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DET DANSKE ORIENTERINGSLANDSHOLD PÅ FORBEDRENDE TRÆNINGSLEJR OG 

VM 2015 
Orienteringsløb handler om at navigere og finde en række poster i et ukendt terræn, kun ved hjælp 

af et kort og kompas. Løberne skal kunne navigere og træffe hurtige beslutninger mens de løber i 

et højt tempo. I de sidste fire år eller mere, har det danske orienteringslandshold været vant til at 

rejse på kortere træningslejrer eller konkurrencer (7-10 dag), men i 2015 valgte landstræneren et 

nyt initiativ, hvilket inkluderede en tre ugers lang træningslejr (21 dage) som forberedelse frem mod 

VM 2015. Træningslejren fandt sted i Skotland i relevant terræn for at arbejde under optimale 

forhold frem mod VM 2015, som fandt sted i Iverness, Skotland. Her bestod truppen af 12 atleter 

(fire kvinder og syv mænd i aldersgruppen 21-29 år). Det danske orienterings landshold har 

optimeret deres placering på verdensranglisten de seneste år og sæsonen 2015 var ingen 

undtagelse. Orienteringslandsholdet havde et historisk succesfult VM 2015, hvor de vandt fire ud af 

ni guldmedaljer og blev den mest vindende nation.  

 

 

FORSKNINGSMETODE 

Et detaljeret indblik i undersøgelsens metode kan læses i hovedrapporten, under afsnittet 

”Forskningsmetode”. Her blot overblik over dataindsamlingens perioden i orienteringsløb (se  

Figur 1). Løberne svarede i alt elleve gange på RESTQ fordelt på træningslejr og VM og der blev 

afviklet interviews med tre løbere under træningslejren, tre løbere mellem træningslejren og VM 

samt tre løbere efter VM. Derudover udfyldte træneren en dagbog under både træningslejren og 

VM, hvor han noterede hvor hård træningspasset/konkurrencen havde været og eventuelle 

begivenheder som kunne tage/give energi fra løberne.  

 

 
 

FIGUR 1: OVERBLIK OVER DATAINDSAMLINGSPERIODEN OG DE TRE DATAKILDER 
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RESULTATER – ET LANDSHOLD I HARMONI  
 

LØBERNES OPLEVELSE AF STRESS-GENOPLADNINGSBALANCEN 

 
 

Figur 2 viser løbernes oplevelser af total stress og total genopladning for alle elleve 

målingstidspunkter under træningslejren (TL) og VM1. Resultaterne viser lave niveauer af stress og 

høje niveauer af genopladning blandt alle løbere. Gennemsnittet af generel stress er mellem 0,93-

1,44 og gennemsnittet af generel genopladning er mellem 2,77-3,15. Gennemsnittet af sports 

specifik stress er mellem 1,08-1,65 og gennemsnittet af sport specifik genopladning er mellem 2,64-

3,35. De individuelle profiler viser at gennemsnittet ikke skjuler store individuelle forskelle, hvilket 

vil sige at løberne har oplevet en hensigtsmæssig balance mellem stress og genopladning. 

 
 

FIGUR 2: TRUPPENS GENNEMSITLIGE RESTQ SCORE GENNEM STUDIETS PERIODE, HER OPSUMMERET I HOVEDKATEGORIERNE 

 

Baseret på Figur 3 viser resultaterne, at der ikke er nogen udvikling i stress over tid. Den totale stress 

og totale genopladning er hhv. lav og høj gennem hele perioden. Igen viser de individuelle profiler 

det samme mønster. På baggrund af den parrede t-test ses der ingen statistik signifikant forskel 

mellem den totale stress under træningslejren og den totale stress under VM. Det samme gør sig 

gældende med genopladning. 

                                                 
1 Hvert spørgsmål i RESTQ besvares på en likert-skala fra 0 (aldrig) til 6 (altid) ift. hvor ofte atleten har oplevet det 
enkelte udsagn. Spørgsmålene opsummeres i en række hovedkategorier, belyst i figuren. For yderligere uddybning 
henvises til afsnittet ”Forskningsmetode” i hovedrapporten. 
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FIGUR 3: TOTAL STRESS OG TOTAL GENOPLADNING MED STANDARD DEVIATION PÅ DET DANSKE ORIENTERINGSLANDSHOLD MÅLT VIA RESTQ-SPORT 

 

LØBERNES OPLEVELSE AF STRESS-GENOPLADNINGSBALANCEN UDTRYKT GENNEM INTERVIEWS 

Løbernes udtalelser fra interviewsene både bekræfter og nuancerer data fra RESTQ. Helt generelt 

beskriver løberne en velbalanceret stress-genopladning balance både under træningslejren og VM. 

