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De fleste e-sports spil er dynamiske og evigt 

omskiftelige med momentum, hvor du det 

ene øjeblik oplever selvtillid og gåpåmod, 

mens du pludselig kan blive lammet, låst 

og føle dig ude af kampen, blot fordi du har 

lavet en fejl og nu oplever mental modgang. 

Formålet med mentaltræning i esport er 

at understøtte og fremme din evne til 

at præstere dit bedste. Dette gøres ved 

at forbedre din mentale styrke, så du 

bliver mentalt stærkere og herved kan 

bryde igennem de mentale barrierer og 

begrænsninger, som forhindrer dig i at 

præstere på dit topniveau, hver gang. Som 

mentaltræner er der ikke noget værre end, 

en talentfuld esportsudøver med et kæmpe 

potentiale, som ikke formår at indfri dette. 

Du kan nu ved hjælp af disse 5 

mentaltræningsøvelser starte din egen 

mentaltræning.

Et selvudført mentaltræningsforløb er ofte ligesom at læse en selvhjælpsbog. Det er 

spændende og kan være inspirerende, men uden dine aktive efterfølgende handlinger, 

forandres og forbedres der intet.

“Esportsudøvere ser, læser, lytter, inspireres og 
gør så helt som de altid har gjort …”

ES
P

O
R

TS

INDEN DU GÅR IGANG MED DIN MENTALTRÆNING, ER DER ET PAR 
ENKELTE AFGØRENDE TING DU SKAL VIDE.
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“ ”

FACTS I ESPORT

90% ser, læser og hører, men efterfølgende gør de 

ikke noget ved deres inspiration.

10% afsætter tid og vilje til at praktisere og 

integrere inspirationen i deres esport.

En esportsudøver forandrer og forbedrer sig ikke igennem en pludselig 

opstået selvindsigt. 

Hvis en esportsudøver ikke er tvunget eller indre motiveret for, at ændre 

adfærd, ændres intet. 

En esportsudøver inspireres af at lytte til motiverende podcast og pep-

talks, men inspirationen medfører ikke forandring. 

Der findes ikke noget Mentaltrænings Quick Fix i esport

Hvis du vil blive en mentalt stærkere esportsudøver efter dette 

mentaltræningsforløb eller kan nikke genkendende til nogle af 

nedenstående tanker og oplevelser, så skal du afsætte min. 15 

minutter til hver øvelse.

HVILKEN 
ESPORTSUDØVER 
ER DU? 

KENDER DU TANKERNE:

Jeg rammer INTET i dag! Jeg 

low-fragger.. igen.

Jeg bidrager ikke til mine mates. 

ALT er off i dag! Mus, settings.. 

Er jeg egentlig god nok!?

HAR DU OPLEVET:

Du er bedre end det du viser. 

Dine præstationer er svingende.

Negative tanker afgør hvor godt du 

gamer. 

Selvtillid afgør hvor godt du rammer. 
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Hvad gør du in-game, når du præsterer dit 

bedste og hvad gør du når det bare på ingen 

måde kører for dig? Du har formentlig helt 

styr på, hvad du gør og hvad du skal gøre, når 

det kører for dig. Men ved du hvad du skal 

arbejde med, for at hæve dit bundniveau?

Forestil dig, at der i 2019 er et esport Award-

show i Danmark. I din esports disciplin vil 

showets vært, Anderes Blume, holde en tale i 

et fyldt Royal Arena for årets esportsudøver.

Forestil dig nu, at du sidder på forreste 

række, velvidende om, at du blandt de 

nominerende vinder prisen. 

I Anders' 5-minutters tale siger han ikke 

det, du forventer, men i stedet fortæller han 

detaljeret om dét, som du ville blive mest 

stolt og taknemmelig over.

I den første mentaltræningsøvelse skal 

du være god, modig og ambitiøs og ture 

forestille dig best case scenario, for hvordan 

du lykkes med at komme til tops. Her ska du 

mærke efter hvilke værdier du gerne vil have, 

der skal kendetegne dig som person og som 

esportsudøver. 

