
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træning  Niveau Uge Program 

II 1 1 

 

Niveau: II 

Uge:1 af 16 

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning    

Teknik    

Aerobt    

Løst / ben    

Anaerobt / Sprint    

Udsvømning    

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 1 1 

 

Niveau: II 

Uge:1 af 16 

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 valgfrit Svømmes let. 200 / 5 

Teknik 8 x 25 hold hovedet og kroppen i 

centerlinjen. 

Fokus på 

kropsposition. 

200 / 10 

Aerobt 12 x 50 svømmes jævnt 

Pause ca. 20 sek. 

Brug gerne en 

fast starttid 

som giver ca. 

20 sek. pause, 

f.eks. start 1.10 

600 / 15 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 2 x (8x 25 pause ca. 30 sek., 

progressivt) pause 1.0 min. 

Sprintsvømning 

Brug gerne en 

fast starttid 

som giver ca. 

30 sek. pause, 

f.eks. start 1.0. 

Progressivt 

betyder at 

farten øges 

efter hånd. 

400 / 15 

Udsvømning 50 valgfrit Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  1500 M / 45 - 50 min. 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Mindske vandmodstanden gennem 

en optimal kropsposition og 

samtidigt forøge muligheden for en 

god ”arbejdsstilling” til armtag, 

benspark og vejrtrækning. 

Hold et tænkt punkt midt i panden i 

vandoverfladen. Punktet skal altid være rettet 

lige frem. Normalt skal de fleste løfte hovedet, 

det gøres ved at spænde i nakken. Panden 

kommer således en smule opad og til overfladen. 

Herigennem vil brystkassen synke en smule og 
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det vil give den store gevinst, at benene flyder op 

til overfladen. Totalt vil dette give en mere 

strømlinet kropsposition med minimalt frontareal 

og mindre vandmodstand. 

Vær også opmærksom på at hofte- og benspark 

ikke bevæger sig sidelæns.  
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Træning  Niveau Uge Program 

II 1 2 

 

 

Niveau: II 

Uge:1 af 16 

Program: 2 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 + 4 x 25 Ryg - bryst Svømmes let. 200 / 5 

Teknik 4 x 50  

Vejrtrækning til venstre, til højre, 

hver 3., din favorit måde. 

Fokus på 

vejrtrækning. 

Blæs godt ud 

under vandet. 

200 / 10 

Aerobt 3 x 100 pause ca. 30 sek. 

12 x 25 pause. Ca. 15 sek. 

svømmes jævnt 

 

Brug gerne en 

fast starttid 

som giver ca. 

15 og 30 sek. 

pause. F.eks. 

start 2.15 og 

0.45 min. 

600 / 15 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 4 x 50 svømmes progressivt. 

Pause 1.0 min. 

Sprintsvømning 

Brug gerne en 

fast starttid 

som giver ca. 

60 sek. pause. 

F.eks. start 

1.45. 

Progressivt 

betyder, at 

farten øges 

efterhånden. 

200 / 10 

Udsvømning 50 valgfrit Svømmes let. 50 / 2 

    

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  1300 m / 45 - 50 min. 
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Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Vejrtrækning At kunne styre vejrtrækningen under 

forskellige forhold og derigennem få 

en automatiseret vejrtrækning, som 

går helt af sig selv. 

Ved at trække vejret til begge sider, og skiftevis 

trække vejret på hver 3. armtag, opøves evnen til 

at få en kontrolleret vejrtrækning. Har du en 

favoritmåde så svøm en ekstra gang med den. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 2 1 

 

Niveau: II 

Uge: 2 af 16 

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 300 (crawl – ryg – bryst) Svømmes let. 300 / 5 

Teknik 8 x 25 crawl med meget langt 

armtag 

Fokus på 

armtagslængden. 

200 / 10 

Aerobt 4 x 75 pause. Ca. 30 sek. 

4 x 50 pause ca. 15 sek. 

Svømmes progressivt 1 - 4 

Brug gerne en 

fast starttid som 

giver ca. den 

rigtige pause. 

500 / 15 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes meget 

let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 2 x (2x 50 pause ca. 30 sek., 

progressivt 1- 2)  

Pause 1.0 min. 

Sprintsvømning 

Brug gerne en 

fast starttid som 

giver ca. 30 sek. 

pause, f.eks. 

start 1.30. 

Progressivt 

betyder, at 

farten øges 

efterhånden. 

200 / 10 

Udsvømning 50 valgfrit Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  1300 m / 40 - 45 min. 

 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Øge fremdriften i armtaget ved at 

svømme med lange armtag. Den 

sidste tredjedel af armtaget 

Prøv at svømme med så lange armtag som muligt 

med særligt fokus på den sidste del af armtaget. 

Hånden skal gerne nå et punkt på låret inden, 

den bevæger sig op af vandet. For at kunne 
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producerer den klart største 

fremdrift. 

komme langt bagud med hånden, er det ofte 

nødvendigt at strække den anden arm fremad 

efter isættet, så armene samarbejder mere 

synkront. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 2 2 

 

Niveau: II 

Uge: 2 af 16 

Program: 2 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 + 4 x 50 valgfrit Svømmes let. 200 / 5 

Teknik 2 x75 crawl med meget tryk i 

hånden 

Fokus på at få 

fat i vandet i 

armtaget. 

150 / 5 

Aerobt 2 x (6 x 50 pause ca. 20 sek.) 

Svømmes progressivt 1 – 6. 

Pause ca. 1 – 2 min. 

Brug gerne en 

fast starttid 

som giver ca. 

den rigtige 

pause. 

600 / 20 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 4 x (4x 25 pause ca. 15 sek.) 

Progressivt 1- 4  

Pause 1.0 min. 

Sprintsvømning 

Brug gerne en 

fast starttid 

som giver ca. 

15 sek. pause, 

f.eks. start 1.0. 

Progressivt 

betyder, at 

farten øges 

efter hånden. 

400 / 10 

Udsvømning 50 valgfrit Svømmes let 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  1450 m / 40 - 45 min. 

 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Få mere fremdrift i armtaget. 