Mellem træningslejren og VM indikerede løberne at de havde haft tilstrækkelig genopladning og 

følte sig klar til VM. Som Helene beskrev mellem træningslejren og VM:  

 

”Generelt vil jeg sige at jeg har fået mere energi end der er blevet taget. Jeg føler at jeg har en god 

balance. Jeg føler ikke at jeg er i energi underskud – der har jeg nærmere overskud.” 

 

Under træningslejren gav løberne udtryk for at de lykkes med at håndtere jeres energi. Eksempelvis 

deltog Max i, i alt fire konkurrenceløb, hvilket stillede store krav til hans genopladning. Efter VM 

reflekterede han over hvordan det var gået:  

 

”Jeg synes egentlig jeg lykkedes meget godt med at omstille mig og finde balance i det med at 
slappe af, samtidig med at jeg skulle sætte mig op til næste konkurrence. Eksempelvis begyndte 
der allerede på vej hjem i bilen fra den ene konkurrence at tikke en masse lykønskninger ind som 
jeg skulle svare på. Jeg besluttede mig for at kigge dem igennem og få energi fra det, men ikke at 
svare på dem, da det ville kræve for meget. Der var jo et løb næste dag og forberedelsen startede 
allerede på vej hjem i bilen: jeg skulle opsummere planen for næste dag, mine fokuspunkter, hvad 

tid jeg skulle i seng osv. Jeg havde forberedt mig godt inden, så jeg vidste hvornår de svære 
situationer ville være og hvornår jeg virkelig skulle bruge noget energi på at holde planen, som 

eksempelvis de dage med flere konkurrencer lige i streg. 

Til trods for at løberne oplevede en hensigtsmæssig balance mellem stress og genopladning under 

og mellem træningslejren og VM, var der flere som gav udtryk for at de var fysisk og mental trætte 

efter VM, som Sofie beskriver:  
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”Jeg var rigtig glad for jeg lykkes så godt som jeg gjorde under VM, men jeg kunne også mærke lidt 

konkurrence træthed. Jeg havde ikke lyst til at sætte op til konkurrence igen. Min krop var træt. Jeg 

havde bare lyst til at løbe for min egen skyld og nyde det.” 

 

Som skrevet viser de kvantitative data ingen forskel i atleternes stress-genopladnings balancen 
mellem træningslejren og VM. Dog nuancerede atleterne i de kvalitative interviews at stemningen 
under de to begivenheder var forskellig, hvilket hang sammen med det øgede fokus på at præstere 

under konkurrencen. Som Troels sagde:  

På træningslejren kom vi tættere på hinanden og lærte hinanden bedre at kende. Det gjorde vi ikke 
på samme måde til VM, der er man mere i sin egen boks. Til gengæld havde vi forberedt os så godt 
sammen, at vi kunne huske hinanden på gameplanen og minde hinanden om, hvor meget vi havde 

trænet og forberedt os. Det betød noget. 

Trænerdagbogen fra orienteringsløb fremhæver også, at der var pres på under VM. I 

trænerdagbogen en af dagene under VM er skrevet:  

Meget stor mental belastning. Favoritter. Start på stævneplads i oppisket stemning. En del 

nervøsitet i løbet af dagen. 

Det tydeliggør både at der er øget pres på under en konkurrence, men pointerer samtidig hvordan 

en forberedende træningslejr kan styrke sammenholdet og herigennem også den enkelte løbers 

præstation.  

