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DITT VALG



Resultat av interaksjon mellom person (tanker),
situasjon, oppgaven som skal løses og hvilke
verdier den har for utøveren. 

Motivasjon



Du kan piske et menneske til å gjøre, 
men du kan aldri tvinge det til å ville!



Deliberate Practice

10.000 timer over 10 år 
for å bli en ekspert.  

Målrettet, bevisst, 
kvalitet 

Karl Anders Ericsson



Expertutøverens egenskaper:

Viser mer innlevelse og 
engasjement 

Tenker og handler med 
kvalitet 

Fokusert 

Finner nye og bedre 
løsninger 

Selvregulering 

Motivasjon



• ”Det	er	ingen	som	
noen	gang	har	
måtte	fortelle	meg	
at	jeg	skulle	trene	
en	økt.”	Bjørn	
Dæhlie



- Det	finnes	ingen	
grensen	for	hvor	
langt	du	kan	gå.
- Det	er	ingen	
unnskyldning
- Det	er	utøverens	
prosjekt
- Ha	et	sterkt	
eierskap	til	det	du	
skal	gjøre.	

DITT	PROSJEKT!!!!!



”Jeg	gjør	masse	
feil.	Noen	ganger	
gjør	jeg	feil	som	
ingen	andre	ser.	
Men	ingenting	er	
avgjort	før	det	er	
sjakkmatt.”	
Magnus	Karlsen



”I	motgang	blir	
jeg	ekstra	
motivert”



”Jeg	evaluerte	hele	
tiden	hva	jeg	gjorde”	
Har	jeg	forberedt	meg	
godt	nok?	Har	jeg	
trent	godt	nok?	Har	
jeg	levert	det	jeg	
hadde	planlagt	å	
levere	på	
egentreningen?”
Stig	Inge	Bjørnebye.	





MIN VISJON
Hva er det jeg virkelig vil med denne sporten? 



•Det	var	en	gradvis	
utvikling.	Drømmen	om	
å	bli	best	i	verden	virket	
fjern	i	unge	år.	Men	jeg	
strakk	meg	hele	tiden,	
og	drømmen	utviklet	
seg	gradvis	til	å	bli	et	
konkret	mål,	også	i	
visualiseringen	min.	
Petter	Northug.	





Jeg er sta

Jeg er motivert til å ri

Jeg er flink til å hjelpe de andre 

Jeg velger ofte det enkle valget
Jeg analyserer ikke min konkurranser 

Jeg er blir nervøs når presset blir  
for stort

Er for lite treningsmiljø
Lite penger Tid

Skulle hatt bedre hestemateriell

Jeg kan utdanne meg innenfor hest

Jeg kan reise til utlandet å bo og lære

Jeg har mange stevner i nærheten

Internett og menneskene i  
hestesporten gir mulighetene til å lære  
mye nytt om hest.



Jeg lærte å akseptere at jeg var nervøs, fordi jeg forsto 
at det var et tegn på at det jeg drev med var viktig for 
meg. 







 87,46 Charlotte Dujardin og Valegro











Ser banen før andre har  
tenkt på det en gang.  

Scott Brash









Analyse min egen ridning

Studere andre ryttere

Trene fysisk trening

Planlegge ukene og månedene mine

Si til meg selv at jeg får det til, positiv indre dialog

Ri med konkrete oppgavemål på trening

Spise sunnere og 4 hovedmåltider om dagen

Se for meg banen 5 ganger før jeg skal ri
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