Hånden er meget central i 

Prøv at fokusere på håndens bevægelse gennem 

vandet. I håndfladen skal der gerne opstå et 
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fremdriften, og er den kropsdel som 

har den klart største evne til at 

”fange” vandet og generere 

fremdrift. 

markant tryk, som indikerer, at hånden har godt 

”fat” i vandet. Prøv at flytte kraften i armtaget fra 

arm ned til hånd, altså svøm med relativt 

afslappet arm og meget kraft i selve hånden. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 3 1 

 

Niveau: II 

Uge: 3 af 16 

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 300 crawl + ryg + bryst Svømmes let. 300 / 8 

Teknik 8 x25 crawl 

Fremføring + Isæt. 

Fokus på at 

bevæge armen 

frem, med 

balance i 

centerlinjen, 

og ned i vandet 

klar til 

armtaget. 

200 / 7 

Aerobt 2 x 200Pause 1.0 min. 

4 x 100 Pause ca. 20 sek. 

Svømmes progressivt. 

 

Brug gerne en 

fast starttid, 

som giver ca. 

den rigtige 

pause. 

800 / 20 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 4 x 75(25 teknik + 25 middelfart 

+ 25 fart))  

Progressivt 1- 4  

Pause 1.0 min. 

 

Brug gerne en 

fast starttid 

som giver ca. 

1.0 min pause. 

F.eks. start 2.0. 

Progressivt 

betyder, at 

farten øges 

efterhånden. 

300 / 10 

Udsvømning 50 valgfrit Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  1600 m / 50 - 55 min. 
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Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Minimere modstanden i vandet ved 

at holde centerlinjen. Da armene 

bliver relative tunge over vand, vil 

også små bevægelser, sidlæns i 

forhold til centerlinjen, påvirke 

kroppen kraftigt. Fremføring og isæt, 

som sker parallelt med centerlinjen, 

vil øge balancen og mindske 

eventuelle bevægelser til siden.  

Svøm med en rotering på ca. 45 grader i skuldrer 

og hofte i forhold til centerlinjen. Løft albuen op, 

med hjælp af skulderleddet, så højt som din 

smidighed tillader og før armen og hånden frem 

parallelt med centerlinen. Hånden bevæger sig 

tæt på overfladen. Sæt gerne tommelfingeren 

først i med en let drejet hånd. Det vil hjælpe på 

bevægelsen og give en god udgangsposition for 

armtaget under vandet. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 3 2 

 

Niveau: II 

Uge: 3 af 16 

Program: 2 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 crawl + 8 x 25 ryg og bryst Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 6 x 50 Drejning af skuldrer og 

hofte 

Fokus på at 

skuldrer og 

hofte følges 

ad, op i ca. 45 

graders 

drejning. 

300 / 10 

Aerobt 2 x 400 

 Svømmes progressivt. 

Pause ca. 1.0 min. 

Hver 400 m 

svømmes 

jævnt, den 

sidste 

hurtigere end 

den første. 

800 / 20 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 3 x (4x 25) Pause ca. 15 sek. 

Progressivt 1- 4 og 1 - 3 

Pause 1.0 min. Mellem hver 

serie. 

Sprintsvømning 

Brug gerne en 

fast starttid 

som giver ca. 

15 sek. pause. 

F.eks. start 

0.45. 

Progressivt 

betyder, at 

farten øges 

efter hånden. 

300 / 15 

Udsvømning 50 valgfrit Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  1800 m / 60 - 65 min. 
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Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Rotering i skuldrer og hofte vil give 

et mindsket modstand og mere kraft 

i armtaget, da bugmuskulaturen vil 

støtte armenes arbejde. 

Svøm med en rotering i skuldrer og hofte som 

normalt sker samtidigt og parallelt. Fokuser mest 

på skulderens bevægelse, da hoften gerne vil 

følge med automatisk. Drejningen er normalt ca. 

45 grader i forhold til overfladen. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 4 1 

 

 

 

Niveau: II 

Uge: 4 af 16 

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 + 4 x 50 valgfrit Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 8 x 25 benspark med plade Fokus på et lille 

benspark lige i 

vandoverfladen. 

Svøm med 

strakte ben og 

et spark, som 

kommer fra 

hoften. 

200 / 10 

Aerobt 3 x 100 pause ca. 30 sek. 

6 x 50 pause ca. 20 sek. 

12 x 25 pause ca. 10 sek. 

Pause ca. 1 – 2 min. Mellem hver 

serie 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls, men 

ikke helt på 

max. 

900 / 25 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 300 m fartleg 

Svøm 50 let + 50 hårdt + etc. 

Der skal gerne 

være stor 

forskelle 

mellem let og 

hårdt i fart. 

300 / 10 

Udsvømning 50 valgfrit Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  1900 m / 55 - 60 min. 
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Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Fremdrift Benspark har mest den 

balancerende funktion, hvor der skal 

sparkes diagonalt i forholdt 

armtaget. En del af bensparket vil 

også løfte benene op til overfladen, 

så en mere horisontal kropsposition 

opnås. Ved hård benspark, som ved 

sprintsvømning, vil der også være en 

del fremdrift. 

Spark med en bevægelse, som udgår fra hoften, 

med et relativt strakte ben. Knæleddet vil da bøje 

en lille smule. Prøv at holde vristen så fleksibel 

som muligt. Selve sparket skal placeres tæt ved 

overfladen, så hælen lige bryder overfladen, og 

sparker nedad ca. 15 – 20 cm. Det vil opleves som 

et ”lille” benspark, der let kan koordineres og 

følge armrytmen. Læg så lidt kraft som muligt i 

bensparket, bare nok til at holde rytme og 

balance. Det vil spare meget energi. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 4 2 

 

 

Niveau: II 

Uge: 4 af 16 

Program: 2 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 + 8 x 25 valgfrit Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 6 x 50 rytme – koordinering. 

Svøm med relativ let fart; ikke 

for langsomt, men heller ikke for 

hurtigt, så er der lettest at finde 

en god rytme. 

Fokus på at få 

alle 

bevægelser til 

at hænge 

sammen i en 

skøn rytme. 

300 / 10 

Aerobt 3 x 100 pause ca. 30 sek. 

6 x 50 pause ca. 20 sek. 

