
FOKUS pA SMMSYNSTRÆNING

,q Træningen med Maria fra TrainYourEyes hargjort det muligt for mig at tage en akademisk
uddannelse ved siden af min håndboldkarriere.

ortsvisionpå
iganiveau

Mindre end seks måneders synstræning ændrede både præstationerne
i håndboldmålet og ved læsning for ung målmand fra Aarhus HK.

AF BJARNE HANSEN

Gennem TrainYourEyeS-SpOrtSteStefl
modificeret til håndbold
Nikolaj Møller Lyngby Pedersen, som målmanden
hedder var 21 år og gennemgik den grundige under
søgelse. Gennem de enke te tests viste der sig hurtigt

et mønster. Nikolajs samsyn og vestibulære balance
var væsentligt nedsat. Det påvirkede både hans
sportslige præstationer og hans evne til at tilegne

sig \ iden.

Har altid haft problemer med læsning
ogstaVning
Det ‘iiste sig, at Nikolaj altid havde haft store problemer
med at læse og stave. Han havde modtaget special-
undervisning i skolen. Kun på grund af en stærk vilje

samt med god opbakning fra hans forældre var det
lykkedes ham at komme igennem gymnasiet, og han
var netop startet på et matematikstudie på univer
sitetet.

Det krævede meget energi for ham, men heldig
vis var matematikstudiet ikke så læsetungt som så
mange andre studier.

J oktober 2012 købte håndboldklubben Aarhus HK en ny målmand,
men cheftræner Erik Veje Rasmussen syntes ikke rigtgt, han fun
gerede godt nok. Der var for mange mærkelige “missere”, og Erik

Veje fik mistanke om, at der måske var noget med synet, der ikke funge
rede godt nok. Erik Veje syntes derfor, at målmanden skulle igennem hele
TrainYourEyes-sportstesten på klubbens regning.

Erik Veje kendte allerede til sportsvision og Maria Beadle Rømer,
TrainYour Eyes, fra deres samarbejde omkring udviklingen af FitLight, der
er et fleksbelt træningssystem, som kan bruges til træning i alle typer af
sport samt til synstræning og rehabilitering efter forskellige typer af skader.

Maria Beadle Rømer, en instruktør og Erik Veje Rasmussen vurderer resultatet.
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SUBJEKTIIJE PROBLEMER FOR TRÆNINGEN:

Store problemer med:
Koncentration både i al almindelighed men også

ved håndbold og i lidt pressede situationer

Nedsat læsehastighed

• Genlæsning af linjer

• Hovedbevægelser ved læsning

• Dårlig timing i forhold til håndbold

Nedsat afstandsbedømmelse

Falder ofte i staver

Svært ved at tage bolden i bestemte blikretninger

Læser højt inde i sig selv

Kan ikke læse undertekster og samtidig høre,

hvad de siger i ty

Problemer at og til med:
Tekst, der flyder ud ved læsning

Køresyge

Visualisering

Ubehag ved at se 3D-film :~L ~:j,~oa 0
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Erik Veje Rasmussen.

Igang med træningen
Både klubben, Erik Veje og Nikolaj selv ønskede, at han
skulle i gang med et sportsvisionforløb hurtigst muligt.

“Nikolaj var selv meget motiveret og helt perfekt at
træne med. Han gjorde alle de ting, han skulle. Trænede
intensivt og havde meget hurtigt store fremskridt,” for
tæller Maria Beadle.

Succes i semifinalen til pokalkampen
I februar, før Nikolaj var færdig med træningen, blev han
udtaget til at stå på mål hele kampen for Aarhus HK i
semifinalen mod Skanderborg. Aarhus HK vandt 27-25,
og Nikolaj fik meget ros.

Er blevet bedre til at studere
“Sportsvision indeholder også mere traditionel læsetræ
ning,” fortæller Maria. “Efter fem måneders træning var
det eneste, som manglede, at Nikolaj helt fik fjernet sin
gamle vane med at læse højt for sig selv inde i hovedet.
Det er en typisk måde at læse på, når det visuelle system
ikke slår til. Men med perfekt samsyn er det en unødvendig
tidsrøver, der skal erstattes af at “læse i bil eder”. Det tog
godt en måned at udskifte denne læsemetode.”
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Slut efter syv kontroller
I april modtog Marie Beadle en SMS fra N kolaj
Møller Lyngby Pedersen, hvor han skrev, at både
læsningen og håndbolden er blevet bedre og bedre.
Typisk for en målrettet sportsmand har han trænet
så effektivt, at hele forløbet kunne afsluttes efter
kun syv kontroller på trods af, at næsten alle syns-
færdigheder skulle optrænes.

Regner med at se Nikolaj på
landsholdet
Bå e Erik Veje Rasmussen og Maria Beadle Rømer
forventer, at Nikolaj Møller Lyngby Pedersen på et
tidspunkt bliver udtaget til landsholdet. Han var
allerede god, før han startede forløbet hos Maria. Nu
hvor han er perfekt til at bedømme afstande, kon
centrere sig og holde balancen, er han særklasse.

N aj Møller Lyngby Pedersen i træningslokalet.
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