
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træning  Niveau Uge Program 

III 1 1 

 

Niveau: III 

Uge:1 af 16 

Program: 1 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning    

Teknik    

Aerobt    

Løst / ben    

Anaerobt    

Udsvømning    

Sum.: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 1 1 

 

Niveau: III 

Uge:1 af 16 

Program: 1 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 300 valgfrit Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 4 x 50 

Hovedposition 

Kropsposition 

Fokus på 

kropsposition. 

200 / 8 

Aerobt 400 

300 

200 

100 

Pause ca. 1.0 min. 

Svøm med øgende fart så at 

300 går hurtigere end de første 

300 i 400 m distancen. 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls, 

men ikke maksimal. 

1000 / 25 

Løst / ben 100 valgfrit Svømmes let, gerne 

med en puls under 

120. 

100 / 5 

Anaerobt 12 x 25 ”sprint” pause ca. 45 

sek. 

Fokus på 

temposkift til høj 

fart. 

300 / 12 

Udsvømning 100 Ryg + Tommelfinger crawl Smidighedstræning. 

Svømmes let. 

100 / 5 

Sum.: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2000 m 

55 – 60 min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Optimere kropspositionen for at få 

minimalt vandmodstand og have 

en god ”arbejdsstilling” for arm og 

bentag. 

Hold en tænkt punkt midt i panden i overfladen 

og altid rettet lige frem i svømmeretningen. Hold 

centerlinjen med resten af kroppen. Dette opnås 

lettest ved, at hovedet løftes en smule. 

Brystkassen vil så synke lidt til en strømlinet 

position. En sænket brystkasse vil få benene til at 

flyde op imod overfladen, hvilket giver mindsket 

modstand, da arealet imod vandet mindskes og 

strømning forbi fødderne bliver mere lineær. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 1 2 

 

Niveau: III 

Uge:1 af 16 

Program: 2 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 crawl + 4 x 25 ryg - bryst Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 8 x 25 

2 stk. med fokus på  

Skulderdrejning 

Hofte drejning 

Fremføring 

Isæt 

Fokus på balance. 

Hold centerlinjen. 

200 / 10 

Aerobt 100 + 4 x 75 Pause ca. 30 sek. 

100 + 4 x 50 Pause ca. 20 sek. 

100 + 4 x 25 Pause ca. 10 sek. 

Pause ca. 1.0 min. 

Svøm med øgende fart så at 50 

er hurtigere end 75 og 25 er 

hurtigere end 50. 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls, 

men ikke maksimal. 

900 / 25 

Løst / ben 100 ryg + bryst Svømmes let, gerne 

med en puls under 

120. 

100 / 5 

Anaerobt 4 x 75  ”sprint” pause ca. 1.0 

min. 

Fokus på høj fart. 300 / 10 

Udsvømning 100 ”Tommelfinger” crawl Smidighedstræning. 

Svømmes let. 

100 / 5 

Sum.: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

1900 m 

65  - 70 min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Optimere den strømlinede position 

i vandet ved at minimere 

udsvingninger fra centerlinjen i 

siden. 

Drej skulderne ca. 45 grader, lad hoften følge 

med parallelt i samme bevægelse. Løft albuen 

højt i fremføringen, med hjælp af skulderleddet, 

og før frem hånden parallelt med kroppen tæt på 

overfladen. Drej hånden en smule så 

tommelfingret isættes først. Det vil give hånden 

og armen den bedste udgangsposition for 

armtaget. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 1 3 

 

Niveau: III 

Uge:1 af 16 

Program: 3 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

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

Teknik 6 x 50 

Langt armtag 

Tryk i hånden 

Accelererende armtag 

Fokus på fremdrift. 300 / 10 

Aerobt 3 x 300  

Svømmes progressivt  

Pause ca. 1.0 min. 

 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls, 

men ikke maksimal. 

900 / 20 

Løst / ben 100 valgfrit Svømmes let, gerne 

med en puls under 

120. 

100 / 5 

Anaerobt 4 x 50 ”sprint”  

Pause ca. 1.0. min. 

Fokus på 

temposkift til høj 

fart. 

200 / 10 

Udsvømning 100 Ryg  Smidighedstræning. 

Svømmes let. 

100 / 5 

Sum.: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

1900 m 

60 - 65 min. 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Optimere fremdriften gennem at 

fokusere på de vigtigste parametre 

i armtaget; længde i armtaget, tryk 

imod vandet med hånden og en 

Langt armtag bagud kræver ofte, at den anden 

arm strækker langt fremad i isættet.  

Overfør kraften i armtaget mest muligt til hånden 

og svøm med relativt afslappet overarm. Det vil 
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accelererende bevægelse gennem 

armtaget. 

give armtaget en C – form (”høj albue”), som 

fanger vandet mest muligt.  

Start armtaget relativt langsomt og accelerér 

håndens bevægelse gennem hele taget så 

armtaget afsluttes kraftfuldt. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 2 1 

 

Niveau: III 

Uge:2 af 16 

Program: 1 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 crawl + 4 x 50 (ryg + bryst) Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 3 x 100 Vejrtrækning 

Træk vejr til venstre, til højre og 

på hver 3. armtag. 

Fokus på 

vejrtrækning. 

300 / 10 

Aerobt 400 med fart + 100 let + 400 

med meget fart. 

Svømmes uden ekstra pause. 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls, 

men ikke maksimal. 

900 / 20 

Løst / ben 100 valgfrit Svømmes let, gerne 

med en puls under 

120. 

100 / 5 

Anaerobt 8 x 50 (25 teknik + 25 sprint)  

Pause ca. 45 sek. 

Fokus på 

temposkift til høj 

fart. 

400 / 10 

Udsvømning 100 ryg + bryst Smidighedstræning. 

Svømmes let. 

100 / 5 

Sum.: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2200 m 

60 - 65 min. 

 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Vejrtrækning Kontrolleret tilførsel af luft er vigtig 

for at have nok ilt til det fysiske 

arbejde. Det skal ske fuldstændigt 

automatisk og efter behov, uden at 

Ved at veksle mellem forskellige former for 

vejrtrækning øges evnen og automatiseringen af 

vejrtrækningen. Træk vejret til venstre, til højre 

og på hver 3. armtag. Ved at holde vejret lidt 

længere ved vejrtrækning på hver 3. armtag, 
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du behøver at fokusere ekstra på 

det. 

mellem ind og udblæsning, vil kroppen flyde 

bedre, hvilket giver mindre vandmodstand. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 2 2 

 

Niveau: III 

Uge:2 af 16 

Program: 2 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 300 valgfrit Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 6 x 25 ben 

Lille benspark i overfladen. 

Spark med strakt ben fra 

hoften. 

Fokus på ben. 300 / 10 

Aerobt 5 x 100 Pause ca. 30 sek. 

10 x 50 Pause ca. 20 sek. 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls men 

ikke maksimal. 

1000 / 20 

Løst / ben 100 valgfrit Svømmes let, gerne 

med en puls under 

120. 

100 / 5 

Anaerobt 8 x 50 (25 teknik + 25 sprint)  

Pause ca. 45 sek. 

Fokus på 

temposkift til høj 

fart. 

400 / 10 

Udsvømning 100 ryg + bryst Smidighedstræning. 

Svømmes let. 

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2200 m 

60 - 65 min. 