12 x 25 pause ca. 10 sek. 

Pause ca. 1 – 2 min. Mellem hver 

serie 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls, men 

ikke helt på 

max. 

900 / 25 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 6 x 50 m (25 m teknik + 25 m 

hårdt). 

Pause ca. 0.45 min. 

Gennem en 

teknisk god 

start er der 

større 

mulighed for at 

holde den 

gode teknik, 

når det går 

stærkt. 

300 / 10 

Udsvømning 50 valgfrit Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2000 m / 60 – 65 min. 
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Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse At få hele kroppen og alle tekniske 

detaljer til at arbejde sammen i en 

velkoordineret, energibesparende 

rytme. 

Gennem at svømme med en moderat fart, er der 

størst mulighed for at få en god koordinering. 

Oftest ligger ”kunsten” på det mentale plan. Prøv 

at forestille dig, at armene bevæger sig som to 

”hjul”, der arbejder parallelt sammen. Resten af 

crawlbevægelsen skal så gerne følge med. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 5 1 

 

Niveau: II 

Uge: 5 af 16 

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 300 crawl + ryg + bryst Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 6 x 50  

Tæl armtag - prøv at svømme en 

bane med så få armtag som 

muligt 

Fokus på 

armtagslængde. 

300 / 10 

Aerobt 4 x 200 pause ca. 1.0 min. 

Progressivt 

 

Distancetræning. 

Der må gerne 

være en pæn høj 

puls, men ikke 

helt på max. 

800 / 20 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes meget 

let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 4 x 50 m  

Nr. 1 og 3 teknik, nr. 2 og 4 fart. 

Pause ca. 1.0 min. 

Der skal gerne 

være stor 

forskelle mellem 

let og hårdt i 

fart. 

200 / 10 

Udsvømning 50 valgfrit Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  1700 m / 55 - 60 min. 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Øge fremdriften i armtaget gennem 

større armtagslængde.  

Tæl det antal armtag du bruger per bane. Prøv at 

presse antallet ned, så du kommer så langt frem 

som muligt per armtag. Øvelsen vil udvikle evnen 

til at optimere armtagslængden. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 5 2 

 

Niveau: II 

Uge: 5 af 16 

Program: 2 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 crawl + 4 x 50 (ryg – bryst) Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 12 x 25  

”Springvand” – lav et lille sprøjt 

op i luften når hånden kommer 

op af vandet til sidst i armtaget. 

Fokus på 

accelerationen af 

hånden gennem 

armtaget og på 

armtagslængden. 

300 / 10 

Aerobt 4 x (4 x 50) pause ca. 20 sek. 

Mellem hver serie pause 1.0 

min. 

Må gerne svømmes progressivt. 

Der må gerne 

være en pæn høj 

puls, men ikke 

helt på max. 

800 / 20 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes meget 

let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 8 x 25 pause. Ca. 30 sek. 

2 stk . på max + 3 sek. 

2 stk. på max + 2 sek. 

2 stk. på max +1 sek. 

2 stk. på max 

Prøv at styre 

farten. Brug 

gerne et ur. 

200 / 10 

Udsvømning 50 valgfrit Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  1900 m / 55 - 60 min. 

 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Fremdrift At få hånden til at accelerere på sin 

vej gennem armtaget under vandet. 

En accelererende hånd vil møde, 

relativt set, mere stillestående vand 

Start armtaget under vandet relativt langsomt og 

øg så hastigheden accelererende så hånden 

kommer op af vandet og laver et lille springvand 

bagud og opad. Øvelsen vil øge følelsen for at 
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på sin vej og derigennem have større 

mulighed for at få fat i vandet og 

generere fremdrift. 

svømme med accelererende hånd gennem 

vandet. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 6 1 

 

Niveau: II 

Uge: 6 af 16 

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 150 crawl + 50 ryg + 100 

”tommelfingercrawl”. 

Svømmes let. 

”Tommelfingercrawl 

= med ekstra højt 

løft i skulderne ved 

fremføring. Det er 

god dynamisk 

smidighedstræning. 

300 / 10 

Teknik 2 x150  ”Vejrtrækning” 

Træk vejr til venstre 50 m, til 

højre 50 m og på hver 3. 

armtag 50 m. 

Fokus på 

vejrtrækning. Blæs 

hårdt ud, lige inden 

ny indånding.  

300 / 10 

Aerobt 3 x (3 x 100 pause ca. 30 sek. 

progressivt) 

Pause ca. 1 – 2 min. mellem 

hver serie 

Der må gerne være 

en pæn høj puls, 

men ikke helt på 

max. 

900 / 25 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes meget let. 50  / 2 

Anaerobt / Sprint 4 x 75 (25 m teknik + 25 m 

accelererende + 25 m fart) 

Pause 1.0 min 

Ved fart svømmes 

så hurtigt som 

muligt. 

300 / 10 

Udsvømning 50 ryg Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  1900 m / 60 - 65 min. 

 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 
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Vejrtrækning At kunne styre vejrtrækningen under 

forskellige forhold og derigennem få 

en automatiseret vejrtrækning, som 

går helt af sig selv. 

Ved at trække vejr til begge sider, og skiftevis 

trække vejr på hver 3. armtag, opøves evnen til at 

få en kontrolleret vejrtrækning.  

Husk at blæse hårdt ud lige før næste 

vejrtrækning, så bliver lungerne parate til at blive 

fyldt op helt med ny luft. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 6 2 

 

Niveau: II 

Uge: 6 af 16 

Program: 2 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 valgfrit + 4 x 25 progressivt Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 6 x 50 med forskellige 

fingerpositioner. Svøm med 

knuget hånd, eller kun med 1, 2, 

3 eller 4 strakte fingre. 

Fokus på 

håndens og 

fingrenes 

betydning for 

fremdriften. 

300 / 10 

Aerobt 3 x (4 x 25) pause ca. 15 sek. 

2 x (4 x 25) pause ca. 10 sek. 

1 x (4 x 25) pause ca. 5 sek. 

Pause ca. 1 – 2 min. mellem hver 

serie 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls, men 

ikke helt på 

max. 

600 / 20 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 8 x 25 (15 max + 10 løst) 

Pause ca. 30 sek. 