Alt i alt indikerede løberne, at den hensigtsmæssige balance havde positiv indflydelse på deres 

læring, velbefindende og præstation. Under træningslejren beskrev orienteringsløberen Helene at 

hendes hensigtsmæssige balance mellem stress og genopladning var afgørende for hendes 

forberedelse til VM:  

 

“En god stress-genopladnings balance har en positiv indvirkning på min forberedelse til VM. For at 

jeg rigtig kan forbedre mig, så skal jeg virkelig have to og tid til at tænke dybt og forstå hvad jeg 

skal forbedre. Her under træningslejren har jeg tid til at tænke ud over træningen, eksempelvis på 

nogle af de mentale ting. Det er det som gør mig bedre. De erkendelser kommer ofte når jeg 

virkelig har tid og ro og er i et miljø som ligger op til det.” 
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KILDER TIL STRESS OG GENOPLADNING 

Løberne beskriver en række kilder til stress og genopladning, hvilket er fremhævet i Figur 4. Som et 

resultat af analysen er kilderne til stress og genopladning opdelt i fire hovedkategorier: 

organisatorisk, sociale, personlige og sportslige2. Vi vil i det følgende beskrive hver enkelt kilde.  

 
 

 Organisatoriske Sociale Personlige Sportslige 

Kilder til 
stress 

 
Mange aktiviteter 

 
Lang transporttid til 

træning og 
konkurrencer 

 
For meget socialt 

samvær 
 

Holdkammeraters 
negative humør 

 
Afsavn til venner og 

familie 

 
Monotoni og 
kedsomhed 

 
Aktiviteter og tanker 

efter et løb 
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forventninger  

 
Ikke at præstere til 
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Ventetid i 
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Kilder til 
genopladning 

 
Logi med et fælles 
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Struktureret 
program 

 
Ét klart fokus på 
orienteringsløb 

 
Samtaler med 
sportspsykolog 

 
Sociale aktiviteter med 

holdkammerater 
 

Personlige samtaler 
med en tæt 

holdkammerat 
 

Rose og at blive rost af 
holdkammerater 

 
Alene tid 

 
Have ryddet bordet 

hjemmefra 
 

Et klart svar til “hvorfor 
er jeg her?” 

 
Succes i sporten  

 

FIGUR 4: IDENTIFICEREDE OG KLASSIFICEREDE KILDER TIL STRESS OG GENOPLADNING 

 
 

                                                 
2 Organisatoriske kilder til stress er de organisatoriske forhold som atleten oplever tager energi og de organisatoriske 
kilder til genopladning refererer til rammer og tiltag, som hjælper atleten med at genoplade.  
Sociale kildet til stress og genopladning referer til sociale relationer i og udenfor sporten som hhv. dræner og giver 
energi til atleten, det kan være holdkammerater, familie, kæreste eller venner udenfor sporten.  
Personlige kilder til stress og genopladning referer til personlige forhold i og udenfor sporten som hhv. dræner og 
giver atleten energi. Det kan både være de tanker og følelser som atleten har, eller de personlige strategier han eller 
hun bevidst eller ubevidst benytter sig af, for at håndtere de belastninger.  
Sportslige kilder til stress og genopladning referer til stress eller genopladning, som er specifikt relateret til trænings- 
eller konkurrencesituationer. 
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ORGANISATORISKE KILDER TIL STRESS OG GENOPLADNING 

 

Når organisationen stresser 

Organisatoriske kilder til stress beskriver de organisatoriske rammer, som løberne er en del af under 

træningslejren og konkurrencen, som de oplever tager energi fra dem. Både træningslejren og VM 

var organiseret med et fast program og rutiner i form af faste tidspunkter for mad, træning, 

genopladning, møder og søvn. Hver aften var alle samlet til et korte møde hvor trænerne 

informerede om praktiske aftaler og programmet for den efterfølgende dag. Disse møder gav 

overblik og gav et rum hvor eventuelle spørgsmål kunne afklares. Nogle dage var dagen mere 

tætpakket med aktiviteter end andre, og løberne beskrev at dage med mange aktiviteter var 

stressende. Som Oliver sagde:  

 

”Det er ikke aktiviteten i sig selv som er stressende. De er alle gode og relevante, men for mange 

aktiviteter i løbet af en dag kan dræne mine batterier.” 

I orienteringsløb forsøger man altid at finde det mest optimale terræn at træne i, hvilket nogle dage 

betød at løberne havde lang transporttid til træning eller konkurrencer. Løberne beskrev at alt kørsel 

tog en stor del af deres fritid (ofte 2-3 timer hver dag), og at de havde svært ved at slappe ordentlig 

af i bilen. Tid på transport var også tydeligt i trænerens dagbog. Særligt under VM havde han mange 

noter omkring transport, eksempelvis var der en dag noteret: 

”Kørsel 2 x 1,5 time + 2 x 1,15 time. Det endte med at blive en lang dag med meget kørsel og 

endnu en sen aftensmad.” 