MENTALE

ØVELSER 1
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TIL DENNE ØVELSE SKAL DU BRUGE PAPIR OG 

KUGLEPEN, ELLER DU KAN HENTE OG UDFYLDE 

ØVELSEN DIGITALT NEDENFOR:

HENT ØVELSE 1

https://www.hhmentality.com/so/afMX1lJeB/click?w=LS0tDQo2ODIxNDJkNy01MGM5LTQ3Y2ItOTM0NS0yNDU0MWIwOGM3NmMNCmh0dHBzOi8vbWVkaWEud2l4LmNvbS91Z2QvZTdlOGQxXzVjNDMxZWYyMWVhYzRmY2Q5ZDkxZjFlOGI2ZTNkNDBlLnBkZg0KLS0t
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MENTALE

ØVELSER

Mange esportsudøvere mener, at det hjælper 

dem at lytte til en motiverende sang eller 

peptalk på Youtube, Spotify etc. Denne sang 

eller peptalk fortæller dem, at de skal være 

on-fire, være en fighter, en vinder og én, der 

aldrig giver op.

Det lyder rigtig godt, men det gør bare ikke, 

at du også er on-fire og en fighter, når du 

møder modgang og bliver presset. 

Så nemt er det desværre ikke.

Hvis det blot galt om at sige positive og 

inspirerende ord højt, så var du allerede 

blevet bedre og mentalt stærkere.

Den eneste måde du kan forandre og 

forbedre dig på, er ved at du aktivt handler 

på det, som er vigtigt og nødvendigt for dig.

Beskrive hvorfor denne værdi 

er vigtig for dig

Finde én konkret handling til 

hver værdi

I MENTALTRÆNINGSØVELSE 1 FANDT DU DINE 3 KERNEVÆRDIER. DEM 

SKAL DU BRUGE NU:

2

I ØVELSE 2 SKAL DU:

1 2
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“
”

CS:GO UDØVER NATOSAPHIX FRA SPROUT 

UDFYLDTE HANS VÆRDI, PROAKTIV, SÅLEDES:

TIL HVER AF DINE VÆRDIER SKAL DU HAVE ÉN-TO 

HANDLINGER PÅ. NATOSAPHIX HANDLINGER VAR:

Fordi når jeg ikke er proaktiv, så skuffer jeg mig selv og mine forventninger, 

og jeg bliver efter kampen irriteret over, at jeg ikke gjorde mit bedste. Det er 

vigtigt for mig at være proaktiv, fordi jeg ikke bare vil lade stå til i kampen, 

jeg vil yde mit bedste og bidrage, fordi ellers kan jeg ikke se mig selv og mine 

teammates i øjenene bagefter

PROAKTIV 
HANDLING 1:

PROAKTIV 
HANDLING 2:

Når jeg oplever modgang, vil jeg aktivt løbe meget rundt på 

banen og hente informationer. Den info vil jeg kommunikere 

effektivt videre til mine teammates.

Jeg skal tage mine åbningsdueller uanset min score, selvtillid 

eller hvis vi er under pres. Når vi møder gode hold, er bagud eller 

ikke har momentum, vil jeg tilbyde mig i hver runde til holdet.
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HENT ØVELSE 2

Når du har udfyldt øvelsen, printer du den ud og har den med dig til kamp og 

træning.

Før hver træning og kamp bruger du 2 min. på at forberede dig på at udføre dine 

værdi-handlinger.

Efter hver træning og kamp bruger du 2 min. på at vurdere, hvor og hvornår du 

handlede efter dine værdier, samt hvornår du ikke handlede efter dem.

VÆRDIER HANDLER OM AT UDLEVE DEM I PRAKSIS OG KAN VÆRE 

NOGET DU SOM SPORTSUDØVER GØR I KAMPEN. DET KAN OGSÅ VÆRE 

KVALITETER VED DINE HANDLINGER. 

https://www.hhmentality.com/so/d1MWj6trf/click?w=LS0tDQo3MmNmM2UyMS0wMTE3LTQ2ZDYtNjNmYS0xYWVlMTdjYzM2MDcNCmh0dHBzOi8vbWVkaWEud2l4LmNvbS91Z2QvZTdlOGQxX2Y5NjhlZWIwYjY3MDRkYmZiMGE0ZDkyMTE5N2I5MzAwLnBkZg0KLS0t
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Kan du fastholde dit fokus i hele kampen?

Det kan du ikke, uanset dit niveau. Det 

handler heller ikke om, at du skal have et 

100% intenst fokus i hele kampen.

Det handler om, at du skal være mentalt 

skarp på, hvornår du vandrer væk i dine 

tanker, hvornår du begynder at fokusere 

på små irritationer (settings er off, musen 

irriterende, teammates, dårlig forbindelse 

m.fl.) eller unødvendige kampelementer 

(dårligt map, modstandere er heldige eller 

cheater).

Hvad kan forstyrre dit fokus MEST? Hvad gør 

at du tidligere har tabt dit fokus? 

Én ting, som du ved, forhindrer dig i at 

præstere dit bedste?