Svøm de 15 m 

max helst uden 

vejrtrækning, 

så går det lidt 

hurtigere. 

200 / 10 

Udsvømning 50 bryst Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  1500 m / 55 - 60 min. 

 

 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Udvikle fornemmelsen af fremdrift 

med håndens hjælp. Gennem hele 

Svøm med knuget hånd, så fingrene ikke deltager 

i fremdriften. Stræk efterhånden ud 1, 2 3 etc. 
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armtaget under vandet vil hånden 

skifte retning imod vandet konstant. 

Dygtige svømmere har en høj sans 

for at ramme den mest effektive 

håndvinkel. Ved at svømme med 

forskellige former og størrelser på 

hånden opnås evnen til at fornemme 

den mest optimale brug af håndens 

udvikling. 

fingrer ud og fornem, hvordan grebet i vandet 

øges. Saml tommel- og pegefinger til en cirkel og 

mærk hvordan vandet presser og passerer forbi 

hånden. 

Øvelsen kan kombineres med at tælle antal 

armtag per bane og se, hvor meget de forskellige 

håndstillinger påvirker fremdriften. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 7 1 

 

Niveau: II 

Uge: 7 af 16 

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 crawl + 2 x 50 ryg + 4 x 25 

bryst 

Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 6 x 50 med tryk i hånden og 

længde i armtaget 

Fokus på 

fremdriften i 

armtaget. 

300 / 10 

Aerobt 2 x 200 pause ca. 30 sek. 

4 x 100 pause ca. 20 sek. 

8 x 50 pause ca. 15 sek. 

Pause ca. 1 – 2 min. mellem hver 

serie. 

Må gerne svømmes progressivt. 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls, men 

ikke helt på 

max. 

1200 / 30 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 8 x 25 sprint 

Pause ca. 30 sek. 

Fokus på høj 

fart. 

200 / 10 

Udsvømning 50 valgfrit Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2100 m / 60 - 65 min. 

 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Fremdrift i armtaget. Her 

kombineres de to vigtigste 

parametre for øget fremdrift: 

armtagslængde og trykket i hånden. 

Svøm med fokus på lange armtag, kraft og tryk i 

hånden.  

Øvelsen vil optimere fremdriften i armtaget. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 7 2 

 

Niveau: II 

Uge: 7 af 16 

Program: 2 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 m crawl + 100 m ryg + 100 m 

bryst 

Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 2 x 100 krops- og hovedposition Fokus på 

centerlinjen. 

200 / 5 

Aerobt 3 x 400 m  

Pause ca. 1 – 2 min. 

Må gerne svømmes progressivt. 

Mental og 

fysisk 

udholdenhed. 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls, men 

ikke helt på 

max. 

1200 / 25 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 4 x 50 pause 1.0 min. 

Nr. 1: 50 m teknik 

Nr. 2: 25 m teknik + 25 m fart 

Nr. 3: 25 m fart + 25 m teknik 

Nr 4: 50 m fart 

Stor forskel i 

hastigheden 

mellem teknik 

og fart. 

200 / 10 

Udsvømning 50 ”tommelfingercrawl”. Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2000 m / 55 - 60 min. 

 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Mindske vandmodstanden gennem 

en optimal kropsposition og 

samtidigt forhøje muligheden for en 

Hold et tænkt punkt midt i panden ved 

vandoverfladen. Punktet skal altid være rettet 

lige frem. Normalt skal de fleste løfte hovedet, 
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god ”arbejdsstilling” til armtag, 

benspark og vejrtrækning. 

med hjælp fra nakken, for at få panden til 

overfladen. Herigennem vil brystkassen synke en 

smule, og det vil så give den store gevinst, at 

benene flyder op til overfladen. Totalt vil dette 

give en mere strømlinet kropsposition med 

minimalt bremsende frontareal. 

Vær også opmærksom på at hofte og benspark 

ikke bevæger sig sidelæns.  
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Træning  Niveau Uge Program 

II 8 1 

 

Niveau: II 

Uge: 8 af 16 

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 crawl + 4 x 25 ryg + 4 x 25 

bryst 

Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 12 x 25 

4 stk. hovedposition 

4 stk. skulderdrejning 

4 stk. hoftedrejning 

Fokus på 

kroposition. 

300 / 10 

Aerobt 400 + 300 + 200 + 100 

Pause ca. 1 – 2 min. mellem hver 

distance. 

Prøv at svømme 300 hurtigere 

end mellemtiden på 400 m 

distancen. 200 m tiden hurtigere 

end mellemtiden på 300, og det 

samme system med 100 m tiden. 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls, men 

ikke helt på 

max. 

1000 / 30 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 4 x (4 x 25 pause ca. 15 sek.) 

Pause ca. 1.0 min. Mellem 

serierne. 

Stort skifte i 

fart mellem 

teknik og fart. 

200 / 10 

Udsvømning 50 crawl Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  1900 m / 60 - 65 min. 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Mindske vandmodstanden gennem 

en optimal hoved og kropsposition. 

Hold en tænkt punkt midt i panden i 

vandoverfladen. Punktet skal altid være rettet 
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Skulder- og hofteroteringen vil øge 

muligheden for at bruge 

bugmuskulaturen som støtte til 

armtaget. 

lige frem. Normalt skal de fleste løfte hovedet, 

med hjælp af nakken, en smule opad for at få 

panden i overfladen. Herigennem vil brystkassen 

synke en smule, og det vil så give den store 

gevinst, at benene flyder op til overfladen. Totalt 

vil dette give en mere strømlinet kropsposition 

med minimalt frontareal fremad, som kan 

bremse svømningen. 

En rotering på ca. 45 grader i skuldre og hofte vil 

aktivere bugmuskulaturen og give mere kraft i 

armtaget. 

Fokuser skiftevis på hovedposition, 

skuldrerotering og hofterotering. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 8 2 

 

Niveau: II 

Uge: 8 af 16 

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 + 2 x 50 med lidt øgende 

fart, valgfrit 

Svømmes let. 200 / 10 

Teknik 3 x (2 x 50 m)  

Fremføring oven vand + isæt + 

vejrtrækning 

Fokus på 

balancen. God 

balance vil give 

et benspark 

som bevæger 

sig op og ned 

lodret. 