 

Når organisationen skaber rammer for genopladning 

Organisatoriske kilder til genopladning beskriver de initiativer og valg som var truffet af trænere og 

forbundet, som hjalp løberne med at genoplade. Helt generelt beskrev løberne at beslutningerne 

som var truffet på et organisatorisk niveau var afgørende for deres genopladning. Trænerne havde 

booket et logi med fælles lokale, som var vigtigt fordi det betød at løberne både kunne engagere sig 

i fælles og individuelle genopladnings aktiviteter. Et struktureret program blev fremhævet fordi de 

faste rammer og rutiner gav løberne en fornemmelse af hverdags-rytme og forudsigelighed, som 

Helene eksempelvis beskrev:  

”Det er virkelig godt for mig at vide hvornår jeg kan slappe af. Jeg synes trænerne har været ret 

eksemplariske igennem den her tur og virkelig tænkt programmet igennem. De har planlagt turen 

med en stram struktur, men har også været meget tydelige omkring hvornår der var pauser og 

hviledage, hvor vi kan gøre hvad vi vil” 
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Programmet var planlagt og organiseret med et klart fokus på orienteringsløb. Trænerne havde 

forud for turen gjort et stort arbejde ud af at sikre at alle løbere kun skulle fokusere på deres træning 

og præstation. For eksempel havde ingen løbere eksaminer eller andre obligatoriske gøremål under 

træningslejren og VM. Mellem træningslejren og VM beskrev Emilie hvor vigtigt dette fokus var for 

hendes genopladning:  

”Min genopladning har været meget bedre under træningslejren, fordi alt det der udenoms noget 

ikke har været der. Jeg tror faktisk min genopladning har været bedre end den havde været 

herhjemme.” 

Holdets sportspsykolog deltog i dele af træningslejren og under hele VM. Størstedelen af løberne 

fremhævede vigtigheden af samtaler med sportspsykologen som en genopladnings strategi. Under 

disse samtaler kunne de tale frit, diskutere deres bekymringer, evaluere deres løb og forberede 

kommende præstationer. Sofie gav et eksempel:  

”Aftenen inden finalen jeg skulle løbe snakkede vi lige sammen. Vi laver 10-15 minutters 

afspænding og så gennemgik vi nogle scenarier og gennemgik hvor jeg kunne håndtere 

nervøsiteten. Det blev jeg rigtig afslappet af og bagefter var det rart at vide at jeg havde tænkt de 

ting igennem.” 

 

SOCIALE KILDER TIL STRESS OG GENOPLADNING 

 

Når det sociale tager energi 

Sociale kilder til stress referer til sociale relationer på og udenfor holdet, som løberne oplever tager 

energi fra dem. Få løberne beskrev at for meget socialt samvær var krævende. Oliver indikerede 

mellem træningslejren og VM at han ofte kørte til den lokale cafe, fordi det gav ham et rum fra de 

andre løberne. Andre løbere beskrev det som en udfordrende balance. De vidste, at det sociale 

samvær gav dem energi, men de kunne ikke altid overskue at engagere sig i det. Eksempelvis sagde 

Daniel:  

 

”Det kan godt være svært at tage del i det sociale, hvis man er lidt nede og ikke helt har overskud. 

Der var nogle dage hvor jeg gerne ville være social, og snakke med de andre, men det føltes som 

om det krævede en del energi. Det var ikke helt så naturligt at falde i snak med nogen og jeg kunne 

mærke, at der ville jeg bare gerne lige have at dagene skulle gå.” 

 

Daniels citat viser en meget vigtig pointe. Genopladning er ikke bare at ligge stille, men at engagere 

sig i aktiviteter, der oplader batterierne. Det kræver ofte, at man træ er et valg, prioriterer det og 

finder energien til at engagere sig i genopladning.  

Nogle løbere beskrev at holdkammeraters negative humør tog energi fra dem. Helene beskrev 

eksempelvis:  
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”Der var nogle dage hvor jeg tænkte at nu kunne nogle af de andre godt tage sig sammen fordi 

deres humør ikke var verdens bedste og der var ingen grund til at det skulle gå udover alle andre.” 

