
Trænerkursus



• Trænerkursus

Velkommen til!

Navneskilte

Det praktiske

Hvem er vi

Hvem er I?
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Hvem er du?

• Navn og alder?

• Erfaring med CrossFit?

• Hvor har du trænet?

• Hvad håber du på at lære i 

weekenden?
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Dagens program:

• Formålet med weekenden
• Om CrossFit Copenhagen

• Teori 1: Undervisning i en øvelse

• WOD

• Frokost

• Teori 1: Fortsat…

• Teori 2: Planlægning af en time

• Afslutning
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Formålet med weekenden

• I skal vurderes med henblik på 
ansættelse

1. Vigtigheden af en CrossFit
instruktørs arbejde. Man er ikke 
’bare’ træner!
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CrossFit Copenhagen

Kirken den 1. juni 2008 6



I dag er vi VERDENS største 

CrossFit gym målt på antal 

centre og antal medlemmer.
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Vision

En sundere

og

stærkere verden!
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Mission

At udbrede glæden 

ved CrossFit

og 

funktionel træning
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Mission

At udvikle sig konstant 

for at levere et 

træningstilbud til folk, 

der er attraktivt uanset 

deres træningserfaring 

og niveau
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Mission

At dyrke fællesskabet 

omkring træningen og 

understøtte et “CrossFit 

Community” gennem 

sociale events og 

aktiviteter.
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Mission

At have danmarks 

bedste CrossFit-team, 

der leverer træning og 

service af højeste 

kvalitet.
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Pause til omklædning!
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Undervisning i en øvelse

Teori 1:

Undervisning i en øvelse

14



Undervisning i en øvelse

Hvordan underviser man i 

en øvelse?
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Undervisning i en øvelse

1.Demo
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Undervisning i en øvelse

1.Demo

2.Instruktion
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Undervisning i en øvelse

1.Demo

2.Instruktion

3.Fejlretning
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Undervisning i en øvelse

1.Demo

2.Instruktion

3.Fejlretninger

4.Skaleringer
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1. Demo af en øvelse

Hvordan demonstrerer 

man en øvelse?
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1. Demo af en øvelse
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• Vis øvelsen så alle kan se

• Brug korrekt teknik

• Forklar standarden

• Begræns tale



Praksis på gulvet

22



1. Demo af en øvelse

Opsummering:

• Alle skal kunne se

• Vis korrekt

• Forklar standarden

• Begræns tale
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2. Instruktion af en øvelse
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Hvordan instruerer 

man i en øvelse?



2. Instruktion af en øvelse
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Der skelnes mellem instruktion af

en simpel øvelse og en kompleks øvelse



2. Instruktion af en øvelse
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Instruktion af en simpel 
øvelse

Instruktion af en 
kompleks øvelse

Instruktion af øvelser

Fundament Fundament + 
Progressioner

Fokuspunkter Fokuspunkter



2. Instruktion af en simpel øvelse
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Hvad er en simpel øvelse?
En øvelse der ikke kombinerer flere bevægelser

• Start med fundamentet
• Dernæst den vigtigste kropsdel 

eller det vigtigste led
• Der fra ét fokuspunkt --> ét 

arbejdssæt, nyt fokuspunkt --> ét 
arbejdssæt



2. Instruktion af en kompleks øvelse
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Hvad er en kompleks øvelse?
En øvelse der kombinerer flere bevægelser

• Progressioner
oDel øvelsen op i delelementer
oTænk baglæns
oFuld færdig form



Eksempler
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Kom med eksempler på 
undervisning i:

• Air squat
• Strict pull-up
• Skulderpres



Eksempler
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Kom med eksempler på 
undervisning i:

• Snatch
• Thruster
• Ring muscle-up



Undervisningsprincipper
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• Ét fokuspunkt til hvert arbejdssæt

• Hold det simpelt

• Brug billedsprog

• Brug IKKE negeringer i plenum

• Undgå fagtermer



2. Instruktion af en øvelse
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Instruktion af en simpel 
øvelse

Instruktion af en 
kompleks øvelse

Instruktion af øvelser

Fundament Fundament + 
Progressioner

Fokuspunkter Fokuspunkter



2. Instruktion af en øvelse
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Fremgangsmåde i instruktion:

Sig navn på 
progression 

eller nyt 
fokuspunkt 

(”næste 
progression 

er..”)

Vis/ 
demonstrer 
(uden snak)

Forklar 
konkret 

fokuspunkt 
(max 15 sek)

Fortæl 
medlemmer 
hvor mange 
reps de skal 

lave

Kom rundt 
(korrigér/fejlr

et)



Workout of the day
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3. Fejlrettelse af en øvelse

Hvordan fejlretter man 

en øvelse?
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3. Fejlrettelse af en øvelse

Generelt om fejlrettelse

• ALLE laver fejl

• Kan ikke undgås, men skal minimeres

• Alle kan blive rettet
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3. Fejlrettelse af en øvelse

Vurdér fejlen:

Er det en ineffektiv eller skadelig fejl?