 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Fremdrift  

Balance 

Bensparket bruges primært til 

balance. Venstre ben vil sparke ved 

højre armtags ”insweep” 

(midterste del) og omvendt. En del 

Sparket udgår fra hoften med relativt strakte ben. 

Knæleddet vil bøje en smule ved sparket, hvilket 

er i orden. Hold en så fleksibel vrist som muligt. 

Løft foden så højt at hælen bryder overfladen, 
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af bensparket vil løfte benene op til 

overfladen, hvilket giver mindre 

modstand. En mindre del vil, 

særligt ved sprintsvømning, give 

fremdrift. 

men ikke højere. Spark ca. 15 – 20 cm ned, 

hvilket føles som et lille spark. Lad bensparkets 

rytme følge armtaget, det vil være 

energisparende. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 2 3 

 

Niveau: III 

Uge:2 af 16 

Program: 3 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 valgfrit + 4 x 75 (ryg + bryst 

+ crawl) 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 6 x 50 rytme 

Svøm med en middelhøj fart 

hvor der er lettest at holde en 

jævn rytme. 

Fokus på rytme og 

koordinering. 

300 / 10 

Aerobt 3 x (100 let + 8 x 25 Sprint) 

Pause ca. 30 sek. 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls på 

sprint. 

900 / 20 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

4 x 50 ben svømmes let 

Svømmes let, 

gerne med en puls 

under 120. 

100 / 5 

Anaerobt 2 x 100 med ”negativ split” 

altså de sidste 50 m går 

hurtigere end første 50 m. 

Pause ca. 1 – 2 min. 

Fokus på 

temposkift til høj 

fart. 

200 / 5 

Udsvømning 100 ”tommelfingercrawl” Smidighedstræning 

Svømmes let. 

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2000 m 

55 - 60 min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse God svømning kræver at alle 

delmomenter arbejder sammen 

rytmisk og velkoordineret; at 

bevægelserne går op i en højere 

enhed. Rytme er ofte et ”følelses”- 

tilstand, hvor et mentalt fokus kan 

højne effekten. 

Svøm med en middelhøj fart hvor du har 

overskud til svømningen. Få armene til at arbejde 

som to ”hjul” med konstant rytme. Resten af 

kroppen skulle gerne følge med og fornemmelsen 

af velkoordineret rytme opstå. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 3 1 

 

Niveau: III 

Uge: 3 af 16 

Program: 1 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 400 crawl + ryg + bryst + 

tommelfingercrawl 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 8 x 25  

Kropsposition 

Hovedposition 

Fokus på 

kropsposition og 

minimalt 

modstand. Hold 

centerlinjen. 

200 / 10 

Aerobt 6 x 200 Pause ca. 45 sek. 

Progressivt 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls men 

ikke maksimal. 

1200 / 25 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let, gerne 

med en puls under 

120. 

100 / 5 

Anaerobt 4 x 75 Skift mellem 25 let og 25 

hårdt 

Pause ca. 1.0 min. 

Fokus på 

temposkift til høj 

fart. 

200 / 5 

Udsvømning 100 ”tommelfingercrawl” Smidighedstræning. 

Svømmes let. 

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2000 m 

55 - 60 min. 

 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Optimere kropspositionen for at få 

minimalt modstand imod vandet 

Hold en tænkt punkt midt i panden i overfladen 

og altid rettet lige frem i svømmeretningen. Hold 
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og have en god ” arbejdsstilling” 

for arm og bentag. 

centerlinjen med resten af kroppen. Dette opnås 

lettest med at hovedet løftes en smule. 

Brystkassen vil så synke lidt til en strømlinet 

position. En sænket brystkasse vil få benene at 

flyde op imod overfladen, hvilket giver mindsket 

modstand, da arealet imod vandet mindskes og 

strømning forbi fødderne bliver mere lineær. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 3 2 

 

Niveau: III 

Uge: 3 af 16 

Program: 2 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 4 x 75 (ryg + bryst + crawl) Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 3 x 100 Vejrtrækning 

Til venstre 

Til højre 

På hver 3. armtag 

Fokus på kontrol af 

vejrtrækning. Hold 

vejret under vandet 

så langt som muligt 

og blæs ud lige 

inden ny indånding. 

Fyld lungerne helt 

ved ny 

vejrtrækning. 

300 / 10 

Aerobt 500 

300 

100 

Pause ca. 1.0 min. 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls, 

men ikke maksimal. 

900 / 20 

Løst / ben 8 x 25 ben 

 

Svømmes let. 200 / 10 

Anaerobt 8 x 50  

Skift mellem 25 let og 25 hårdt 

Pause ca. 45 sek. 

Fokus på 

temposkift til høj 

fart. 

400 / 5 

Udsvømning 100 ”tommelfingercrawl” Smidighedstræning. 

Svømmes let. 

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2200 m 

60 - 65 min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Vejrtrækning Kontrolleret tilførsel af luft er vigtig 

for at have nok ilt til det fysiske 

arbejde. Det skal ske fuldstændigt 

automatisk og efter behov, uden at 

du behøver at fokusere ekstra på 

det. 

Ved at veksle mellem forskellige former for 

vejrtrækning øges evnen og automatiseringen af 

vejrtrækningen. Træk vejr til venstre, til højre og 

på hver 3. armtag. Ved at hold vejret lidt længere 

ved vejrtrækning på hver 3. armtag, mellem ind 

og udblæsning, vil kroppen flyde bedre hvilket 

giver mindre vandmodstand. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 3 3 

 

Niveau: III 

Uge: 3 af 16 

Program: 3 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 valgfrit + 4 x 50 (ryg + 

bryst) 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 6 x 50  

Drejning af skuldre og hofte. 

 

Fokus på 

kropsposition og 

balance. 

300 / 10 

Aerobt 16 x 50 (25 teknik + 25 fart) 

Progressivt  

Pause ca. 20 sek. 

 

Fokus på 

udholdenhed med 

god teknik 

Gerne høj puls, 

men ikke maksimal. 

1200 / 25 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let, gerne 

med en puls under 

120. 

100 / 5 

Anaerobt 4 x (4 x 25 pause ca. 30 sek.) 

Sprint 

Pause ca. 1.0 min. 

Fokus på høj fart. 400 / 5 

Udsvømning 100 ”tommelfingercrawl” Smidighedstræning. 

Svømmes let. 

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2600 m 

60 – 65  min. 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Ved at dreje skuldre og hofte 

parallelt ca. 45 grader i forhold til 

Fokuser på drejning af skulderne og lad hoften 

følge med. 
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overfladen, vil kroppen rotere i 

centerlinjen. Dette vil lette 

fremføringen oven vand og 

aktivere bugmuskulaturen, hvilket 

giver et mere kraftfuldt armtag. 

 

 

 

 

 

  



Side 20 af 97 
 

 

Træning  Niveau Uge Program 

III 4 1 

 

Niveau: III 

Uge: 4 af 16 

Program: 1 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

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

Teknik 8 x 25  

Fremføring + isæt. 

 

Fokus på balance. 200 / 10 

Aerobt 500 pause ca. 1.0 min. 

5 x 100 pause ca. 0.30 min. 

10 x 50 pause ca. 20 sek. 

 

Fokus på mental og 

fysisk 

udholdenhed. 

Gerne høj puls, 

men ikke maksimal. 

