


‘....hopparna är alltid så glada.....’

‘....det verkar som att dom alltid har kul 
tillsammans.....’

‘....vad är det som gör att ni är så 
framgångsrika?.....’
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En Ny Start



Vad vi vill – Mission Statement

• Ge tillfälle för att varje aktiv kan utvecklas och uppnå sin fulla potential

• Fasthålla våran aktiva så länge som möjligt



Kort om verksamheten

• Breddverksamhet: Hoppskola, Fortsättningshoppskola, vuxenhopp

• Tävlingsverksamhet: Teknik och Utveckling, USM-Elit

• Tränarekåren 20+ tränare

• Färgindelat enligt simhoppsmärkena – utvecklingstrappa, progression

• Tränaremöten två gångar pr termin i breddverksamheten

• Samarbete med skolor och gymnasier för tävlingshoppare

• Som tränare är vi sociala och går ibland ut tillsammans



En Simhoppares Väg - Visualiserat
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LTAD

• Long Term Athlete Development

• Dr. Istvan Balyi, Sport Canada et. al. 1990-talet

• 7 stadier
Active start
FUNdamentals
Learn to train
Train to train
Train to compete
Train (Compete) to win
Active for life





Guiding Principles

• Process går före mål? Tränareperspektivet

• Tillit, förtroende, respekt

• Lättsamt, kul, roligt, seriöst

• Se alla barn – bry er om människan

• Allt vi gör, gör vi av en anledning – och allt vi gör, gör vi med flit och 
avsiktligt

• The KISS-principle | Keep It Simple, Stupid!

• Ansvar för egen träning – självständiga och självgående aktiva

• You get what you give

• Förhoppningar vs. förväntningar



Potential & Kapacitet

• Talang?

• Identifikation och selektion

• Potential & Kapacitet – den enskilda 
hopparens framtida förmåga



Hur vi gör | Selektion, Kriterier

• Ålder 8-10 år

• Intresse för simhopp

• Coachable

• Fysisk form, styrka

• Rörelsesmönster

• Dem som kan och vill!

• Empiri, fler ögon på samma sak, pratar med tränare

• Erbjudande om att utvecklas då vi tror dom kan bli duktiga

• Vi testar inte direkt

• Late bloomers

• Diagnosbarn



Hur vi gör | Landträning

• Gymnastik – grundläggande kontroll och motorik, samt kompleksa 
övningar

• Styrka – Ledstabilitet och Speed & Power, samt core

• Koreografi

• Trampolin - Lontsning

• Torrsvikt – Lontsning

• Skador

• 2007-2009 läxan!



Hur vi gör | Vatten

• Flow | Högt tempo, hög volym

• Lågt antal omstarter

• Sprid ut hopparna, kant och svikt

• TUT - USM/Elit: max 3 pr. station

• Planering på tid



Övningsförråd - Stationer

• Size matters.......

• Variation

• Del-element mot en helhet

• Aktivitet i stället för kö – Kallt

• Volym – Mängd av övningar ökas markant

• 2-4 stationer, avhängig av nivå



Hur vi gör | Metodik & Skill Chains

• En rad av övningar i en progressiv utveckling, land såvida som vatten

• Att bygga en pyramid – detta ska dom lära sig

• Erfarenhet – The Road of Best-Practices

• Nyckelhopp

• Gäller för samtliga hopp

• Princip: Säkert, enkelt, går att bygga vidare på – Inga dead-end drills



Hur vi gör | Coaching - Framförhållning

• Feedback: Beröm – vad du kan göra bättre, och hur – uppföljning

• Åldersanpassat feedback, oftast korta besked

• Tactile feedback

• Tala om hur bra det kan bli

• Tala om vad det kan leda till



Hur vi gör | Coaching - Framförhållning

• Förbereda i god tid innan

• Att vänta med att få tävla

• Detta gäller - Klar och tydlig besked

• Ständigt och pågående samtal med våran aktiva – aldrig behov av 
förmella utvecklingssamtal

• Mental rådgivare / Idrottspsykolog



Hur Vi Gör | Nya hopp – Tillit, Förtroende 

• Nya hopp är alltid frågor och förslag

• Bubblor, hur och när

• Kan du behärska och kontrollera din rädsla?

• När det går fel

• Forcera aldrig – Avstämt ambitionsnivå?



Ansvar - Hopparna kan det du har lärt dem

• Idéen om att allt ansvar faller tillbaka på tränaren – Michel Larouche

• 1½ volter och skinn – snabb konsekvensanalys

• Framförhållning 2-3 steg före i utvecklingen jämförd med FINA AG





When you’re under pressure you don’t rise
to the occassion.

You sink to the level of your training.

That’s why we train so much.

Unknown US Navy SEAL



Misslyckas, helt enkelt

• Våga vinna vs. rädd för att misslyckas

• Så som det ser ut på träningen, så lär det se ut på tävlingen

• ‘Gör som på träningen’

• Raise your bottom game!

• Skratta åt dig själv – det gör vi andra nämligen

• Bra! vs. Bra kämpat!



Gruppdynamik

• Vi är uppmärksamma på att alla trivs i gruppen och med varandra

• Klickbildning är no-go

• Oftast vänner, åtminstone kollegor

• När man är otrevlig

• Humör och stämning, därför jobbar vi med relativt stora grupper, 
även USM/Elit

• Låt gruppen lösa sina egna problem

• Lärdomar för livet





The Holy Triangle

Aktiv

Tränare Föräldrar



Tränare som vill

• Ifrågasätt allt du har lärt och kan om simhopp – Vad vs. varför

• Hur vill du gå tillväga?

• Ta reda på det som gynnar dig, hitta ditt eget sätt och egen väg

• Var nyfiken

• Begränsat? Ta hjälp

• Pick their brains!

• Lär dig för livet – dra när du är mätt



Inspiration

• 2003-2005

• British Diving | RUS | CHN

• Michel Larouche, Lino Socorro, Chava Sobrino, Alexei Evangulov

• SHIFT Movement | Podcast: Aimee Boorman, Simone Biles

• Podcast: 30 for 30

• Laura Wilkinson | Podcast: Pursuit of Gold

• SoMe – Facebook | YouTube | Instagram

• Mina kollegor | Våran hoppare



Team Work Makes The Dream Work

• Kontinuitet i verksamheten genom cykeln aktiv-tränare

• Positive feedback loop

• Stark kultur både bland våran aktiva och inom tränarekåren

• Vi är många vuxna

• Vi jobbar efter samma princip och filosofi

• Vi erhåller kunskap inom olika områden och försöker hålla oss up-to-
date

• Ledarskap
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The Take-Away

• Jag vill vinna, OCH fokuserar på processen

• Jag vill vinna, MEN fokuserar på processen

• Jag fokuserar ENBART på processen, och VINNER ändå som 
konsekvens

• Process = LTAD

• Naturvetenskapligt grundade verktyg, som styrketräning och 
biomekanik, kan man lära sig utantill – hur bra är du på att analysera 
som teknisk tränare?

• Hur bra är du på att förmedla processen som coach?

• Simhopp är medeln för att skapa hela människor





Steal With Pride!

• Andra kan göra samma resa som oss

• Andra kan uppnå samma resultat som oss



‘Mannen som kan sova var som helst’
-Linda Nilsson Garip

• rye.chris@gmail.com

• 070 302 9472

• facebook

• Instagram



A M A

Ask Me Anything