Ineffektivt = der adresseres straks

Skadelig = der interveneres straks
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3. Fejlrettelse af en øvelse

Årsager til fejl

÷ Styrke

÷ Motorik

÷ Mobilitet
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3. Fejlrettelse af en øvelse
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Henvend dig med ét konkret eksternt fokuspunkt!

Eksternt cue

- På ydersiden/forsiden af kroppen eller noget medlemmet kan se (kig 

over på væggen etc)

- Noget medlemmet tydeligt kan se eller mærke

Internt cue: 

- ”Spænd i maven”

- ”Aktive skuldre”

- noget folk har svært ved at mærke/noget folk ikke kan se



3. Fejlrettelse af en øvelse

Praktiske redskaber i fejlrettelse:

• Se øvelsen fra relevante vinkler

• Ret position/fundament før bevægelse

• Vær konkret

• Ret kun én fejl ad gangen
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3. Fejlrettelse af en øvelse

Prioriteret rækkefølge i fejlrettelse:

• Henvend dig på passende vis

• Forklar

• Vis

• Rør
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3. Fejlrettelse af en øvelse
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Se fejlen

Bestem årsagen

Find konkret cue

Henvend dig

Forsøg at rette 
fejlen

Kontroller(virkede 

det?)

JA ☺NEJ 

Disse trin foregår inden 
kontakt til medlem



3. Fejlrettelse af en øvelse

Praksis på gulvet!
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3. Fejlrettelse af en øvelse

Opsummering:

• 4 trin i fejlrettelse

Se, bestem årsag, ret, kontrollere

• Prioriteret rækkefølge

Forklar, Vis, Rør
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4. Skalering af en øvelse
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Skalering af en øvelse



4. Skalering af en øvelse
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Hvorfor skalerer vi?



4. Skalering af en øvelse

Hvorfor skalerer vi?

• Optimalt udbytte af en/flere 
øvelse(r) og WODen → Standarder?

• For at sikre høj intensitet!

• Intensitet afhænger af vægt, 
afstand og hastighed!
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4. Skalering af en øvelse

Hvad kræver intensitet?

• Technique → Consistency →

Intensity

• God teknik = efficient og sikre 

bevægelsesmønstre 

48



4. Skalering af en øvelse

Hvad kræver intensitet?

• Technique → Consistency →

Intensity

• Consistency = udvise vedvarende 

god teknik under stress
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4. Skalering af en øvelse

Hvad kræver intensitet?

• Technique → Consistency →

Intensity

• Intensitet i styrketræning = %RM

• Intensitet i CrossFit = average 

power (force x distance / time)
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4. Skalering af en øvelse
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Hvordan skalerer vi?



4. Skalering af en øvelse

Hvordan skalerer vi...

… i en øvelse:

Load = vægt

Distance = ROM

Speed = Tid
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4. Skalering af en øvelse

Praksis på gulvet!
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4. Skalering af en øvelse

Hvordan skalerer vi...

… i en WOD:

Øvelse(r)

Reps

Runder

Tid

NB! Tænk altid over formålet – hvorfor lige 

denne skalering i denne øvelse/WOD til denne 

person?



4. Skalering af en øvelse

Hvordan skalerer vi...

Helen:

3 runder af:

400m løb

21 KB Swings @ 24/16kg

12 Pull Ups
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4. Skalering af en øvelse

Hvordan skalerer vi...

Dødløft:

1 – 1 – 1 – 1 – 1 - 1 
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4. Skalering af en øvelse

Hvordan skalerer vi...

Kelly:

5 runder af:

400m løb

30 box jumps (høj/lav)

30 wall balls (sort/blå)
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4. Skalering af en øvelse

Hvordan skalerer vi...

AMRAP 15 min.:

3 Squat Cleans @ 60/40kg

5 HSPU

7 Muscle Ups

10 Pistols
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4. Skalering af en øvelse

Opsummering:
• Load

• Distance

• Speed

• Intensitet kræver ”consistent technique”
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Planlægning af en time

Teori 2:

Planlægning af en time
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Planlægning af en time

Hvordan planlægger 

man en time?
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Planlægning af en time

Hvordan planlægger man en time?

• - Tænk over formål!

• - Tænk og planlæg baglæns

• - Lav en timeplan!

▪ - Hvad er formålet med WODen?

▪ - Hvor lang tid tager WODen?

▪ - Hvad er formål med teknik?

▪ - Hvor lang tid tager teknik?

▪ - Hvad er formål med opvarmningen?

