
MENTAL STYRKE OG EVNEN 
TIL AT TRÆFFE GODE 

BESLUTNINGER 

Kristoffer Henriksen 
SDU & Team Danmark 



DEN VÆRDI-
STYREDE VEJ 

Belønning 
(kort sigt) 

Prisen 
(lang sigt) 

Handling 
 

Tvivl 

Svær situation, 
”under pres” 

Prisen (kort sigt) 

Belønning (lang sigt) 

Bekymring 

Nervøsitet 

Gameplan 
	  

Mission 
	  Værdier	  



DEN VÆRDI-
STYREDE VEJ 

Belønning (kort sigt) 
Lettelse 
 

Prisen (lang sigt) 
Dårlig start. Er ikke den atlet 
jeg ønsker at være 

Handling 
Sejler ned ad 
linjen.  Svær situation 

Stressende start 

Prisen (kort sigt) 
Nervøsitet forsvinder ikke 
 

Belønningen (lang sigt) 
Tro mod mine værdier. Den 
rette start 

Gameplan 
Gå efter den start, jeg tror på 

	  

Mission 
	  Værdier 

Mod	  

Tanker og følelser 
Der er ikke plads, sikrere på midten. 
Nervøs 

Handling  
Blive og kæmpe 

The	  choice	  point	  



DEN VÆRDI-
STYREDE VEJ 

Belønning (kort sigt) 
Lettelse. Føler jeg 
sejler godt.  
 

Prisen (lang sigt) 
Dårlig lænser. Ikke tro mod 
planen 

Handling 
Kigger kun frem 

Svær situation 
Sejle medvind. Kigge 
bagud 

Prisen (kort sigt) 
Panik, ubehag. 
 

Belønningen (lang sigt) 
Tro mod planen. Overblik. 
Bedre beslutninger 

Gameplan 
Observere. Træffe gode 
beslutninger 

	  

Mission 
	  Værdier 

Mod. Sejle 
klogt. 	  

Tanker og følelser 
Ulve. De andre henter mig. Panik.   

Handling  
Kigge bagud 

REGISTRER
- med åbenhed	  

REFOKUSER
- Til værdier og 

opgaven

RELEASE
fra 

stampassagerer
	  

3R-MODELLEN




DEN VÆRDI-
STYREDE VEJ 

Belønning (kort sigt) 
Sætter ham på plads. 
Fair.  
 

Prisen (lang sigt) 
Ødelægger relation. Ikke tro 
mod mine værdier 

Handling 
Ikke opsøge 
træner. Smutte.  Svær situation 

Træner retter hele 
tiden 

Prisen (kort sigt) 
Træls møde. ”Det burde ikke 
være nødvendigt…”  
 

Belønningen (lang sigt) 
Ansvarlig. Bedre relation 

Gameplan 
Hjælpe andre med at gøre 
mig god 

	  

Mission 
	  Værdier 

Ansvarlighed. 	  

Tanker og følelser 
Han har ikke tillid til mig. Irriteret, 
ked af det 

Handling  
Invitere til møde. 
Forklare ønsker 



DEN VÆRDI-
STYREDE VEJ 

Belønning 
(kort sigt) 

Prisen 
(lang sigt) 

Handling 
 

? 

Svær situation, 
”under pres” 

Prisen (kort sigt) 

Belønning (lang sigt) 

? 

? 

Gameplan 
	  

Mission 
	  Værdier	  HVAD MED

•  Elitespillere?
•  Talenter
•  Trænere
•  DIG?



MENTAL STYRKE 

TILSTEDE I NUET 
 
ÅBNE OP OG ACCEPTERE 
 
COMITTE TIL SINE VÆRDIER 



MENTAL STYRKE 

“Evnen til at handle i overens-
stemmelse med dine værdier, selv 
når du er under pres og står ansigt 
til ansigt med svære tanker og 
følelser”

”I learned that courage was not the 
absence of fear, but the triumph 
over it. The brave man is not he who 
does not feel afraid, but he who 
conquers that fear”

Nelson Mandela



