
talent|unbound
Det handler ikke om hvor god du er, men hvor god du vil være!
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Kort om forløbet:

Som ung udøver er der nok at se til. Du skal lave lektier, 
hygge med venner og være sammen med familien. Alt 
imens du kæmper hårdt for, at nå dine mål i din sport. 
Vejen til eliten kan nogle gange føles som en uoverskuelig 
og som en sort tåge. 

I talentacceleratoren har vi fokus på at udvikle dine fær-
digheder og din mentalitet. Med den rette viden kan du 
håndtere det, der kræves af dig for at blive eliteudøver i din 
sport.

Det lærer du:

Du vil lære, at analysere dine styrker og dine svagheder i 
netop din sport. Herigennem får du de nødvendige færdig-
heder til, at anvende den viden til, at tage styringen i din 
udvikling. Desuden lærer du, at håndtere og forstå mod-
gang og medgang, så du kan finde den rette vej i din karri-
ere.
Du får også færdigheder omhandlende hvordan du hånd-
terer hverdagen med skole, venner, familie og sport. Med 
den viden får du også et forspring i, hvordan du kan søge 
støtte fra de rigtige personer for at booste dit talent.

Læs mere om hvad du får på:
www.athleteunbound.dk
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Sådan booster vi dine færdigheder:

Gruppen består af 5-7 udøvere fra både din egen sport, og 
andre sportsgrene. Udviklingen kan ikke ske alene, derfor 
samler vi en gruppe af de mest motiverede udøvere for sik-
re det største udbytte. Talentet skal investeres og sammen 
gør vi det muligt at udviklingen, kan bruges i din sport med 
det samme.

Hele forløbet består af 4 gange 2 timer. Datoerne for disse gange 
finder vi sammen ud af så det passer med konkurrencer, kampe 
og stævner. Overordnet er det 1 gang pr. måned i en klub nær 
dig.

Pris: 4345,-

Sådan bliver du en del af forløbet:

Hvis du vil være en del af dette unikke tiltag skal du sende 
din ansøgning til nf@athleteunbound.dk senest d. 15/9 
2016. Heri skal du beskrive, hvorfor det er netop dig der 
skal være med, og hvad du kan bringe til projektet.

Krav:
- Du er 14-19 år gammel og elsker din sport
- Du er motiveret og klar til at tage styringen i din udvikling
- Du er klar til at investere dit talent
- Du synes det er irriterende når følelserne og pres fylder meget
- Du er åben og klar til at dele dine erfaringer



Hvem er athlete|unbound

Niels Feddersen er sportspsykologisk konsulent med spe-
ciale i sportspsykologi og talentudvikling. Derudover er 
han tidligere elitefodboldspiller på ungdomsniveau, og har 
selv erfaring med de udfordringer, der er i talentudviklin-
gen. Han er indehaver af firmaet athlete|unbound der ar-
bejder med talenter og elitesportsfolk, trænere og klubber i 
mange forskellige sportsgrene.

Jonas Vestergaard Jensen er uddannet cand.scient. i idræt 
med speciale i sportspsykologi og talentudvikling. Han har 
erfaring fra gymnastik som træner på højeste niveau i Dan-
mark og USA. Han har desuden spillet fodbold og hånd-
bold på divisionsniveau som ungdomsudøver.  

!

Kontakt:

M: nf@athleteunbound.dk
T: 60 13 42 95
W: www.athleteunbound.dk 