1500 / 30 

Løst / ben 100 valgfrit 

 

Svømmes let, gerne 

med en puls under 

120. 

100 / 5 

Anaerobt 100 

75 

50 

25 

Sprint 

Pause ca. 1.0 min. 

Fokus på høj fart. 250 /10 

Udsvømning 100 ”tommelfingercrawl” Smidighedstræning. 

Svømmes let. 

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2550 m 

65 – 70  min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Da armene oven vand er relativt 

tunge, i forhold til kroppen, vil de 

påvirke balancen meget. En 

fremføring, som bevæger sig 

parallelt med centerlinjen, vil 

optimere balancen med mindre 

modstand tilføje.  

Roter i skulderne, løft albuen højt med hjælp af 

skulderleddet. Før hånden frem parallelt med 

kroppen og tæt på overfladen. Sæt hånden i med 

tommelfingeren først, så vil det give en god 

udgangsposition for armtaget under vand. Prøv 

at minimere bevægelser til siden. Et benspark 

som kun bevæger sig op og ned, ved svømning 

uden vejrtrækning, vil indikere en god balance i 

fremføringen. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 4 2 

 

Niveau: III 

Uge: 4 af 16 

Program: 2 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 300 valgfrit  Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 6 x 50 crawl med fokus på 

armtaget 

Husk kodeordet: 

Længde – tryk – acceleration. 

 

 

Fokus på 

fremdriften i 

armtaget. 

300 / 10 

Aerobt 4 x 400 progressivt 

Pause ca. 1.0 min. 

 

Fokus på mental og 

fysisk 

udholdenhed. 

1600 / 30 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let, gerne 

med en puls under 

120. 

100 / 5 

Anaerobt 4 x (4 x 25 pause ca. 30 sek.) 

Sprint 

Pause ca. 1.0 min. 

Fokus på høj fart. 400 / 5 

Udsvømning 100 ”tommelfingercrawl” Smidighedstræning. 

Svømmes let. 

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2600 m 

60 – 65  min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Optimere fremdriften gennem at 

fokusere på de vigtigste parametre 

i armtaget; længde i armtaget, tryk 

imod vandet med hånden og en 

accelererende bevægelse gennem 

armtaget. 

Langt armtag bagud kræver ofte, at den anden 

arm strækker langt fremad i isættet.  

Overfør kraften i armtaget mest muligt til hånden 

og svøm med relativt afslappet overarm, det vil 

give armtaget en C – form(”høj albue”), som 

fanger vandet mest muligt.  

Start armtaget relativt langsomt og accelerér 

håndens bevægelse gennem hele taget så 

armtaget afsluttes kraftfuldt. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 4 3 

 

Niveau: III 

Uge: 4 af 16 

Program: 3 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 crawl + 100 bryst + 100 ryg Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 4 x 50  

8 x 25 

Ben 

Svømmes med lille spark i 

overfladen. Strakte ben og 

spark fra hoften. 

Fokus på 

bensparket. 

300 / 10 

Aerobt 4 x 75 pause ca. 45 sek. 

100 løst pause ca. 1.0 min. 

4 x 50 pause ca. 30 sek. 

100 løst pause ca. 1.0 min. 

4 x 25 pause ca. 20 sek. 

Hver serie svømmes 

progressivt. 

Fokus på 

udholdenhed og 

kvalitet. 

Gerne høj puls. 

800 / 25 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let, gerne 

med en puls under 

120. 

100 / 5 

Anaerobt 16 x 25 let + hårdt + let + etc. 

Pause ca. 30 sek. 

Fokus på 

temposkifte og 

sprint. 

400 / 15 

Udsvømning 100 ryg Smidighedstræning. 

Svømmes let. 

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2100 m 

65 – 70  min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Fremdrift  

Balance 

Bensparket bruges primært til 

balance. Venstre ben vil sparke ved 

højre armtags ”insweep” 

(midterste del) og omvendt. En del 

af bensparket vil løfte benene op til 

overfladen hvilket giver mindre 

modstand. En mindre del vil, 

særligt ved sprintsvømning, give 

fremdrift. 

Sparket udgår fra hoften med relativt strakte ben. 

Knæleddet vil bøje en smule ved sparket hvilket 

er i orden. Hold en så fleksibel vrist som muligt. 

Løft foden så højt at hælen bryder overfladen, 

men ikke højere. Spark ca. 15 – 20 cm ned, 

hvilket føles som en lille spark. Lad bensparkets 

rytme følge armtaget, det vil være 

energisparende. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 5 1 

 

Niveau: III 

Uge: 5 af 16 

Program: 1 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 valgfrit + 2 x 50 (ryg + 

bryst) + 4 x 25 crawl progressivt 

Svømmes let. 300 / 10 

Teknik 6 x 50  

Langt armtag med tryk og 

acceleration af hånden. 

Fokus på 

fremdriften. 

300 / 10 

Aerobt 500 pause ca. 2,0 

400 pause ca. 1.30 

300 pause ca. 1,0 

200 pause ca. 0.30 

100 

Svøm med øgende fart. 

Fokus på 

udholdenhed såvel 

mentalt som fysisk. 

Gerne høj puls. 

1500 / 30 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let, gerne 

med en puls under 

120. 

100 / 5 

Anaerobt 2 x (4 x 25 pause ca. 0.30) 

Sprint 

Pause ca. 1.0 min. mellem hver 

serie. 

Fokus på fart i 

svømningen. 

200 / 10 

Udsvømning 100 ryg Smidighedstræning. 

Svømmes let. 

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2500 m 

65 – 70  min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Optimere fremdriften gennem at 

fokusere på de vigtigste parametre 

i armtaget; længde i armtaget, tryk 

imod vandet med hånden og en 

accelererende bevægelse gennem 

armtaget. 

Langt armtag bagud kræver ofte, at den anden 

arm strækker langt fremad i isættet.  

Overfør kraften i armtaget mest muligt til hånden 

og svøm med relativt afslappet overarm, det vil 

give armtaget en C – form (”høj albue”), som 

fanger vandet mest muligt.  

Start armtaget relativt langsomt og accelerér 

håndens bevægelse gennem hele taget, så  

armtaget afsluttes kraftfuldt. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 5 2 

 

Niveau: III 

Uge: 5 af 16 

Program: 2 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 4 x 100 Crawl – ryg – bryst – 

tommelfingercrawl 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 2 x 50 vejrtrækning hver 3. 

armtag 

2 x 50 vejrtrækning hver 5. 

armtag 

Fokus på 

vejrtrækning. Hold 

vejret indtil lige 

inden ny indånding. 

Blæs ud og tag så 

meget luft ind som 

muligt. 

200 / 5 

Aerobt 4 x (4 x 100 pause. Ca. 30 sek.) 

Pause ca. 1.0 min mellem hver 

serie ekstra. 

Svømmes progressivt. 

Fokus på 

udholdenhed såvel 

mentalt som fysisk. 

Gerne høj puls. 

1600 / 30 

Løst / ben 6 x 50 ben Svømmes let. 300 / 10 

Anaerobt 4 x 50 Pause ca. 1,0 min. Sprint 

 

Fokus på fart i 

svømningen. 

200 / 10 

Udsvømning 100 ryg Smidighedstræning. 

Svømmes let. 