▪ - Hvor lang tid tager opvarmningen?
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Planlægning af en time

• Workout of the day:

A. Backsquat

5-5-5-5-5

B. 5 runder på tid

21 wallballs sort/blå

21 Burpees

TC: 17 min 
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Opvarmning; 8

Undervisning 
Backsquat; 5

Backsquat; 15

Undervisning 
wallballs; 5

Undervisning 
Burpees; 5

Workout; 17

Pause; 5



Planlægning af en time

WODen: Hvad er formålet?

• - God oplevelse!

• - Optimal træning

• - Hvor lang tid tager den/skal der afsættes?

• - Hvilket udstyr kræver den?

• - Hvordan organiseres den rent 

praktisk/sikkerhedsmæssigt?

• - Hvordan forklares WODen?

• - Hvordan skaleres WODen?
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Planlægning af en time

Teknik: Hvad er formålet?

• - Så god teknik som muligt

• - Så sikker teknik som mulig

• - Anvendelse af korrekte progressioner

• - Hvilke øvelser er der og hvordan skal de 
instrueres?

• - Hvad er fokuspunkterne i de forskellige 
øvelser?

• - Hvilke skaleringsmuligheder er der til 
øvelserne? 
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Planlægning af en time

Opvarmning: Hvad er formålet?

• - Optimal forberedelse til WODen!

• - Slår tonen an for timen 

• - Hvordan bliver de fysisk og mentalt klar til 

WODen?

• - Hvilket fokus og hvordan?
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Planlægning af en time

Gruppeopgave:

• I grupper af 3 personer udfylder en timeplan

• Hver gruppe får ca. 20 min. til at lave en timeplan

• Vi kommer rundt og giver feedback
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Opsummering af i dag

Hvad har vi lært i dag?
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Lektier til i morgen

Forbered 3 øvelser du skal undervise i!

Redskab, Vægtløftning, Gymnastics
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Dagens program:

• Opsummering fra i går
• Teori 3: Trænerrollen

• Praksis på gulvet - instruktion
• WOD

• Frokost
• Praksis på gulvet - instruktion
• Opsummering og afslutning

• Vurdering og samtaler
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Opsummering fra i går

Hvad lærte vi i går?
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Opsummering af i går

Hvordan adskiller CrossFit Copenhagen sig fra andre CrossFit-gyms?

Hvad er vigtigt når man demonstrerer en øvelse?

Hvad er vigtigt når man forklarer en øvelse?

Hvorfor bruges progressioner (nævn nogle eksempler)?

Hvad er eksempler på fokuspunkter i forskellige øvelser?

Hvad er lagkageprincippet (brug et øvelseseksempel)?

Hvad kan man sige generelt om fejl og fejlretning?

Hvilke tre metoder kan man anvende til at rette fejl?

Hvornår og hvordan retter man en fejl under en met-con/WOD?
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Opsummering af i går

Hvorfor skalerer man?

Hvad forudsætter intensitet?

Hvordan skalerer man (en øvelse/WOD)?

Hvad kendetegner en god skalering?

Hvordan planlægger man en time?

Hvad er formålet med opvarmningen?

Hvad er formålet med teknikgennemgangen?

Hvad er formålet med WODen?
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Trænerrollen

Hvad kendetegner 

den gode træner?
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Trænerrollen

Den gode træner…
• Sikrer en god oplevelse hos medlemmerne 

= personlig træning på hold
• Er positiv, inkluderende og 

imødekommende
• Har autoritet og udstråling
• Er engageret og ansvarlig

• Roser og motiverer medlemmerne
• Er videbegærlig
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Trænerrollen

Indre vs. ydre

motivation
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Trænerrollen

Indre motivation

Glæde og tilfredsstillelse i selve aktiviteten

”Fordi jeg har lyst”

Ydre motivation

Påvirket af faktorer uden for aktiviteten

”Fordi jeg skal”
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Trænerrollen

Vedvarende motivation
• Selvbestemmelse

• Kompetence

• Socialt tilhørsforhold

Alle er motiveret af ydre faktorer, men 

vedvarende motivation skabes når der også 

opleves indre motivation!

79



Trænerrollen

Støt medlemmernes 

selvbestemmelse
• Anerkend den individuelle udøvers behov og niveau

• Undgå negative konfrontationer og ordrer
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Trænerrollen

Støt deres følelse af kompetence
• Skalér øvelser - så de altid opnår
en følelse af at kunne gennemføre

• Ros når der rettes

• Genkend forbedring hos den enkelte – kommenter på det!

Høj grad af kompetencefølelse → mange succesoplevelser

Lav grad af kompetencefølelse → få succesoplevelser

Få succesoplevelser → dalende motivation
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Trænerrollen

Støt det sociale tilhørsforhold

• Vær personligt tilstede som træner

• Lav teamarbejde

• Få medlemmerne til at interagere med hinanden

• Gør opmærksom på sociale arrangementer
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Trænerrollen

De praktiske redskaber:

Vær til stede

Vær engageret

Fejlret

Motivér
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