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Den gode træning: 

’Træningsmodellen 25 – 50 – 25’ 
 

Hvad er den gode træning? Det er der mange svar på, men mange er dog enige om, at en god træning skal udfordre og 

udvikle den enkelte spiller på det niveau, han/hun befinder sig – og det arbejder trænere ihærdigt med at gøre i den 

daglige holdtræning.  

Her præsenteres træningsmodellen ”25-50-25” som kan være et supplement til den almindelige holdtræning. 

Modellen beskriver en mere fleksibel og individuel måde at organisere træningen på med henblik på at understøtte 

den enkelte spillers træningsbehov bedst muligt. I DHF’s bog ”Aldersrelateret træning for 13-18 årige” (se side 97) 

findes mere om principperne bag træningsmodellen ”25-50-25”.  

 

Den ideelle ”25-50-25” træningsmodel går ud på at organisere træningen, så 

> spillerne i 25 % af tiden træner i en relation, hvor de niveaumæssigt er bedre og føler sig bedre end medspillerne. 

Dette medfører at spillerne kan og tør eksperimentere mere i træningen.  

> spillerne i 50 %  af tiden (den primære del af træningen) træner i en gruppe med spillere på eget niveau. 

> spillerne i 25 % af tiden træner i en sammenhæng, hvor de matches med spillere på et højere niveau.  

 

Modellen kan være lidt udfordrende at få til at gå op i praksis, så alle spillere oplever 25-50-25 fordelingen over en 

sæson, men ved at bløde op i den traditionelle tanke om udelukkende fast holdtræning, er det muligt at komme et 

skridt i den retning. Modellen kan give en række fordele og kvalitetsløft i henhold til DHF’s anbefalinger til 

aldersrelateret træning: udfordring i træningen for alle spillere, bedre udnyttelse af hal- og trænerkapaciteten, øget 

samarbejde trænerne imellem, spillere oplever andre trænere end holdets egen, flere aktivitetstimer til spillerne men 

med samme mængde haltid og antal trænere. 

 

Sådan kan I gøre: 

 Lille model: Lav en traditionel træningsplan, hvor de enkelte hold træner fx to gange om ugen.  

Træneren for de enkelte hold vurderer derefter, hvornår der er plads til yderligere spillere fra 

holdet/årgangen over og under. Aftal eventuelt, hvilke træningsdage det er muligt at have flere spillere med. 

Husk at tænke på tværs, både i træning mellem drenge og piger, herre- og damespillere.  

 

 Mellem model: I kan også lave en måneds-/kvartalsplan, hvori der afsættes træningstid til træning på tværs 

af enkelte hold. Holdene inddeles på tværs i nye træningsgrupper, og trænerne arbejder sammen om 

træningen.  

 

 Stor model: Udpeg en fast ugentlig træningsdag til fleksibel træning i nye træningsgrupper på tværs af hold 

(fx fredag er ”fleksibel træningsdag” i nye træningsgrupper for to årgange. Spillerne inddeles af egen træner 

op/ned og evt. på tværs af køn, og trænerne arbejder sammen om træningen). 

Spørgsmål til din forening: 

 Benytter jeres forening sig af træning på tværs af hold, og er det planlagt eller tilfældigt opstået? 

 Samarbejder eller sparrer jeres trænere på tværs af holdene omkring træning og træningsplanlægning? 

 Hvilke fordele og ulemper er der ved, at træneren er alene om holdets træning? 

 Er det en mulighed i jeres klub at modtage og aflevere træningsspillere? 

 Hvilke udfordringer kan det give at enkelte spillere får tilbudt ekstra træning/anden træning? 

 Hvilke muligheder eller metoder kunne i overveje at benytte? 