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2800 m 

70 – 75  min. 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Vejrtrækning Kontrolleret tilførsel af luft er vigtig 

for at have nok med ilt til det 

fysiske arbejde. Det skal ske 

fuldstændigt automatisk og efter 

Gennem at veksle mellem forskellige former for 

vejrtrækning, øges evnen og automatiseringen af 

vejrtrækningen.  Ved at hold vejret lidt længere 

ved vejrtrækning på hver 3. og hver 5. armtag, 
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behov, uden at du behøver at 

fokusere ekstra på det. 

 

mellem ind og udblæsning, vil kroppen flyde 

bedre, hvilket giver mindre vandmodstand. Prøv 

at fornemme hvor meget højere du ligger i 

vandet, og hvordan vandmodstanden mindskes. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 5 3 

 

Niveau: III 

Uge: 5 af 16 

Program: 3 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 crawl + 6 x 50 (ryg + bryst)  Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 3 x 100 

Hoved og kropsposition. 

Fokus på en 

strømlinet 

kropsposition. 

300 / 10 

Aerobt 20 x 50 Pause ca. 30 sek. 

Svøm med øgende fart. 

Fokus på 

kvalitativ 

udholdenhed 

såvel mentalt 

som fysisk. 

Gerne meget 

høj puls. 

1500 / 30 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let, 

gerne med en 

puls under 

120. 

100 / 5 

Anaerobt 4 x 75 Pause ca. 1.0 min. 

Nr. 1 og 3 (25 teknik + 25 hårdt + 

25 teknik) 

Nr. 2 og 4 25 hårdt + 25 teknik + 

25 hårdt). 

Fokus på fart i 

svømningen, 

med høj 

teknikniveau. 

300 / 10 

Udsvømning 100 bryst Svømmes let. 100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2700 m 

65 – 70  min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Optimere kropspositionen for at få 

minimalt vandmodstand og have 

en god ” arbejdsstilling” for arm- 

og bentag. 

Hold en tænkt punkt midt i panden i overfladen 

og altid rettet lige frem i svømmeretningen. Hold 

centerlinjen med resten af kroppen. Dette opnås 

lettest med at hovedet løftes en smule. 

Brystkassen vil så synke lidt til en strømlinet 

position. En sænket brystkasse vil få benene til at 

flyde op imod overfladen, hvilket giver mindsket 

modstand, da arealet imod vandet mindskes, og 

strømning forbi fødderne bliver mere lineær. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 6 1 

 

Niveau: III 

Uge: 6 af 16 

Program: 1 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 valgfrit + 8 x 25  (ryg + bryst)  Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 2 x (6 x 25) 

Fremføring 

Isæt 

Fokus på 

balancen i 

kropspositionen. 

300 / 10 

Aerobt  5 x 200 pause ca. 30 sek. 

5 x 100 pause ca. 30 sek. 

Svøm 5 x 100 med højere fart 

end 5 x 200. 

Fokus på 

udholdenhed 

såvel mentalt 

som fysisk. 

Gerne høj puls. 

1500 / 30 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let, 

gerne med en 

puls under 120. 

100 / 5 

Anaerobt 4 x 50 pause ca. 1.0 ”Sprint” Fokus på fart i 

svømningen. 

300 / 10 

Udsvømning 100 bryst Svømmes let. 100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2700 m 

70 – 75  min. 

 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Da armene oven vand er relativt 

tunge i forhold til kroppen, vil de 

påvirke balancen meget. En 

fremføring, som bevæger sig 

parallelt med centerlinjen, vil 

Roter i skulderne, løft albuen højt med hjælp af 

skulderledet. Før hånden frem parallelt med 

kroppen og tæt på overfladen. Sæt hånden i med 

tommelfingeren først, så vil det give en god 

udgangsposition for armtaget under vand. Prøv 

at minimere bevægelser til siden. Et benspark 
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optimere balancen med mindre 

modstand tilføje.  

som kun bevæger sig op og ned, ved svømning 

uden vejrtrækning, vil indikere en god balance i 

fremføringen. 

Svøm et sæt med fokus på femføring og et sæt 

med fokus på isæt. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 6 2 

 

Niveau: III 

Uge: 6 af 16 

Program: 2 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 crawl + 100 ryg + 100 bryst  Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 6 x 50 

2 x fokus på armtagslængde 

2 x fokus på tryk i hånden 

2 x fokus på accelererende hånd 

Fokus på 

fremdriften. 

300 / 10 

Aerobt 10 x 100 Pause ca. 30 sek. 

10 x 50 Pause ca. 20 sek. 

Svøm 10 x 50 hurtigere end 10 x 

100. 

Fokus på 

udholdenhed 

såvel mentalt 

som fysisk. 

Gerne høj puls. 

1500 / 30 

Løst / ben 12 x 25 ben let 

Lille benspark lige i overfladen 

 

Svømmes let. 300 / 10 

Anaerobt 8 x 25 ”Sprint” 

Pause ca. 0.45 min. 

Fokus på fart i 

svømningen.  

200 / 10 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2800 m 

75 – 80  min. 

 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Optimere fremdriften ved at 

fokusere på de vigtigste parametre 

Langt armtag bagud kræver ofte, at den anden 

arm strækker langt fremad i isættet.  
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i armtaget; længde i armtaget, tryk 

imod vandet med hånden og en 

accelererende bevægelse gennem 

armtaget. 

Overfør kraften i armtaget mest muligt til hånden 

og svøm med relativt afslappet overarm, det vil 

give armtaget en C – form(”høj albue”), som 

fanger vandet mest muligt.  

Start armtaget relativt langsomt og accelerér 

håndens bevægelse gennem hele taget så 

armtaget afsluttes kraftfuldt. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 6 3 

 

 

Niveau: III 

Uge: 6 af 16 

Program: 3 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 400 valgfrit Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 4 x 75 

Vejrtrækning hoved position og 

bevægelse. 

Fokus på 

vejrtrækningen. 

300 / 10 

Aerobt 10 x (2 x 50 Pause ca. 30 sek 

progressivt)  

Pause ca. 1.0 min. 

Svøm med god fart. 

Fokus på 

kvalitativ 

udholdenhed 

såvel mentalt 

som fysisk. 

Gerne meget 

høj puls. 

1500 / 30 

Løst / ben 200 valgfrit løst 

 

Svømmes let, 

gerne med en 

puls under 120. 

200 / 5 

Anaerobt 2 x 100 Pause ca. 2.0 min. 

Svømmes så hårdt du kan. 

Fokus på fart i 

svømningen, 

med høj 

teknikniveau. 

200 / 10 

Udsvømning 100 ”Tommelfingercrawl” Svømmes let. 100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2700 m 

70 – 75   min. 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Vejrtrækning Minimere bevægelsen i siden for at 

holde så en god balance som 

Hold centerpunktet i panden hele tiden 

fremadrettet. Drej hovedet minimalt til siden, 
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muligt. Skabe mulighed for 

maksimal ind og udblæsning ved 

vejrtrækningen. 

ikke længere end at mundvigen ligger lige i 

overfladen i den bølgedal, som opstår ved siden 

af hovedet. 

For nogle svømmere kan en drejning af hovedet, 

hvor blikket rettes skråt fremad, give en mindre 

bevægelse i siden og derigennem en bedre 

balance. Rettes blikket bagud vil der ofte opstå 

en ubalance i hoften, som bevæger sig udad og 

øger vandmodstanden. 

