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Coachfilosofi

”Med grundinställningen alla 
människors lika värde och allas rätt 
till utveckling vill jag ge de aktiva 
så mycket kunskap och omtanke att 
de blir mogna att själva fatta kloka 
beslut.”



Fråga till deltagarna 20 min

• Hur vill ni att era utövare skall uppträda i och 
utanför simbassängen? Hur vill ni att andra ska 
se er? 



Spörsmål 1:

• Opptre som forbilder i og utenfor svömmehallen. De eldste
kan ta ansvar for de yngre. Handlinger ”smitter”.

• Ha respekt for andre mennesker. Ta seg tid til å hilse på 
trenere og utövere.

• Det skal väre göy, og utstråle positivitet. Gjennom
kroppsspråk f.eksempel.

• Selvstendige utövere, som er i gang med oppvarming uten
at man må mase på de.

• Gjöre alle övelser godt, selv om det er övelser man ikke
liker. At utövere kommer til trener og gir tilbakemelding.

• Hjelpe utöveren til å finne sin plass mellom kulhet og
godhet



Fråga till deltagarna 20 min

• Hur vill ni att era utövare skall uppträda i och 
utanför simbassängen? Hur vill ni att andra ska 
se er? 

• Vad kräver detta av er som ledare? 



Hva krever det av dere som ledere?

• Må gjöre det samme som utöveren
• Legge til rette for at det kan skje; på 

möteplasser mellom utöver, trenere, foreldre
etc Daglig opptreden og handling gir 
kulturendring

•



Den bästa coachen
• Has PASSION for his job
• Takes his/her time with the athletes to build a stable and 

honest relation
• Is good in Communication (Feedback)
• Is curious on the athletes and how they have developed 

and how they think they can improve in their skiing
• Sees the athletes, listens to them and their needs
• Is good in seeing the “whole picture”
• Can take critics in a good way and is curious if anyone does 

not agree. (“Disagreement is often a start of improvement” 
Calle )



Davis Cup 

•Respekt
•Omtanke 

•Fair Play 



Lagprocesser

• Att tillsammans ta fram ord som ger oss 
ledning i vårt arbete.

• Kombinert PÄRRS Positiva Ärliga Råskap
Respekt Samhold

• Segling START Sulten Trygg Artig Respekt Team



Att bygga ömsesidig trygghet

• Att kunna visa sårbarhet, rädsla, svagheter och 
behov tillsammans

• Vilar på en grund att dessa gemensamma 
överenskommelser i form att våra etiska 
grunder inte missbrukas/ överträds 



Birmingham 2002 



Olympic Serial Winning Coaches 
(S. Lara-Bercial & C. J. Mallet, 2016) 