300 / 10 

Aerobt 1000 m ”distance prøve” 

Svømmes jævnt og kontinuerligt 

uden stop. 

Mental og 

fysisk 

udholdenhed. 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls, men 

ikke helt på 

max. 

1000 / 20 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 10 x 50 (25 m teknik + 25 m fart) 

Pause ca. 30 sek. 

Stort skifte i 

fart mellem 

teknik og fart. 

500 / 15 

Udsvømning 50 m rygcrawl Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2100 m / 60 - 65 min. 
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Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance og 

vejrtrækning 

Minimere modstanden i vandet ved 

at holde centerlinjen. Da armene 

bliver relativt tunge over vandet, vil 

også små bevægelser sidlæns i 

forhold til centerlinjen påvirke 

kroppen kraftigt.  

 

Vejtrækningen kan også påvirke 

balancen; når hovedet drejer til 

siden, øges vandmodstanden 

ligeledes. 

Svøm med en rotering på ca. 45 grader i skuldre 

og hofte i forhold til centerlinjen.  

 

 

 

 

 

Hold centerpunktet i panden i overfladen og drej 

så lidt som muligt til siden. For nogle svømmere 

kan det være en fordel at kigge skråt frem i 

vejrtrækningen for at mindske den totale 

bevægelse. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 9 1  

 

Niveau: II 

Uge: 9 af 16 

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 crawl + 4 x 50(ryg + bryst) Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 3 x 100  

Fokus på hovedposition.  

Hold centerlinjen. 

Fokus på at 

centerpunktet i 

panden ligger i 

vandoverfladen 

og altid peger 

fremad. 

300 / 10 

Aerobt 3 x (6 x 50 pause 15 sek.) 

Pause 1,0 min. 

Svømmes helst progressivt 1 -6 

og 1 – 3. 

Udholdenheds-

træning. 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls, men 

ikke helt på 

max. 

900 / 20 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 8 x 25 ”Sprint” 

Pause ca. 30 sek. 

Fokus på 

temposkiftet. 

Her skal der 

svømmes 

hurtigt. 

200 / 10 

Udsvømning 50 m crawl Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  1800 m / 55 - 60 min. 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 
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Balance Styre kropspositionen gennem 

optimal hovedposition. Løft hovedet 

en smule op, så et punkt midt i 

panden ligger lige i overfladen og 

peger frem i svømmeretningen. 

Det vil sænke brystkassen til en 

strømlinet position. En sænket 

brystkasse vil løfte benene op imod 

overfladen og give mindre 

modstand. 

Løft op hovedet med hjælp af nakken så det 

strammer en lille smule, uden at nakken bliver 

anspændt.  

Fokuser på at punktet i panden ligger i 

forlængelse af centerlinjen og peger konstant 

fremad, også ved vejrtrækningen. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 9 2 

 

Niveau: II 

Uge: 9 af 16 

Program: 2 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 valgfrit + 2 x 50 (ryg + crawl) 

+ 2 x 50 (bryst + crawl) 

Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 6 x 50 kropsposition Fokus på den 

strømlinede 

kropsposition. 

Hold 

centerlinjen. 

300 / 10 

Aerobt 4 x 250 pause ca. 1.0 min. 

 

Nr. 1 + 3: (50 let + 50 hårdt + 50 

let + 50 hårdt + 50 let). 

 

Nr. 2 + 4: (50 hårdt + 50 let + 50 

hårdt + 50 let + 50 hårdt) 

God 

udholdenheds-

træning. 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls. 

Svømmes med 

stort skifte 

mellem let og 

hårdt. 

1000 / 25 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 10 x 25 (15 m maks. + 10 m løst) 

Pause ca. 30 sek. 

Stort skifte i 

fart mellem 

teknik og fart. 

250 / 15 

Udsvømning 50 m rygcrawl Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  1950 m / 60 - 65 min. 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 
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Balance Minimere modstanden i vandet 

gennem at holde centerlinjen.  

Sammensæt hovedposition, brystkassen og 

benenes position til en optimal kropsposition 

med minimalt modstand i vandet. 

Hold fødderne så højt som muligt ved at 

balancere hovedet og brystkassen, gerne så at 

fødderne ligger i overfladen. 

Kontroller udsving i siden ved at se på 

bensparket. Et benspark, som bevæger sig kun op 

– ned og ikke svinger ud til siden, indikerer god 

balance. Hoften skal gerne ligge helt stille i 

centerlinjen uden sving til side. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 10 1 

 

Niveau: II 

Uge: 10 af 16 

Program: 2 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 300 valgfrit Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 3 x (4  x 25) 

Vejrtrækning hver 3. armtag 

Fokus på den 

vejrholdning 

og balance. 

Hold vejret 

indtil lige før 

ny indånding. 

Det vil give 

større opdrift 

og derigennem 

mindre 

modstand. 

300 / 10 

Aerobt 400 

300 

200 

100 

Pause 1.0 min. 

Svøm med øgende fart så at 300 

går hurtigere end de første 300 i 

400, og på samme måde med 

200 og 100.  

God 

udholdenheds-

træning. 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls. 

 

1000 / 25 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 3 x (4 x 25) Pause ca. 30 sek. 

Pause 1.0 min mellem hver serie. 

Svøm: 

25 let  

12½ let + 12½ hårdt 

Stort fartskifte 

mellem let og 

hårdt. 

300 / 15 
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12½ hårdt + 12½ let 

25 hårdt  

Udsvømning 50 m brystsvømning Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2000 m / 60 - 65 min. 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Vejrtrækning Ved at trække vejr på hver 3. armtag 

kan balance, orientering i vandet og 

opdrift optimeres. Balancen øges når 

vejrtrækningsbevægelsen 

synkroniseres. Det bliver muligt at se 

til begge sider, hvilket særligt ved 

åben vand svømning kan være en 

fordel. Ved at holde vejret længere 

tid med fyldte lunger øges opdriften, 

hvilket vil mindske modstanden. 