Afprøv hvad der passer dig bedst. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 7 1 

 

Niveau: III 

Uge: 7 af 16 

Program: 1 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 4 x 100 crawl, ryg, bryst, 

tommelfingercrawl 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 6 x 50 

2 x hovedposition 

2 x kropsposition 

2 x vejrtrækning 

 

Fokus på balancen 

gennem hoved- og 

kropsposition samt 

vejrtrækning. 

300 / 10 

Aerobt 400 

2 x 200 

4 x 100 

8 x 50 

Pause ca. 30 sek. plus 1,0 min. 

ekstra mellem hver serie. 

Svømmes gerne progressivt  

 

Fokus på 

udholdenhed såvel 

mentalt som fysisk. 

Gerne høj puls. 

1600 / 30 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let, gerne 

med en puls under 

120. 

100 / 5 

Anaerobt 4 x 50 hårdt og progressivt 

Pause ca. 1.30 min. 

Fokus på fart i 

svømningen, med 

høj teknikniveau. 

200 / 10 

Udsvømning 100 ”Tommelfingercrawl” Svømmes let. 

Smidighedstræning. 

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2700 m 

70 – 75   min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance 

Vejrtrækning 

Stabilisere kroppen i en optimal 

position med minimalt 

vandmodstand.  

Hold hovedpositionen stabilt fremad og minimer 

drejningen af hovedet ved vejrtrækningen for at 

beholde en lige centerlinje. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 7 2 

 

Niveau: III 

Uge: 7 af 16 

Program: 2 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 crawl, 4 x 50 (25 ryg + 25 

bryst), 4 x 25 crawl progressivt 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 4 x 75 

Fremføring og isæt 

Fokus på 

balancen. 

300 / 10 

Aerobt 4 x 100 pause ca. 30 sek. 

4 x (2 x 50 pause ca. 10 sek.) 

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

Ekstra pause ca. 1.0 min mellem 

hver serie. 

Svømmes progressivt og med 

øgende fart. 

Fokus på 

kvalitativ 

udholdenhed 

såvel mentalt 

som fysisk. 

Gerne meget 

høj puls. 

1200 / 25 

Løst / ben 200 ben  

 

Svømmes let, 

gerne med en 

puls under 

120. 

200 / 5 

Anaerobt 8 x 25 Svømmes uden eller med 

så få vejrtrækninger som muligt. 

Svømmes så hårdt du kan. 

Fokus på fart 

kontrol af 

lungesystemet. 

200 / 10 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2400 m 

65 – 70   min. 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Da armene oven vand er relativt 

tunge, i forhold til kroppen, vil de 

Roter i skulderne, løft albuen højt med hjælp af 

skulderleddet. Fremfør hånden parallelt med 
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påvirke balancen meget. En 

fremføring som bevæger sig 

parallelt med centerlinjen vil 

optimere balancen med mindre 

modstand tilføje.  

kroppen og tæt på overfladen. Sæt hånden i med 

tommelfingeren først, så vil det give en god 

udgangsposition for armtaget under vand. Prøv 

at minimere bevægelser i siden. Et benspark som 

kun bevæger sig op og ned, ved svømning uden 

vejrtrækning, vil indikere en god balance i 

fremføringen. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 7 3 

 

Niveau: III 

Uge: 7 af 16 

Program: 3 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 valgfrit + 4 x 75 (25 ry + 25 

bryst + 25 crawl)  

Svømmes let. 500 / 12 

Teknik 3 x 100 Tryk i hånden og længde i 

armtaget. 

Fokus på 

fremdriften. 

300 / 10 

Aerobt 10 x (4 x 25 Pause ca. 15 sek. 

Progressivt) 

Pause ca. 1.0 min. mellem hver 

serie. 

Svøm med god fart. 

Fokus på 

kvalitativ 

udholdenhed 

såvel mentalt 

som fysisk. 

Gerne meget 

høj puls. 

1000 / 30 

Løst / ben 200 valgfrit løst 

 

Svømmes let, 

gerne med en 

puls under 

120. 

200 / 5 

Anaerobt 2 x 75 Pause ca. 1.30 min. 

Svømmes så hårdt du kan, men 

husk god teknik. 

Fokus på fart i 

svømningen, 

med høj 

teknikniveau. 

150 / 3 

Udsvømning 100 ”Tommelfingercrawl” Svømmes let. 100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2250 m 

65 – 70  min. 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Optimere fremdriften ved at 

fokusere på de vigtigste parametre 

i armtaget; længde i armtaget, tryk 

Langt armtag bagud kræver ofte, at den anden 

arm strækker langt fremad i isættet.  
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imod vandet med hånden og en 

accelererende bevægelse gennem 

armtaget. 

Overfør kraften i armtaget mest muligt til hånden 

og svøm med relativt afslappet overarm, det vil 

give armtaget en C – form(”høj albue”), som 

fanger vandet mest muligt.  

Start armtaget relativt langsomt og accelerér 

håndens bevægelse gennem hele taget så 

armtaget afsluttes kraftfuldt. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 8 1 

 

Niveau: III 

Uge: 8 af 16 

Program: 1 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 crawl + 4 x 5 (ryg + bryst) Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 6 x 50  

Fremføring og isæt. 

Fokus på 

balance. 

300 / 10 

Aerobt 500 (gerne som arm) 

400 

300 

200 

100 

Pause ca. 1.0 min. 

Svømmes med øgende fart for 

hver deldistance. 

Fokus på 

udholdenhed 

såvel mentalt 

som fysisk. 

Gerne høj puls. 

1500 / 30 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let, 

gerne med en 

puls under 

120. 

100 / 5 

Anaerobt 6 x 50 (25 teknik + 25 sprint) 

Pause ca. 1.0 min. 

Læg ud med teknisk god 

svømning og sprint hjem så 

hurtigt du kan. 

Fokus på fart i 

svømningen, 

med høj 

teknikniveau. 

300 / 10 

Udsvømning 100 ryg + bryst Svømmes let. 100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2700 m 

70 – 75   min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Da armene oven vand er relativt 

tunge i forhold til kroppen, vil de 

påvirke balancen meget. En 

fremføring som bevæger sig 

parallelt med centerlinjen vil 

optimere balancen med mindre 

modstand tilføje.  

Roter i skulderne, løft albuen højt med hjælp af 

skulderleddet. Før hånden frem parallelt med 

kroppen og tæt på overfladen. Sæt hånden i med 

tommelfingret først, det vil give en god 

udgangsposition for armtaget under vand. Prøv 

at minimere bevægelser i siden. Et benspark som 

bevæger sig kun op og ned, ved svømning uden 

vejrtrækning, vil indikere en god balance i 

fremføringen. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 8 2 

 

Niveau: III 

Uge: 8 af 16 

Program: 2 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 valgfrit + 8 x 25 ryg – bryst - 

crawl 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 4 x 75 

Hoved og kropsposition i 

kombination med vejrtrækning. 

Fokus på balance 

og lavt 

vandmodstand. 

300 / 10 

Aerobt 6 x 200 

Pause ca. 1.0 min. 

Svøm med god fart. 

3 stk. kan svømmes som arm. 

Fokus på 

udholdenhed såvel 

mentalt som fysisk. 

Gerne høj puls. 

1200 / 30 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

8 x 25 ben 

 

Svømmes let. 300 / 10 

Anaerobt 4 x 75 Pause ca. 1.0 min. 