 

For få atleter var træningslejrens længde også drænende, ift. afsavn til venner og familie. Det var 

både ift. at savne familiemedlemmer, kæreste eller venner i og udenfor sporten. Som Emilie sagde:  

”Afsavnet til min kæreste tog ikke energi i den første uge, men lidt i den sidste uge, fordi der 
havde han været der (ref: og besøge hende). For min skyld kunne han være blevet der resten af 

træningslejren. Vi havde nogle rigtig gode træninger sammen, jeg kunne godt have brugt ham på 
den sidste uge til nogle af træningerne og til at snakke med. Så det var både at have ham som 

kæreste, men også som træningskammerat. Den sidste uge tænkte jeg flere gange, at det havde 
været fedt hvis han havde været der.” 

 

Når det sociale giver energi 

Sociale kilder til genopladning referer til de relationer mellem løberne og andre (i og udenfor 

sporten), som gav den enkelte løber energi. Alle løbere fremhævede at sociale aktiviteter med 

holdkammerater var en afgørende kilde til deres genopladning. Under træningslejren engagerede 

løberne sig i sociale aktiviteter som brætspil, puslespil og samtaler. Daniel beskrev efter VM hvad 

det betød for ham at engagere sig i disse aktiviteter:  

 

”Når vi har en samtale hvor vi sidder og griner og snakker om nogle sjove ting, da kan jeg virkelig 

mærke at det løfter mig. Det giver en bekræftelse af at man er en del af et fællesskab. Tværtimod 

kan det være rigtig negativt hvis jeg er alene i sådan en flok eller bare ikke er med i den. Så det 

løfter mig rigtig meget og giver mig energi at have det sjovt med de andre.” 

 

Løberne beskrev også at personlige samtaler med en tæt holdkammerat var essentielt for deres 

genopladning både under træningslejren og VM. For nogle var det en samtale indenfor sporten om 

træning, forventninger eller tanker om VM. For andre var det samtaler om livet udenfor sporten 

som hverdagen eller personlige udfordringer. Løberne understreger også at det var opløftende og 

givende at rose og blive rost af holdkammerater. Hver anden dag til aften mødet afviklede det 

traditionen ”Dagens gode historie”. Reglerne er simple: en holdkammerat skal tale direkte til en 

anden holdkammerat og fremhæve noget godt som han eller hun har gjort de sidste par dage som 

står i tråd med holdets værdier. Helene beskriver efter træningslejren hvad det betød for hende:  

 

”Det er både rart at fortælle en historie til andre fordi du har muligheden for at rose andre, men 

selvfølgelig er det også rart når andre fremhæver dig. Så bliver du glad og stolt. Det har været 

virkelig godt at vi har gjort det. Jeg så virkelig frem til det.” 

 

De fleste løbere beskrev ligesom Helene at sådanne situationer gjorde dem meget glade og gav dem 

energi både individuelt og til truppen som gruppe.  
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PERSONLIGE KILDER TIL STRESS OG GENOPLADNING 

 

Når personlige forhold er kilder til stress 

Personlige kilder til stress beskriver personlige situationer og forhold i og udenfor sporten, som 

dræner løbernes ressourcer. Oplevelsen af monotoni og kedsomhed blev fremhævet både under 

træningslejren og VM som omhandlede udfordringer med at udfylde dagens timer. En løber beskrev 

det i relation til hans skade hvilket betød at han skulle træne meget mindre end holdet. En anden 

løber i relation til ventetiden til at skulle præstere under konkurrencen. En tredje løber i relation til 

dagene efter han havde præsteret og var færdig ved VM. De beskrev det alle som en form for 

”ventetid” som kom med en følelse af restløshed og vanskeligheder med at slappe af.  

Løberne beskrev at aktiviteter og tanker efter en præstation kunne være meget hektiske og 

krævende. Efter et konkurrenceløb skulle de jogge af, spise eller drikke energidrik, skifte tøj, tale 

med venner, have taget billeder og tale med pressen. Max fortæller en situation lige efter et 

succesfuldt løb:  

 

”Jeg sitrede i flere timer bagefter. Det var svært at slappe af. Det var en forløsning at vi lykkedes så 

godt, men jeg vidste også at der kom et nyt løb dagen efter og jeg havde brug for at slappe af, få 

sove ordentligt og de ting. Så det gik jo fra det ene løb til det andet og det var krævede.” 

 

Aktiviteter og tanker efter en præstation var særlig hårdt efter en ikke tilfredsstillende præstation, 

som ofte kom med en tanker relateret til fortiden som evaluerede løbet som eksempelvis: hvad 

kunne jeg havde gjort anderledes? var jeg ikke klar? Hvad gik galt?  