Ved vejrtrækning på hver 3. armtag laves en dyb, 

hurtig indånding til den ene side. Vejret holdes 

under tiden som en hel armcyklus gennemføres, 

med høje og venstre arm, uden vejrtrækning. 

Derefter blæses det kraftigt ud, så lungerne bliver 

helt tømt lige inden en ny maksimal indånding på 

den andre side udføres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 38 af 58 
 

Træning  Niveau Uge Program 

II 10 2 

 

Niveau: II 

Uge: 10 af 16 

Program: 2 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 crawl + 8 x 25 (ryg - bryst) Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 3 x 100 

Nr. 1: vejrtrækning til venstre 

Nr. 2: vejrtrækning til højre 

Nr. 3: Vejrtrækning hver 3. 

armtag 

Fokus på 

vejtrækning. 

300 / 10 

Aerobt 3 x (2 x 100) pause 0.30 min 

3 x (4 x 50) pause 0.30 min 

 

Svøm progressivt 1 – 2 og 1 – 4. 

God udholdenheds-

træning. 

Der må gerne være 

en pæn høj puls. 

Svøm 50 m 

hurtigere end 100 

m. 

1200 / 30 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes meget 

let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 10 x 25 pause ca. 30 sek. 

Skift mellem crawl / ryg / bryst 

Fokus på fart. 250 / 15 

Udsvømning 50 m ”tommelfingercrawl” Svømmes let. 

Smidighedstræning. 

50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2150 m / 65 - 70 min. 

 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Vejrtrækning At kunne styre vejrtrækningen under 

forskellige forhold og derigennem få 

Ved at trække vejr til begge sider, og derudover 

også skiftevis trække vejr på hver 3. armtag, 
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en automatiseret vejrtrækning som 

går helt af sig selv. 

opøves evnen til at få en kontrolleret 

vejrtrækning.  
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Træning  Niveau Uge Program 

II 11 1 

 

Niveau: II 

Uge: 11 af 16 

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 valgfrit + 4 x 25 crawl 

progressivt  

Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 2 x (6 x 25) 

Fremføring 

Isæt 

Fokus på balance i 

fremføringen og 

strømlinet isæt. 

300 / 10 

Aerobt 800 svømmes jævn, 

distancetræning 

 

10 x 50 progressivt  

 Pause ca. 0.30 

”Fartkontrol” 

 

 

God udholdenheds-

træning mentalt og 

fysisk. Fokus på 

kontrol af 

belastning og fart. 

1300 / 30 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes meget 

let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 4 x 75 pause. Ca. 1.0 

(25 teknik + 25 ½ fart + 25 max) 

Fokus på fart med 

god teknik. 

300 / 10 

Udsvømning 50 m ”tommelfingercrawl” Svømmes let. 

Smidighedstræning. 

50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2300 m / 60 - 65 min. 
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Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Minimere modstanden i vandet ved 

at holde centerlinjen. Da armene 

bliver relativt tunge over vand, vil 

også små bevægelser, sidlæns i 

forhold til centerlinjen, påvirke 

kroppen kraftigt. Fremføring og isæt, 

som sker parallelt med centerlinjen, 

vil øge balancen og mindske 

eventuelle bevægelser til siden.  

Svøm med en rotering på ca. 45 grader i skuldrer 

og hofte i forhold til centerlinjen. Løft albuen op 

med hjælp af skulderleddet, så højt som din 

smidighed tillader, og før armen og hånden frem 

parallelt med centerlinen. Hånden bevæger sig 

tæt på overfladen. Sæt gerne i tommelfingret 

først med en let drejet hånd. Det vil hjælpe på 

bevægelsen og give en god udgangsposition for 

armtaget under vandet. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 11 2 

 

Niveau: II 

Uge: 11 af 16 

Program: 2 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 crawl + 100 ryg + 100 bryst Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 3 x 100 

Nr. 1: vejrtrækning til venstre 

Nr. 2: vejrtrækning til højre 

Nr. 3: Vejrtrækning hver 3. 

armtag 

Fokus på 

vejtrækning. 

300 / 10 

Aerobt 3 x (2 x 100) pause 0.30 min 

3 x (4 x 50) pause 0.30 min 

 

Svøm progressivt 1 – 2 og 1 – 4. 

God udholdenheds-

træning. 

Der må gerne være 

en pæn høj puls. 

Svøm 50 m 

hurtigere end 100 

m. 

1200 / 30 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes meget 

let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 10 x 25 pause ca. 30 sek. 

Skift mellem crawl / ryg / bryst 

Fokus på fart. 250 / 15 

Udsvømning 50 m ”tommelfingercrawl” Svømmes let. 

Smidighedstræning. 

50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2150 m / 65 - 70 min. 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Vejrtrækning Kunne styre vejrtrækningen under 

forskellige forhold og derigennem få 

Gennem at trække vejr til begge sider, og 

derudover også skiftevis trække vejr på hver 3. 
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en automatiseret vejrtrækning som 

går helt af sig selv. 

armtag, opøves evnen til at få en kontrolleret 

vejrtrækning.  
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Træning  Niveau Uge Program 

II 12 1 

 

Niveau: II 

Uge: 12 af 16 

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 crawl + 4 x 50 (ryg + bryst) Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 12 x 25 Længde og acceleration i 

armtaget. 

Fokus på 

fremdriften i 

armtaget. 

300 / 10 

Aerobt 300 pause ca. 1.0 min. 

2 x 150 pause ca. 0.45 min. 

3 x 100 pause ca. 0.30 min. 

4 x 75 pause ca. 0.20 min. 

6 x 50 pause ca. 0.10 min. 

God 

udholdenheds-

træning. 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls. 

Svøm med 

øgende fart. 

1500 / 30 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let., 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 10 x 25 pause ca. 30 sek. 

”Sprint” 

Fokus på fart. 250 / 15 

Udsvømning 50 m ryg Svømmes let 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2450 m / 65 - 70 min. 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Fremdrift i armtaget. Her 

kombineres de to vigtigste 

parametre for øget fremdrift: 

armtagslængde og tryk i hånden. 

Svøm med fokus på lange armtag og kraft og tryk 

i hånden.  