Svømmes 25 teknik + 25 sprint 

etc. gennem hele serien. 

Fokus på fart i 

svømningen, med 

høj teknikniveau. 

300 / 10 

Udsvømning 100 ”Tommelfingercrawl” Svømmes let. 

Smidighedstræning. 

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2600 m 

75 – 80   min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance 

Vejrtrækning 

Stabilisere kroppen i en optimal 

position med minimalt 

vandmodstand.  

Hold hovedpositionen stabilt fremad og minimer 

drejningen af hovedet ved vejrtrækningen for at 

beholde en lige centerlinje. 

Et op og nedgående benspark uden spark til siden 

vil indikere god balance. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 8 3 

 

Niveau: III 

Uge: 8 af 16 

Program: 3 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 valgfrit + 4 x 75 (25 ryg +  

25 bryst + 25 crawl 

Svømmes let. 500 / 10 

Teknik 12 x 25 

6 x armtagslængde 

6 x tryk i hånden 

Fokus på 

fremdriften. 

300 / 10 

Aerobt 20 x 50  

Pause ca. 30 sek. 

Svøm med god fart. 

 

Fokus på kvalitativ 

udholdenhed såvel 

mentalt som fysisk. 

Gerne høj puls. 

1000 / 25 

Løst / ben 200 valgfrit løst 

 

 

Svømmes let. 200 / 5 

Anaerobt 8 x 25 Sprint 

Pause ca. 30 sek. 

Fokus på fart i 

svømningen. 

200 / 10 

Udsvømning 100 valgfri Svømmes let. 

Smidighedstræning. 

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2300 m 

65 – 70   min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Optimere fremdriften ved at 

fokusere på de vigtigste parametre 

i armtaget; længde i armtaget, tryk 

imod vandet med hånden. 

Langt armtag bagud kræver ofte, at den anden 

arm strækker langt fremad i isættet.  

Overfør kraften i armtaget mest muligt til hånden 

og svøm med relativt afslappet overarm, det vil 

give armtaget en C – form (”høj albue”), som 

fanger vandet mest muligt.  
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Træning  Niveau Uge Program 

III 9 1 

 

Niveau: III 

Uge: 9 af 16 

Program: 1 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 400 crawl, ryg, bryst, 

tommelfingercrawl 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 4 x (4 x 25) Med vejrtrækning på 

hver anden, hver 3., hver 4., og 

hver 5. armtag. 

Fokus på 

vejrtrækning. 

400 / 10 

Aerobt 400 pause 1.0 min 

2 x 200 pause 30 sek. 

4 x 100pause 20 sek. 

8 x 50pause 10 sek. 

Svøm med god fart. 

 

Fokus på 

udholdenhed 

såvel mentalt 

som fysisk. 

Gerne høj puls. 

1600 / 35 

Løst / ben 200 ben Svømmes let. 200 / 10 

Anaerobt 4 x 75 (25 teknik + 50 hårdt) 

Pause ca. 1.0 min. 

 

Fokus på fart i 

svømningen, 

med høj 

teknikniveau. 

300 / 10 

Udsvømning 100 (ryg + bryst) Svømmes let. 100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

3000 m 

80 – 85 min. 

 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Vejrtrækning Kontrolleret tilførsel af luft er vigtig 

for at have nok ilt til det fysiske 

Ved at veksle mellem forskellige former for 

vejrtrækning, øges evnen og automatiseringen af 
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arbejde. Det skal ske fuldstændigt 

automatisk og efter behov, uden at 

du behøver at fokusere ekstra på 

det. 

 

vejrtrækningen.  Ved at hold vejret lidt længere 

ved vejrtrækning på hver 3. og hver 5. armtag, 

mellem ind og udblæsning, vil kroppen flyde 

bedre, hvilket giver mindre vandmodstand. Prøv 

at fornemme hvor meget højere du ligger i 

vandet, og hvordan vandmodstanden mindsker. 

Ved at holde vejret i lang tid som ved 

vejrtrækning på hver 5. armtag optrænes evnen 

til at klare sig i længere tid uden ny tilførsel af 

luft, hvilket kan, særligt ved åben vand svømning, 

være godt at kunne. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 9 2 

 

Niveau: III 

Uge: 9 af 16 

Program: 2 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 crawl + 8 x 25 ryg + bryst + 

crawl 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 8 x 50 

Langt accelererende armtag.  

Fokus på fremdrift. 400 / 10 

Aerobt 4 x 400 Progressivt. 

Pause ca. 1.0 min. 

Svøm med god fart. 

De 2 første kan svømmes som 

arm. 

Fokus på 

udholdenhed såvel 

mentalt som fysisk. 

Gerne høj puls. 

1600 / 30 

Løst / ben 100 ”tommelfinger crawl” 

 

Svømmes let. 100 / 5 

Anaerobt 8 x 50 Svømmes med 25 teknik 

+ 25 sprint.  

Pause ca. 1.0 min. 

Fokus på fart i 

svømningen, med 

høj teknikniveau. 

400 / 10 

Udsvømning 100 ”Tommelfingercrawl” Svømmes let. 

Smidighedstræning. 

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

3000 m 

70 – 75   min. 

 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Optimere fremdriften ved at 

fokusere på de vigtigste parametre 

Langt armtag bagud kræver ofte, at den anden 

arm strækker langt fremad i isættet.  
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i armtaget; længde i armtaget, tryk 

imod vandet med hånden og en 

accelererende bevægelse gennem 

armtaget. 

Overfør kraften i armtaget mest muligt til hånden 

og svøm med relativt afslappet overarm, det vil 

give armtaget en C – form (”høj albue”), som 

fanger vandet mest muligt.  

Start armtaget relativt langsomt og accelerér 

håndens bevægelse gennem hele taget så 

armtaget afsluttes kraftfuldt. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 9 3 

 

Niveau: III 

Uge: 9 af 16 

Program: 3 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 valgfrit + 4 x 75 (25 ryg + 25 

bryst + 25 crawl) 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 8 x 25 rytme 

8 x 25 ben med en lille spark lige 

i vandoverfladen. 

Fokus på at få 

hele teknikken 

til at ”spille” 

sammen og 

”økonomisk” 

kraftsparende 

benspark. 

400 / 15 

Aerobt 5 x 200 Progressivt. 

Pause ca. 1.0 min. 

Svøm med god fart. 

Fokus på 

kvalitativ 

udholdenhed 

såvel mentalt 

som fysisk. 

Gerne høj puls. 

1000 / 20 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let. 100 / 5 

Anaerobt 2 x 100 

2 x 75 

2 x 50 

2 x 25 

Pause ca. 1.0 min. 

Høj fart. 

Fokus på fart i 

svømningen i 

en lang 

anaerob serie! 

500 / 15 

Udsvømning 200 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

200 / 10 

Sum: 

Distance (m): 

   

2600 m 



Side 55 af 97 
 

Ca. Tid (min.): 75 – 80   min. 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Fremdrift  

Balance 

Koordinering og rytme er væsentlig 

for økonomisk og effektiv 

svømning. Bensparket skal følge 

armbevægelsens rytme. 

Bensparket bruges primært til 

balance. En del af bensparket vil 

løfte benene op til overfladen, 

hvilket giver mindre modstand. En 

mindre del vil, særligt ved 

sprintsvømning, give fremdrift. 