Det vigtigste for at du ikke mister fokus 

er, at du aktivt kan genaktivere dit fokus 

mod noget, du vælger. Dvs. du skal have et 

refokus, som du i stedet kan foretage dig, 

hver eneste gang du registrerer, at du har 

mistet fokus eller er ved at miste fokus. Dit 

refokus skal være en konkret handling.

MENTALE

ØVELSER3
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HENT ØVELSE 3

NU ER DET VIGTIGT, DU GØR DET ENKELT, SÅ DU KAN ARBEJDE MED DIN 

FOKUSERINGSEVNE.

DÉT, DER FORSTYRRER DIT FOKUS, OG DÉT, DU REFOKUSERER PÅ, ER 

DERFOR DIT ENESTE MENTALE FOKUS DE NÆSTE 7 DAGE.

Når du har udfyldt øvelsen, printer du den ud og har den med dig til kamp og 

træning.

Før hver træning og kamp bruger du 2 min. på at forberede dig på at udføre 

dine værdi-handlinger.

Efter hver træning og kamp bruger du 2 min. på at vurdere, hvor og hvornår du 

handlede efter dine værdier, samt hvornår du ikke handlede efter dem.

1

2

3

https://www.hhmentality.com/so/0fMWysAMy/click?w=LS0tDQo3MmNmM2UyMS0wMTE3LTQ2ZDYtNjNmYS0xYWVlMTdjYzM2MDcNCmh0dHBzOi8vbWVkaWEud2l4LmNvbS91Z2QvZTdlOGQxX2NiNTU1NDZhOTVkZTRmNjViZmI0NzUyMDgzNTc1NjZhLnBkZg0KLS0t
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Har du prøvet at dit fokus er helt tilsidesat 
og det eneste der foregår i dig er….

TILT
Se video om tilt her:

PLAY VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Bwv_L2Z1Hq8
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Du har med hjælp fra de foregående mentaltræningsøvelser handlet ud fra, 

hvem du er og hvem du gerne vil være som esportsudøver. Hvis du har udført og 

praktiseret øvelserne har du evt. bevist, at du selv kan styre dit mentale fokus og 

du kender nu de udfordringer og forstyrrelser, du som esportsudøver typisk oplever.

Når du skal udarbejde din mentale gameplan, er det vigtigt, at du ved hvilke 

udfordringer, der forstyrrer og presser dig mest. Du kan evt. spørge din træner eller 

teammates.

Uddrag af gameplanen nedenfor er fra en professionel dansk CS:GO udøver.

Udøverens største udfordring var, når hans overall score og ADR fremviste ham 

som dårligt præsterende.

TANKER: FØLELSER:

Jeg rammer intet i dag

Jeg er ikke på niveau med de 

andre

Hvad tænker de andre om mig

Det her map skal bare overståes

Det er lige meget nu

1

2

3

4

5

Irritabel og irriteret

Forstyrret

Frustreret

Overspændt

Skuffet

Hidsig

1

2

3

4

5

6

MENTALE

ØVELSER 4



Vedkommende blev herefter ekstremt skarp på hvilket mental mindset han 

havde, når ovenstående tanker og følelser opstod.

Det mentale mindset han oplevede resulterede ofte i, at han reagerede 

negativt på tankerne og følelserne. Som du kan se nedenfor, var handlinger ikke 

konstruktive, og derfor fandt vi i stedet alternative, konkrete og bedre handlinger, 

som han skulle foretage, næste gang den udfordrende situation opstod.

Tidligere handlinger: Fremtidige handlinger:

Jeg stoppede med at 
kommunikere

Jeg stoppede med at tilbyde 
mine ideer

Jeg afventede på andre tog 
initiativ

Jeg stoppede med at opsøge 
oplagte muligheder

Jeg afveg fra vores gameplan

Jeg tænkte på alt muligt andet

Jeg støtter verbalt de andre, 
uanset hvor godt/skidt kørende, 
de er.

Jeg tilbyde med det samme 
mine ideer når vi spawner.

Jeg tager og gennemfører mit 
peak, uanset min score.

Når jeg er død, lægger jeg 
hånden på min mave og 
trækker vejret dybt herned.

1 1

2
2

3
3

4
4

5

6
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HENT ØVELSE 4

https://www.hhmentality.com/so/46MUOKI7-/click?w=LS0tDQoyY2NhMTUzOS1jY2VmLTQ2ZWItM2IzNS1kODg4YzQ0M2JkM2ENCmh0dHBzOi8vbWVkaWEud2l4LmNvbS91Z2QvZTdlOGQxX2MwZDZjNGZlZjM1YzQ5ZTU5YWQ0NTczYTI5NWExMmJiLnBkZg0KLS0t
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At visualisere betyder at forestille sig. 