Øvelsen vil optimere fremdriften i armtaget. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 12 2 

 

Niveau: II 

Uge: 12 af 16 

Program: 2 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 150 valgfrit + 6 x 25 crawl 

progressivt 

Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 6 x 50 Tryk i hånden og længde i 

armtaget. 

Fokus på 

fremdriften i 

armtaget. 

300 / 10 

Aerobt 3 x (5 x 100 progressivt) 

Pause ca. 0.30 – 0.20 – 0.10 min. 

i respektive serie. 

God 

udholdenheds-

træning. 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls. 

Prøv at holde 

farten selv om 

der bliver 

kortere pause. 

1500 / 30 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 6 x 50 “Sprint” pause ca. 1.0 min.  Fokus på fart. 300 / 15 

Udsvømning 50 m ryg Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2500 m / 70 - 75 min. 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Fremdrift i armtaget. Her 

kombineres de to vigtigste 

parametre for øget fremdrift: 

armtagslængde og tryk i hånden. 

Svøm med fokus på lange armtag og kraft og tryk 

i hånden.  

Øvelsen vil optimere fremdriften i armtaget. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 13 1 

 

 

Niveau: II 

Uge: 13 af 16 

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 valgfrit + 4 x 25 crawl 

progressivt 

Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 4 x 75 Tryk i hånden og længde i 

armtaget. 

Fokus på 

fremdriften i 

armtaget. 

300 / 10 

Aerobt 20 x 50 pause ca. 15 sek. God 

udholdenheds-

træning. 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls. 

 

1000 / 25 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 3 x (4 x 25 pause 0.30 min.)  

1. serie 70 – 80 % af max 

2. serie 80 – 90 % af max 

3. serie 90 – 100 % af max.  

Hold ca. 1.0 min ekstra pause 

mellem hver serie. 

Fokus på fart 

og styring af 

fart. 

300 / 15 

Udsvømning 50 m valgfrit Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2000 m / 65 - 70 min. 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 
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Bevægelse Fremdrift i armtaget. Her 

kombineres de to vigtigste 

parametre for øget fremdrift: 

armtagslængde og tryk i hånden. 

Svøm med fokus på lange armtag og kraft og tryk 

i hånden.  

Øvelsen vil optimere fremdriften i armtaget. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 13 2 

 

Niveau: II 

Uge: 13 af 16 

Program: 2 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 300 crawl + ryg + bryst Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 3 x (4 x 25) Tryk i hånden og 

længde i armtaget. 

Fokus på 

fremdriften i 

armtaget. 

300 / 10 

Aerobt 4 x 300 progressivt 

Pause ca. 1.0 min. 

God 

udholdenheds-

træning. 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls. 

1200 / 25 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 6 x 50  (25 teknik + 25 “Sprint”) 

pause ca. 1.0 min.  

Fokus på teknik 

og fart. 

300 / 15 

Udsvømning 50 m ryg Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2200 m / 65 - 70 min. 

 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Fremdrift i armtaget. Her 

kombineres de to vigtigste 

parametre for øget fremdrift: 

armtagslængde og tryk i hånden. 

Svøm med fokus på lange armtag og kraft og tryk 

i hånden.  

Øvelsen vil optimere fremdriften i armtaget. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 14 1 

 

Niveau: II 

Uge: 14 af 16 

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 150 valgfrit + 3 x 50 (ryg + bryst) Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 3 x 100 vejrtrækning 

Minimal drejning til siden af 

hovedet. Hold centerpunkter i 

panden ret frem ”fikseret”. 

Fokus på 

vejrtrækning 

og balance. 

300 / 10 

Aerobt 4 x (6 x 50 progressivt) 

Pause ca.  0.20 og 1.0 min. 

mellem hver serie. 

God 

udholdenheds-

træning. 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls. 

 

1200 / 30 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 4 x 75 pause ca. 1.0 min.  

Svøm 25 teknik + 25 fart + 25 

teknik på den 1. og 3. Og 25 fart 

+ 25 teknik + 25 fart på 2. og 4. 

Fokus på teknik 

og fart, og 

skifte af 

hastighed. 

300 / 15 

Udsvømning 50 m bryst Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2200 m / 65 - 70 min. 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Vejrtrækning Minimere sidebevægelsen i 

vejrtrækningen for at stabilisere 

balancen. 

Hold centerpunktet rettet lige frem også når 

hovedet drejer til siden. Drej kun så langt at 

mundvigen lige når overfladen i den bølgedal, 

som opstår ved hovedet. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 12 2 

 

Niveau: II 

Uge: 12 af 16 

Program: 2 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 150 valgfrit + 6 x 25 crawl 

progressivt 

Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 6 x 50 Tryk i hånden og længde i 

armtaget. 

Fokus på 

fremdriften i 

armtaget. 

300 / 10 

Aerobt 3 x (5 x 100 progressivt) 

Pause ca. 0.30 – 0.20 – 0.10 min. 

i respektive serie. 

God 

udholdenheds-

træning. 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls. 

Prøv at holde 

farten selv om 

der bliver 

kortere pause. 

1500 / 30 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 6 x 50 “Sprint” pause ca. 1.0 min.  Fokus på fart. 300 / 15 

Udsvømning 50 m ryg Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2500 m / 70 - 75 min. 

 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Fremdrift i armtaget. Her 

kombineres de to vigtigste 

parametre for øget fremdrift: 

armtagslængde og tryk i hånden. 

Svøm med fokus på lange armtag og kraft og tryk 

i hånden.  

Øvelsen vil optimere fremdriften i armtaget. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 15 1 

 

Niveau: II 

Uge: 15 af 16 

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 valgfrit + 8 x 25 ryg - bryst Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 8 x 25 ben 

Spark med næsten strakte ben 

og fra hoften. Hold benene tæt 

på overfladen og lav kun et lille 

spark. 

Fokus på 

bensparket. 

200 / 10 

Aerobt 3 x (5 x 100 progressivt) 

Pause ca. 0.30 – 0.20 – 0.10 min. 

i respektive serie. 

Pause ca. 1.0 mellem hver serie. 

God 

udholdenheds-

træning. 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls. 

Prøv at holde 

farten selv om 

der bliver 

kortere pause. 

1500 / 30 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 6 x 50 “Sprint” pause ca. 1.0 min. 