Få atleter beskrev at planlægningstanker i dagene op mod hjemrejse var krævende. De beskrev at 

der kom en række praktiske forhold som de følte de skulle forholde sig til ift. at skabe god balance 

mellem uddannelse, arbejde, familie og venner og samtidig forberede sig til VM. De fremhævede 

også at bevidstheden om den medieopmærksomhed de kom hjem til tog fokus og energi, som Sofie 

sagde:  

 

”Vi hørte lidt om medierne, at de ville ligge noget op og kontakte os når vi kom hjem. Træneren 

spurgte også om, hvornår vi kunne lave interviews. Det måtte han gerne have holdt lidt for sig selv. 

Det var rarest bare at forholde sig til VM og vente med alt det andet til man kom hjem.” 

 

Alle løbere beskrev at personlige forventninger til træningspas eller VM præstationer var krævende 

i relation til negative tanker og følelser. I trænerdagbogen er dette også fremhævet som noget der 

tog energi. Dette forventningspres var dog også beskrevet som en form for energi og motivation for 

at skulle præstere. Max fortæller efter VM:  

 

”Når jeg havde de her tanker ift. at præstere, så forsøgte jeg at få dem til at give mig energi og det 

lykkedes egentlig meget godt. Jeg ville gerne præstere og vise at jeg kunne leve op til det mål jeg 

havde sat mig. På den måde drev det mig lidt.” 
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Det understreger en vigtig pointe om at alt stress ikke skal undgås, men at positiv her-og-nu stress 

kan være medvirkende til at give ekstra energi. Som i Max’s eksempel kan en viden om at 

adrenalinen naturligt stiger i forbindelse med konkurrencesituationer gøre det muligt at acceptere 

stressen og præstere lidt ekstra.  

 

Når personlige forhold er kilder til genopladning 

Personlige kilder til genopladning beskriver personlige strategier eller aktiviteter i og udenfor 

sporten som løberne engagerede sig i for at få energi. Alle løbere – nogle mere end andre – 

fremhæver at alene tid var afgørende for deres genopladning.  De brugte primært tiden alene på at 

fokusere på ting udenfor sporten, hvilket kunne inkludere aktiviteter som at læse, male, se 

tv/film/serier, spille computer, surfe på internettet, lytte til musik eller bare slappe af og nyde 

øjeblikket. Alle løbere havde ryddet bordet hjemmefra inden træningslejren og VM, så det ikke stjal 

deres opmærksomhed. Som Emilie fortalte under træningslejren og VM:  

 

”Et af mine mål inden jeg tog afsted var at have afklaret det meste udenfor, så jeg ikke skulle 

tænke på det under turen, men bare være her.” 

 

En anden personlig kilde til genopladning var et afklaret og klart svar til ”hvorfor er jeg her?”, som 

skærpede atleternes fokus og følelse af mening både under træningslejren og VM. Det afklarede 

svar hjælp dem med at acceptere nervøsitet, skuffelser og smerte som en del af det at præstere på 

højeste niveau. Som Helene sagde:  

 

”Jeg løber orienteringsløb på eliteniveau, fordi jeg virkelig godt kan lide den tekniske udfordring og 

det med at komme ud i ukendt terræn. Så glemmer jeg nogle gange, at det er hård træning jeg har 

gang i.” 

 

Emilie beskrev at hun grundet en skadesperiode var nødsaget til at justere sine forventninger til VM. 

Denne afklaring skærpede hendes opmærksomhed ift. hvad hun skulle fokusere på i træninger og 

hjælp hende med at evaluere sine træninger konstruktivt under træningslejren:  

 

”Jeg var mega skadet henover vinteren og havde egentlig sagt til mig selv, at nu dropper jeg 

satsningen, men så begyndte det stille og roligt at gå bedre. Så jeg er gået fra at have lagt det hele 

på hylden til at være med til VM. På grund af min form er mit fokus ikke at toppræstere til VM, og 

det er sindssyg vigtigt at have det afklaret.” 