Svøm med en kontrolleret rytme på ca. halv fart. 

Tilpas bensparket efter armrytmen. 

Sparket udgår fra hoften med relativt strakte ben. 

Knæleddet vil bøje en smule ved sparket, hvilket 

er i orden. Hold en så fleksibel vrist som muligt. 

Løft foden så højt at hælen bryder overfladen 

men ikke højere. Spark ca. 15 – 20 cm ned, 

hvilket føles som et lille spark. Lad bensparkets 

rytme følge armtaget, det vil være 

energisparende. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 10 1 

 

Niveau: III 

Uge: 10 af 16 

Program: 1 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 4 x 100 Crawl, ryg, bryst, 

Tommelfingercrawl 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 8 x 50 

4 x fremføring 

4 x isæt 

Fokus på at få 

god balance 

gennem 

fremføring 

parallelt med 

og isæt i 

centerlinjen. 

400 / 15 

Aerobt 2 x 800 progressivt 

Pause 200 let svømning 

Fokus på 

kvalitativ 

udholdenhed 

såvel mentalt 

som fysisk. 

Gerne høj puls. 

1800 / 35 

Løst / ben 100 valgfrit  

8 x 25 ben med et lille spark i 

vandoverfladen 

 

Svømmes let. 300 / 10 

Anaerobt 12 x 50 Pause ca. 45 sek. 

Hver anden let med fokus på 

teknik og hver anden med fokus 

på fart. 

Fokus på fart 

og teknik. 

Teknikken er 

også aktiv 

pause. 

600 / 20 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

   

3600 m 
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Ca. Tid (min.): 95 - 100   min. 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Da armene oven vand er relativt 

tunge, i forhold til kroppen, vil de 

påvirke balancen meget. En 

fremføring som bevæger sig 

parallelt med centerlinjen, vil 

optimere balancen med mindre 

modstand tilføje.  

Roter i skulderne, løft albuen højt med hjælp af 

skulderleddet. Før hånden frem parallelt med 

kroppen og tæt på overfladen. Sæt hånden i med 

tommelfingeren først, det vil give en god 

udgangsposition for armtaget under vand. Prøv 

at minimere bevægelser i siden. Et benspark som 

bevæger sig kun op og ned, ved svømning uden 

vejrtrækning, vil indikere en god balance i 

fremføringen. 

 

  



Side 58 af 97 
 

 

Træning  Niveau Uge Program 

III 10 2 

 

Niveau: III 

Uge: 10 af 16 

Program: 2 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 valgfrit + 8 x 25 gerne 

blandet 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 4 x 100  

Hovedposition 

Kropsposition 

Fokus på at få 

en så 

strømlinet 

kropsposition 

som muligt for 

at mindske 

modstanden. 

400 / 10 

Aerobt 400 + 16 x 25 

300 + 12 x 25 

200 + 8 x25 

100 + 4x25 

400, 300, 200 og 100 svømmes 

jævnt og med en pause på ca. 1.0 

min. Alle 25 m er sprint og med 

en pause på ca. 15 sek. 

Fokus på 

udholdenhed 

og 

temposkifte. 

2000 / 40 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let. 100 / 5 

Anaerobt 2 x (5 x 50 pause ca. 45 sek.) 

Pause ca. 1.0 min. 

Sprintsvømning 

Fokus på fart i 

svømningen. 

500 / 15 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

3500 m 

85 – 90   min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance 

 

Stabilisere kroppen i en optimal 

position med minimalt 

vandmodstand.  

 

Hold hovedpositionen stabilt fremad og minimer 

drejningen af hovedet ved vejrtrækningen for at 

beholde en lige centerlinje. 

Et op og nedgående benspark, uden spark til 

siden, vil indikere god balance. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 10 3 

 

Niveau: III 

Uge: 10 af 16 

Program: 3 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 valgfrit + 6 x 50 (25 ryg + 25 

bryst) 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 4 x 75 rytme 

”Upsweep”, altså sidste tredjedel 

af armtaget, skal være langt 

bagud, accelererende, og hånden 

bevæger sig som en ”fiskehæle”. 

Fokus på 

fremdriften. 

”Opsweep” er 

den vigtigste 

del af armtaget 

for at få stor 

fremdrift. 

300 / 10 

Aerobt 3 x (10 x 50 Progressivt). 

Pause ca. 45 sek. og 1.0 min. 

ekstra mellem serierne.  

Svøm med god fart. 

Fokus på 

kvalitativ 

udholdenhed 

såvel mentalt 

som fysisk. 

Gerne meget 

høj puls. 

1500 / 45 

Løst / ben 200 valgfrit løst 

 

Svømmes let. 200 / 5 

Anaerobt 2 x 75 

2 x 50 

2 x 25 

Pause ca. 1.0 min. 

Sprint. 

Fokus på fart i 

svømningen. 

300 / 10 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 10 

Sum: 

Distance (m): 

   

2800 m 
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Ca. Tid (min.): 90 – 95   min. 

 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Fremdrift gennem et effektiv 

armtag. Den sidste del af armtaget 

genererer over halvdelen af 

fremdriften i armtaget. Stort fokus 

på den del vil effektivisere 

fremdriften markant. 

Hold håndfladen rettet bagud i sluttet af 

armtaget. Hånden skal bevæge sig halv cirkulært 

bagud og opad, på samme måde som et slag med 

en fiskehale. 

Denne bevægelse skal gerne begynde relativt 

dybt og strække langt bagud. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 11 1 

 

Niveau: III 

Uge: 11 af 16 

Program: 1 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 valgfrit + 12 x 25 blandet Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 16 x 25 

Tryk i hånden, stor længde og 

acceleration af hånden gennem 

armtag. 

 

Fokus på at få 

en effektiv 

fremdrift. 

400 / 10 

Aerobt 4 x 200 crawlarm pause ca. 1.0 

min. 

10 x 100 Progressivt. 

Pause ca. 30 sek. 

Svøm med god fart. 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls. 

1800 / 40 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let. 100 / 5 

Anaerobt 5 x (4 x 25 pause ca. 15 sek.) 

Pause ca. 1.0 min. 

Høj fart. 

Fokus på fart i 

svømningen. 

500 / 20 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

3300 m 

90 – 95   min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Optimere fremdriften ved at 

fokusere på de vigtigste parametre 

i armtaget; længde i armtaget, tryk 

imod vandet med hånden og en 

accelererende bevægelse gennem 

armtaget. 

Langt armtag bagud kræver ofte at den andre 

arm strækker langt fremad i isættet.  

Overfør kraften i armtaget mest muligt til hånden 

og svøm med relativt afslappet overarm, det vil 

give armtaget en C – form (”høj albue”), som 

fanger vandet mest muligt.  

Start armtaget relativt langsomt og accelerér 

håndens bevægelse gennem hele taget så 

armtaget afsluttes kraftfuldt. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 11 2 

 

Niveau: III 

Uge: 11 af 16 

Program: 2 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 400 valgfrit  Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 4 x 50 

Kropsposition, hold en lige 

centerlinje. 

Fokus på at 

minimere 

modstanden 

gennem en 

strømlinet 

kropsposition. 

200 / 5 

Aerobt 2 x 400 gerne arm 

8 x 200 Progressivt. 

Pause ca. 1.0 min. 

Svøm med god fart. 

