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Great 
Traditions!



Præstationens DNA

OL-holdets kvalifikation

Planlægning og præstationsanalyse

Holdets medalje-chancer

Bare bryd ind og stil spm undervejs



De kvalificerede klasser 8 af 10

Laser Radial og Std.



49er FX Skiff piger og drenge



Nacra 17 mix-klassen



RS-X piger og drenge



Finjolle



Præstationsanalysen skaber holdet 

fokus?

• De vigtigste parametre:

• Fysiologiske krav

• Psykologiske krav

• Materielle behov

• Lokale forhold  (svære sejladsforhold og store kulturelle 

udfordringer)

• Landsholdet er en platformen som individet kan præstere 

fra (træner, kok, bådbygger, fys, psykolog…



Opskriften på succes

Præstation kan planlægges det kan succes ikke

• Analysen af kravet

• Opregning af ressourcer (penge og atleter)

• Træning



Analyse af området
Springende 
vind

Varierende 
vindstyrker

Stærk strøm

Tilfældighede
rnes spil

Svære forhold 
på land. 
(sporg, mad 
og 
kriminalitet)



Analyse  49er FX



Analyse (strømforholdene)



• Team Danmark
9,6 mill. DKK. 

• Sponsorene og Dansk Sejlunions medlemmer 
6,4 mill. DKK

• Sum 16.000.000 DKK årligt

Finansieringsplan 2016



Hvordan forbereder man den 

enkelte atlet på præstationen?

Hjælpekunst!

Citat: At man, når det i Sandhed skal lykkes En at føre et 

Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest må 

passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der (S. 

Kierkegaard).

Behov – krav – ressourcer

Med holdstruktur og økonomisk forskelsbehandling

Tydeligt hierarki og retten til at udfordre ”sportsligt”



Organisatoriske mål og indsats

Resultat mål: toppræstation i 5 klasser

Udviklingsmål:

• Fysisk træning og trænings-kultur

• Lokalkendskab til banerne i Rio (leje af faciliteter i 

Rio)

• Grej/udstyr i verdensklasse (bådbygger)

• Præstations-orienteret-psykologi

• Atleternes forhold og vilkår (atletstipendier)



It’s all about the people



Strong values!

Ejerskab og fællesskab

Vi satser på ”kan og vil”

Sejlerne ”ejer” deres kampanger

Vi har en ”fælles vision” og arbejder sammen om  

resultatmål og udviklingsmål

Vi deler viden, glæd og passion



Det stærke samarbejde!



Glæden



Fysisk træning 



TITEL / 19. november 2016

Egenindtægter: 6.872 mill. kr.

IDRÆTTENS SAMLEDE FINANSIERING I DK: 12.547 mio. kr.
(excl. professionel idræt og Fitness-sektoren). 

Kommuner: 4.722 mill. kr.

Staten: 948 mill. kr.

TD: 115 
mill. kr.

Kilde: ”Idrættens Økonomi”, Kulturministeriet 2014



Resultat evaluering 2016

OL Bronze i 49er FX (Jena og Katja)

OL Bronze i Laser Radial (Anne Marie Rindom)

VM sølv Nacra (Allan og Anette)

VM sølv Finn (Jonas Høgh Christensen)

VM sølv 49er FX (Schütt søstrene)

VM bronze Laser Radial (Anne Marie Rindom)

EM Guld 49er FX (Jena og Katja)



Analysen af 2020 

præstationen

Åben kystlinje store bølger og sø-brise vind

• Fysiologiske krav er store

• ”Fart” i båden bliver essentiel

• Evnen til at sejle strategisk i forhold med meget små 

forandringer
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Tak for opmærksomheden