Svøm 25 med ½ fart og fokus på 

teknik + 25 med max fart.  

Fokus på fart. 300 / 15 

Udsvømning 50 m ”tommelfingercrawl” Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2400 m / 70 - 75 min. 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Fremdrift Benspark har mest den 

balancerende funktion, hvor 

diagonalt ben vil sparke, når 

Spark med en bevægelse som udgår fra hoften, 

med et relativt strakte ben. Knæleddet vil da bøje 

en lille smule. Prøv at holde vristen så fleksibel 
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armtaget går som mest ind under 

kroppen. En del af bensparket vil 

også løfte benene op til overfladen, 

så en mere horisontal kropsposition 

opnås. Ved hårdt benspark, som 

f.eks. ved sprintsvømning, vil der 

også være en del fremdrift. 

som muligt. Selve sparket skal placeres tæt ved 

overfladen, så hælen lige bryder overfladen, og 

sparker nedad ca. 15 – 20 cm. Det vil opleves som 

et ”lille” benspark, som let kan koordineres og 

følge armrytmen. Læg så lidt kraft som muligt i 

bensparket, bare nok til at holde rytme og 

balance. Det vil spare meget energi. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 15 2 

 

Niveau: II 

Uge: 15 af 16 

Program: 2 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 valgfrit + 4 x 50 (crawl + ryg) 

og (crawl + bryst) 

Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 4 x 50 ben 

Lille spark i overfladen. 

Fokus på 

fremdriften i 

benspark. 

 

200 / 10 

Aerobt 8 x 200 progressivt 

Pause ca. 1.0 min. 

God mental og 

fysisk 

udholdenheds-

træning. 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls. 

 

1600 / 30 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 12 x 25 (15 m max + 10 m løst) 

“Sprint”  

Pause ca. 0.45 min.  

Fokus på fart 

og temposkift. 

Farttræning vil 

øge evnen at 

svømme 

afslappet, selv 

når det stærkt. 

 

300 / 15 

Udsvømning 50 m ryg Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2500 m / 70 - 75 min. 
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Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Fremdrift Benspark har mest den 

balancerende funktion, hvor 

diagonalt ben vil sparke, når 

armtaget går som mest ind under 

kroppen. En del af bensparket vil 

også løfte benene op til overfladen, 

så en mere horisontal kropsposition 

opnås. Ved hårdt benspark, som ved 

f.eks. sprintsvømning, vil der også 

være en del fremdrift. 

Spark med en bevægelse som udgår fra hoften, 

med et relativt strakte ben. Knæleddet vil da bøje 

en lille smule. Prøv at holde vristen så fleksibel 

som muligt. Selve sparket skal placeres tæt ved 

overfladen, så hælen lige bryder overfladen, og 

sparker nedad ca. 15 – 20 cm. Det vil opleves som 

et ”lille” benspark, som let kan koordineres og 

følge armrytmen. Læg så lidt kraft som muligt i 

bensparket, bare nok til at holde rytme og 

balance. Det vil spare meget energi. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 16 1 

 

Niveau: II 

Uge: 16 af 16 

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 300 valgfrit  Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 4 x 75 rytme 

Svøm i en lettere fart og prøv at 

få en jævn rytme hvor alt 

samspiller i teknikken. 

Fokus på 

rytme. Få 

fornemmelsen 

af at armene 

bevæger sig 

jævnt som to 

hjul, og alt 

andet følger 

den rytme.  

300 / 10 

Aerobt 5 x 400 progressivt 

Pause ca. 1.00 min. 

God mental og 

fysisk 

udholdenheds-

træning. 

Der må gerne 

være en pæn 

høj puls. 

Prøv at holde 

farten selv om 

der bliver 

kortere pause. 

1500 / 30 

Løst / ben 50 valgfrit Svømmes 

meget let. 

50  / 2 

Anaerobt / Sprint 6 x 50 “Sprint” pause ca. 1.0 min.  Fokus på fart. 300 / 15 

Udsvømning 50 m ryg Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2500 m / 70 - 75 min. 
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Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse At få hele kroppen og alle 

teknikdetaljer til at arbejde sammen 

i en velkoordineret 

energibesparende rytme. 

Ved at svømme med en moderat fart er der 

størst mulighed for at få en god koordinering. 

Oftest ligger ”kunsten” på det mentale plan. Prøv 

at forestille dig at armene bevæger sig som to 

”hjul”, som arbejder parallelt sammen. Resten af 

crawlbevægelsen skal så gerne følge med. 
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Træning  Niveau Uge Program 

II 16 2 

 

Niveau: II 

Uge: 16 af 16 

Program: 2 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 valgfrit + 8 x 25 crawl – ryg – 

bryst 

Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 6 x 50  

2 stk. hoved + kropsposition 

2 stk. vejrtrækning 

2 stk. armtaget 

Fokus på 

vigtige 

områder i 

teknikken. 

300 / 10 

Aerobt 2000 m langdistance 

testsvømning. 

Svømmes jævnt og kontinuerligt. 

Tilpas farten så du har overskud 

til at gennemføre hele distancen 

ud i et.  

Fokus på at 

gennemføre en 

lang distance. 

God mental og 

fysisk 

udholdenheds-

træning. 

 

2000 / 45 

Løst / ben 100 valgfrit Svømmes 

meget let. 

100  / 5 

Anaerobt / Sprint  50 “Sprint” maksimalt  Fokus på fart. 50 / 3 

Udsvømning 50 m ryg Svømmes let. 50 / 2 

Sum. distance (m): 

Ca. Tid: 

  2800 m / 75 - 80 min. 

 

 

Beskrivelse af teknikøvelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance 

Bevægelse 

At optimere de vigtigste 

teknikdetaljer:  

Svøm med fokus på ét teknikområde ad gangen. 

Svøm med en let fart som giver overskud til at 
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Vejrtrækning 1. Kropsposition for minimalt 
modstand. 

2. Vejrtrækning for optimal 
forsyning af luft. 

3. Armtaget for optimal 
fremdrift. 

fokusere og muligheden for at memorere 

bevægelsen i teknikdetaljerne. 

 

 

 

 

 

  

 

 


