
Koncentrationstræning  

Generelle anbefalinger 

 Stil én fokuseret koncentrationsopgave. Lad være med at sige 

”koncentrer dig nu”, sig i stedet ”koncentrerer dig det næste minut 

om at slå forhånd cross court i det opstillede pointfelt” 

 Sæt specifikke mål op, så de fremstår som udfordringer. ”Kan du de 

næste 5 min. udføre…” 

Eksempler på øvelser på og uden for tennisbanen 

 Efter hver tabt bold. ”Du må kun fokusere på den næste bold”. Fokus må ikke skydes frem til 

resultatet, der er svært at overskue. Fokus skal være på en bold af gangen og tålmodighed, hvis 

man er bagud på point. Sæt en streg på et papir, for hver gang det lykkes. 

 Øjen-kontrol øvelser: Dvs. at rette blikket mod en bestemt ting på banen, eller på udstyret. Suppler 

med træning af visualiseringsevnen – hvor du visualiserer et ur med visere og følger viseren rundt. 

Gentages med lukkede øjne, og til sidst at springes ml. forskellige klokkeslæt, både med åbne og 

lukkede øjne. Kan også trænes med en bold, som barnet skal følge i forskellige bevægelsesbaner, 

eller flere farvede bolde, hvor spiller skal sige farven på hver bold inden der slås. 

 Koncentrationsløb  - f.eks. 2 km. Øv dig i de 4 forskellige former for fokusering. Snæver indre fokus 

kan være på åndedræt, bred indre på den næste tenniskamp/træning, snæver ydre fokus på vejen 

frem foran / det nærmeste skilt og til sidst et bredt ydre fokus på fuglefløjt, forbipasserende etc. 

 Udvikle rutiner i ml. hvert point (f.eks. at se og rette på strengene, eller at mærke sit åndedræt, 

eller at visualisere et stopskilt for at stoppe sine tanker) 

 Nærværstræning – træning i at fastholde fokus i nuet – f.eks. via meditation, selvobservation af 

tankestrømme, hvor du lader tankerne passere uden at vurdere dem etc. 

 Distraktionstræning/modeltræning: Spil imens der er høj musik, støj fra tilskuere, trafik etc. 

 Koncentrationsrutiner inden serv og retur – gentages på 1 + 2 serv, hver gang du server/returnerer 

 Balancetræning på 1 ben eller på balancebræt med åbne/lukkede øjne. Inddrag ketcherøvelser, når 

du har opnået god ketcherbalance 

 Tanketom – den bedste måde at koncentrere sig på er ved at tømme sindet for tanker. Praktiser 

forskellige former for ”inner game” øvelser, for neutral opmærksomhed og tankeneutralisering som 

anvist på TennisMindGame.com  

 Isoleret objektfokusering. F.eks. at iagttage modstanders boldoplæg inden serven 

 ”Volumenkontrolteknikker”, hvor der skrues op for koncentrationen når et point skal sættes i gang 



 Repetere triggerord eller kodeord: ”Kom så”, ”du er frisk”, koncentrer dig”, ”vær klar, vær oppe på 

tæerne”. Benyt triggerord, der kan omsættes i meningsfulde situationer: ”slå tidligt”, ”hold hovedet 

i ro”, ”kom ind i bolden”, ”lige linje i overkroppen” etc. Først identificeres en udfordrende 

spilsituation, og dernæst finder du på huskeord – en såkaldt ”trigger”, der skal minde om, hvad der 

er godt at gøre i den givne situation på banen 

 Fysiske koncentrationstriggere på banen: Slå på strengene, drible med bolden, steppe på fødderne 

 Beslutningsøvelser: Sigt efter forskellige farvede kegler i bestemt rækkefølge eller at slå forskellige 

typer bolde i bestemte retninger eller et bestemt slag på bestemte tidspunkter  

 Kurvefodring hvor grønne bolde slås longline og orange bolde slås cross court 

 Præcisionsøvelser med målfelter: X antal slag på tid i X felt. (tilføj krav om rækkefølge / antal) 

 ”Slå x antal slag sammen med din makker i området ml. single og doublelinjerne på tid” 

 Øg duellængden – sæt rekorder og tilføj konsekvenser hvis rekorder ikke opnås 

 Mønstergenkendelse: ”Hver gang modstander slår x, slår jeg y” 

 Konkurrenceøvelse med fysisk konsekvens, der vokser, jo større afstand der er ml. spillerne i 

forhold til resultatat af øvelsen. Dvs. F.eks. en margin sprint, hvor spiller A skal gennemføre 4 

sprints fordi A taber pointøvelsen 11-7. 

 Dueller hvor hver bold skal slås på en forskellig måde 

 Dueller hvor slagtempoet bygges op fra få km/t og op til maksimale fartskala 

 Dueller, hvor du træner splitstep når modstander slår til bolden 

 Dueller hvor du træner udånding når du rammer bolden 

 Serv & returnering: Spiller A siger ”flad, topspind eller slice” inden spiller B rammer bolden i sin serv 

 Serv & returnering: Spiller A server og spiller B siger ”udad – på kroppen – i midten” lige efter A har 

servet, men før bolden passerer nettet 

 Serve med målfelter: Spiller opstiller mål for antal træf inden servtræning påbegyndes 

 Tal til bolden og fortæl den, hvor du vil slå den hen – ”Cross, dybt cross, kort longline” 

 ”Clipsøvelser” – Put flere papirclips i den højre lomme. Hvis du lykkes med en 

koncentrationsopgave, flytter du en til højre og indkasserer 1 point. 

 Fysisk udmattende øvelser med krav til præstationskvalitet, når træthed indfinder sig eller opgaver, 

der skal løses når spiller er træt. Der opstilles acceptgrænser for korrekt udførelse 

 


