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Momentum i fodbold Henrik Skov Hent PDF Forlaget skriver: Momentum i fodbold beskriver psykologiens
rolle i skabelsen af hold og toppræstationer. Momentum bliver af mange brugt til at beskrive hold, som har
medgang, men indtil nu har der ikke været enighed om, hvad begrebet dækker over. Bogen sætter fokus på

momentum som et paraplybegreb til at arbejde med sportspsykologi i fodbold.

Bogen præsenterer citater fra landsholdsspillere, superligatrænere og -spillere, case-fortællinger og praktiske
erfaringer, der hver især giver viden om og færdighed i at arbejde med momentum og dermed en bedre

kobling mellem teori og praksis inden for sportspsykologi.

Momentum i fodbold er skrevet til nuværende eller kommende trænere i såvel elite- som breddeklubber. Den
er også relevant for underviseren, konsulenten, eksperten eller den studerende inden for idræt eller psykologi
med interesse for fodbold, talentudvikling eller sportspsykologi. Bogen giver teoretisk indsigt i og praktiske

øvelser til at arbejde med momentum i den daglige træning og i kamp.

 

Forlaget skriver: Momentum i fodbold beskriver psykologiens rolle i
skabelsen af hold og toppræstationer. Momentum bliver af mange
brugt til at beskrive hold, som har medgang, men indtil nu har der
ikke været enighed om, hvad begrebet dækker over. Bogen sætter
fokus på momentum som et paraplybegreb til at arbejde med

sportspsykologi i fodbold.

Bogen præsenterer citater fra landsholdsspillere, superligatrænere og
-spillere, case-fortællinger og praktiske erfaringer, der hver især

giver viden om og færdighed i at arbejde med momentum og dermed
en bedre kobling mellem teori og praksis inden for sportspsykologi.

Momentum i fodbold er skrevet til nuværende eller kommende
trænere i såvel elite- som breddeklubber. Den er også relevant for
underviseren, konsulenten, eksperten eller den studerende inden for
idræt eller psykologi med interesse for fodbold, talentudvikling eller
sportspsykologi. Bogen giver teoretisk indsigt i og praktiske øvelser
til at arbejde med momentum i den daglige træning og i kamp.
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