Hjernen fungerer således, at du kan 

forbedre din udførelse og præstation, ved 

at visualisere denne. Jo flere gange du har 

øvet en udførelse mekanisk, jo skarpere 

er du til at udføre den. Du kan supplere 

din mekaniske/fysiske udførelse med 

visualiseringstræning. 

Dette styrker din mind2body forbindelse 

og gør at du, reagerer hurtigere og 

skarpere.

Udførelse af mekaniske færdigheder

Taktik eller strategier

Udvikling af positive reaktioner under pres, stress og nervøsitet

At du udvikler mental styrke og gå-på-mod, når i møder modgang

Visualisering kan være svært i begyndelsen. Men intet der er værd at 

mestre kommer nemt. Mine erfaringer er, at nogle esportsudøvere kan 

have svært ved, at fremkalde de rigtige billeder eller at de mentale 

billeder hurtigt bliver erstattet af forstyrrelser.

VISUALISERING

VISUALISERING I ESPORT KAN EKSEMPELVIS FOKUSERE PÅ:

1

3

2

4

MENTALE

ØVELSER 5
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EKSEMPEL PÅ VISUALISERING I CS:GO:

Jeg spawner godt

Jeg køber våben og gør klar til freeze-time er færdig

Jeg bevæger mig hurtigt på banen op mod mit peak

Jeg løber med kniven fremme og mærker at jeg er klar

Jeg tager mit våben frem og ser mit crosshair sigtes mod min 

modstander

Jeg mærker mit sikre skud og kontrollerede klik på musen affyre skud

HENT ØVELSE 5

https://www.hhmentality.com/so/ffMUOPOl0/click?w=LS0tDQo3MmNmM2UyMS0wMTE3LTQ2ZDYtNjNmYS0xYWVlMTdjYzM2MDcNCmh0dHBzOi8vbWVkaWEud2l4LmNvbS91Z2QvZTdlOGQxX2I5OWZkNWI0MGE4ZjQ5NWU5MmQwMWFmNWVlYzMyZjY3LnBkZg0KLS0t
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OM MENTALTRÆNER 

HENRIK HJARSBÆK:

Henrik Hjarsbæk er Cand.Scient i 

Idræt fra Københavns Universitet 

med fokus på sportspsykologi. 

Henrik Hjarsbæk har flere års 

erfaring med mentaltræning 

indenfor sportens verden og 

arbejder med en af verdens største 

e-sportsorganisationer, som står 

bag det danske CS:GO hold OpTic 

Gaming. 

Henrik er dygtig i forståelsen og 

årsagen til hvad udøvere oplever af 

udfordringer og forstyrrelser, mens 

han har et skarpt øje for at hjælpe 

udøvere til at præstere på deres 

topniveau.

Henrik har hans teoretiske baggrund 

fra hans universitetsstudier i 

Danmark og USA, mens hans 

erfaringsmæssige baggrund 

stammer fra hans egen tid som 

professionel sportsudøver og fem 

års erfaringer som mentaltræner 

for sportsudøvere i stort set alle 

sportsgrene.

https://www.instagram.com/hhmentality/
https://www.facebook.com/hhmentality/
hhmentality.com
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HENRIK UDTALER OM 
MENTALTRÆNING
OG E-SPORT: 

“

”

”Hvis du ikke er stærk nok mentalt til at 

styre din nervøsitet og dermed spændingen 

i din krop, når du ikke til tops i esport. Du 

kan sagtens toppe i fodbold eller atletik, 

hvor du bruger grovmotorikken til at løbe 

hurtigt eller kaste langt, selvom du spænder 

for meget. Men i e-sport, hvor du skal 

sigte på modstanderen præcist og hurtigt 

med et meget lille sigtekorn, handler det 

om finmotorikken ude i fingrespidserne. 

Hvis du bliver for nervøs, leveres signalet 

fra nervesystemet ikke optimalt ud 

til fingermusklerne, og du reagerer 

langsommere, vil ryste på hånden og misse”.

“
”

”Når spillerne bliver ramt af præstationsangst, sceneskræk, nervøsitet eller 

spænding, har de tendens til at lukke sig inde i sig selv og køre deres eget show. 

Det er et kæmpe problem i esport, hvor det hele handler om i fællesskab at 

eliminere modstanderen netop gennem kommunikation. Den mentale træning 

hjælper holdet med at overføre de færdigheder, de har fra træning, til turneringen, 

selvom de er pressede og nervøse”