 

 

SPORTSLIGE KILDER TIL STRESS OG GENOPLADNING 

 

Når trænings- og konkurrencesituationer er drænende 
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Sportslige kilder til stress beskriver forhold direkte relateret til trænings- eller 

konkurrencesituationer som dræner løbernes energi. Ikke at præstere til træning eller konkurrence 

fremhævede størstedelen af løberne som en kilde til stress. Det kunne enten være en dårlig træning 

eller et uventet resultat, som kom med mange negative tanker og følelser. Som Daniel sagde efter 

VM:  

 

”Til nogle træningen, kom jeg meget til at sammenligne mig med de andre. Jeg havde slået Malthe 

og Peter tidligere, men efter jeg havde ligget syg nogle dage, kunne jeg godt se, at jeg var 

bagefter. Jeg kunne slet ikke mere – jeg var slet ikke i nærheden. Det blev en indre dialog med 

mange negative tanker. Så de dage hvor det gik dårligt til træning var mit humør også meget 

svingene – der var jeg slet ikke tilfreds.” 

 

Ventetid i karantænezonen var også fremhævet som en kilde til stress. Løberne venter i en 

karantænezone i ofte 1,5-2 timer før deres løb uden kontakt og kommunikation til omverdenen. 

Atleterne beskriver at ventetiden kom en mange tanker omkring løbet og en følelse af restløshed 

som specielt i dårligt vejr kunne være svær at håndtere.  

 

Når trænings- og konkurrencesituationer giver energi 

Sportslige kilder til genopladning referer til situationer specifikt relateret til trænings- eller 

konkurrencesituationer, hvor løberne oplever at få energi. Alle løbere beskrev at følelsen efter at 

have oplevet succes i sporten, både under træning og til VM gav dem en stor mængde energi, som 

var en kilde til genopladning. Det kunne både være at et resultat (at vinde) eller at lykkedes med en 

specifik teknisk, fysisk eller mentalt element i træningen eller under konkurrencen.  

KONKLUSION 
På baggrund af en øget interesse for genopladning igangsatte vi en undersøgelse af stress og gen- 

opladning under længerevarende træningslejre og konkurrence på eliteniveau, herunder det 

danske orienteringslandsholds deltagelse i en forberedende træningslejr og VM 2015. På baggrund 

af resultater og diskussion (se afsnittet ”7 emner som er værd at diskutere” i hovedrapporten) kan 

vi konkludere følgende: 

Undersøgelsen viser en hensigtsmæssig balance mellem stress og genopladning på det danske 

orienteringslandshold under en længerevarende træningslejr og stort mesterskab. Det understreger 

at det er muligt at balancere belastninger/stress og genopladning optimalt gennem en 

længerevarende konkurrence. Vi forventede at se en stigning i løbernes stressniveauer og et fald i 

deres genopladningsniveauer under konkurrencerne pga. øget træningsmængde, øget pres og 

forventninger til at præstere, ændrede daglige relationer og begrænset privatliv. Resultaterne viste 

dog, at løberne havde en hensigtsmæssig balance mellem stress og genopladning, med lave 

niveauer af stress og tilsvarende høje genopladningsniveauer. Der var ingen markant udviklingen af 
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stress eller forringelse af genopladning blandt løberne under Algarve Cup. Enkelte løbere nævner at 

slutningen af træningslejren og VM kunne være lidt hård. Dette viser tydeligt, at jo længere en 

træningslejr eller konkurrence er, desto vigtigtigere er det at skabe optimale rammer om løbernes 

genopladning.  

 

Løberne fremhæver både organisatoriske, sociale, personlige og sportslige elementer kan være 

kilder til stress og genopladning. Især blev de organisatoriske initiativer fremhævet som essentielle 

for løbernes velbalancerede stress-genopladnings niveauer og fungerede som afgørende for at 

undgå stress blandt løberne. Det var blandt andet ved at overveje boligforhold som gav atleterne 

mulighed for individuelt at balancere mellem social interaktion og tid alene, et program som 

prioriterede genopladning, fælles aktiviteter og medrejsende sportspsykolog og fysioterapeut. 

Organisationen har med andre ord været et centralt element i at undgå underrecovery blandt 

spillerne og beskytte dem mod stress.  

Undersøgelsen understreger desuden vigtigheden af genopladningen og pointerer, at genopladning 

ikke kun er passivt eller fysiologisk, men kan foregå på flere niveauer (psykologisk, fysisk og socialt) 

og indeholde mange forskellige aktiviteter og strategier, som spillerne kan engagere sig i for at få 

energien tilbage igen.  
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