
Hvornår bør mit barn starte til nogen form for 
formaliseret fysisk træning?

Svaret er enkelt; hvis et barn er parat til at deltage i sport, er de klar til at deltage i en form for
fysisk træning. Det betyder ikke, at børn skal følge voksenbaserede træningsprogrammer.
Unge og uerfarne børn bør først og fremmest lære at kontrollere deres egen kropsvægt
gennem sjove aktiviteter rettet mod at forbedre koordinering, motoriske færdigheder og
muskelstyrke. Men med forbedringer i teknisk kompetencer, øget styrke og større psykologisk
og social modenhed bør unge opmuntres til at deltage i mere anerkendte former for fysisk
træning, der involverer en række styrketræningsudstyr placeret i passende træningsfaciliteter.

“Langsigtede gevinster, ikke kortsigtede sejre”
Selvom alle unge kan optimere deres fysisk 

præstation betydeligt som reaktion på fysiske 
træning, bør træning aldrig udformes for at 
opnå kortsigtede præstationsoptimering på 
bekostning af tekniske kompetencer eller 

sundhed og trivsel hos dit barn.

“”Drag fordel af at være ung”
I barndommen oplever børn en hurtig udvikling 

af deres neuromuskulære systemer. I denne 
alder er det lettere for børn at lære nye 

færdigheder. Ved at udsætte børn for passende 
fysisk træning/aktivitet fra en tidlig alder, er de 
mere tilbøjelige til at udvikle højere niveauer af 

motorisk færdigheder.

“Variety is the spice of life”
Børn bør opmuntres til at deltage i en række 

forskellige sportsgrene i løbet af deres barneår 
for positivt at påvirke udviklingen af en bred 

vifte af motoriske kompetencer. Ved at udvikle 
en bredde og dybde af motoriske kompetencer 
hos børn, vil de der fortsætter som unge atleter, 

have større adræthed og være mindre 
tilbøjelige til at blive skadet.

“Støt udviklingsmæssige milepæle”
Som med læsning og skrivning er 

grundlæggende motoriske færdigheder, såsom 
spring, løb og kast, tillærte adfærd og kræver 
øvelse. Fysisk aktivitet/træning kan hjælpe dit 

barn med at nå disse udviklingsmæssige 
milepæle, og tidlig mestring kan hjælpe unge 
med at blive mere effektive "movers" senere i 

livet.
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