Fokus på 

udholdenhed 

såvel mentalt 

som fysisk. 

Gerne høj puls. 

2400 / 45 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let. 100 / 5 

Anaerobt 4 x 75 (25 ryg + 25 bryst + 25 

crawl) 

Pause ca. 1.0 min. 

Høj fart. 

Fokus på fart i 

svømningen i 

en anaerob 

serie! 

300 / 10 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

3500 m 

80 – 85   min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Minimere modstanden. Nogle få 

minutters tekniktræning daglig 

med fokus på kropsposition kan 

være lige så effektivt, som mange 

måneders hård fysisk træning, på 

farten i svømningen. 

”Leg” med hovedposition, brystkasseplacering og 

med benenes placering i forhold til overfladen. 

Gennem at højne eller sænke hovedet 1 – 2 cm, 

påvirkes brystkassens placering og form, hvilket 

også balancerer fødderne op til overfladen. 

Find den position hvor du føler, at du kommer 

lettest frem på. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 11 3 

 

 

Niveau: III 

Uge: 11 af 16 

Program: 3 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 crawl + 2 x 100 (50 ryg + 50 

bryst) 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 12 x 50 

3 x hoved + kropsposition 

3 x Fremføring + isæt 

3 x armtaget under vand 

3 x rytme 

Fokus på at få 

hele teknikken 

til at ”spille” 

sammen. 

600 / 20 

Aerobt 8 x 100 Progressivt. 

Pause ca. 1.0 min. 

Svøm med god fart. 

Fokus på 

kvalitativ 

udholdenhed 

såvel mentalt 

som fysisk. 

Gerne høj puls. 

800 / 20 

Løst / ben 200 valgfrit løst 

 

Svømmes let. 200 / 5 

Anaerobt 8 x 50 (25 teknik + 25 sprint) 

Pause ca. 1.0 min. 

 

Fokus på teknik 

og temposkift 

til 

maksimalfart. 

400 / 15 

Udsvømning 200 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

200 / 10 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2600 m 

80 – 85   min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Træning af vigtige delmomenter 

som sammensat vil udgøre en 

samlet god teknik. 

Fokusér på de enkelte delmomenter inden de 

sammensættes til en enhed ved rytmetræning. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 12 1 

 

Niveau: III 

Uge: 12 af 16 

Program: 1 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 400 blandet valgfrit Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 4 x 75 

2 x vejrtrækning hver 3. armtag 

2 x vejrtrækning hver 5. armtag 

Fokus på 

vejrtrækning 

og at holde 

vejret mellem 

hver 

indånding. 

300 / 10 

Aerobt 2 x 400 pause ca. 1.0 min. 

4 x 200pause ca. 30 sek. 

 8 x 100 pause ca. 15 sek. 

Serierne svømmes progressivt. 

Pause ca. 1.0 min. ekstra mellem 

hver serie. 

Svøm med god fart. 

Fokus på 

udholdenhed. 

2400 / 50 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let. 200 / 5 

Anaerobt 2 x 50 maksimalsvømning 

Pause ca. 2.0 min. 

 

Fokus på 

maksimalfart. 

100 / 5 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

3500 m 

85 – 90   min. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Vejrtrækning Kontrolleret tilførsel af luft er vigtig 

for at have nok ilt til det fysiske 

arbejde. Det skal ske fuldstændigt 

automatisk og efter behov, uden at 

du behøver at fokusere ekstra på 

det. 

 

Ved at veksle mellem forskellige former for 

vejrtrækning, øges evnen og automatiseringen af 

vejrtrækningen.  Ved at hold vejret lidt længere 

ved vejrtrækning på hver 3. og hver 5. armtag, 

mellem ind og udblæsning, vil kroppen flyde 

bedre hvilket giver mindre vandmodstand. Prøv 

at fornemme hvor meget højere du ligger i 

vandet, og hvordan vandmodstanden mindskes, 

når du holder vejret. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 12 2 

 

Niveau: III 

Uge: 12 af 16 

Program: 2 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 crawl + 4 x 75 (ryg + bryst + 

crawl) 

Svømmes let. 500 / 10 

Teknik 10 x 50 

Svøm hver bane med minimalt 

antal armtag. Tæl gerne antallet 

armtag og prøv at presse antallet 

til et minimum. 

Fokus på at få 

maksimal 

fremdrift i 

armtaget. 

500 / 20 

Aerobt 2 x (20 x 25 pause ca. 15 sek.) 

Pause ca. 1.0 min ekstra mellem 

serierne. 

Svøm med god fart. 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls. 

1000 / 25 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

8 x 25 ben 

100 løst valgfrit 

Svømmes let. 400 / 10 

Aerobt 1500 

Svømmes jævnt 

Fokus på 

mental og 

fysisk 

udholdenhed. 

1500 / 30 

Udsvømning 200 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

200 / 10 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

4100 m 

1.45  – 2.0 tim. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Optimere fremdriften gennem et 

mere effektivt armtag. Intuitivt 

øges evnen og det er muligt at 

memorere den bedst mulige 

teknik.  

Ved at prøve på at minimere antal armtag per 

bane opøves evnen til at svømme med et 

effektivt armtag. En dygtig svømmer vil komme 

over 2 m frem per dobbelarmtag (højre + venstre 

arm) ved høj fart, hvor der ikke er glid mellem 

armtagene. Det kan bruges som et rettesnor, 

altså 8 – 12 armtag med afsæt og pæn fart per 25 

m. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 12 3 

 

Niveau: III 

Uge: 12 af 16 

Program: 3 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 400 (crawl + ryg + bryst + 

tommelfingercrawl) 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 4 x 75  

”Fiskehale” bevægelsen i sidste 

del af armtaget. 

Fokus på at få 

maksimal 

fremdrift i 

armtaget. 

300 / 10 

Aerobt 500 crawl arm, svømmes jævnt. 

20 x 50 fart pause ca. 0.20 min. 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls 

i sidste serien. 

1500 / 30 

Løst / ben 200 valgfrit løst 

 

Svømmes let. 200 / 10 

Anaerobt 5 x (4 x 25 Pause ca. 15 sek.) 

Ekstra pause ca. 1.0 min mellem 

hver serie. 

Sprint 

Fokus på fart. 500 / 10 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

3000 m 

75 – 80 min. 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Fremdrift gennem et effektiv 

armtag. Den sidste del af armtaget 

Hold håndfladen rettet bagud i slutningen af 

armtaget. Hånden skal bevæge sig halv cirkulært 
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genererer over halvdelen af 

fremdriften i armtaget. Stort fokus 

på den del vil effektivisere 

fremdriften markant. 

bagud og opad, på samme måde som et slag med 

en fiskehale. 

Denne bevægelse skal gerne begynde relativt 

dybt og strække langt bagud. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 13 1 

 

Niveau: III 

Uge: 13 af 16 

Program: 1 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

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

Teknik 6 x 50 med fokus på hoved og 

kropsposition 

Fokus på at få 

minimalt 

modstand i 

vandet. 

300 / 20 

Aerobt 5 x 400 

Pause: 1,0 min. 

Svømmes progressivt. 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls, 

men ikke 

nødvendigvis 

maksimal. 

2000 / 45 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let. 100 / 5 

Anaerobt 6 x 100 (50 teknik + 50 fart) 

Pause ca.: 0.45 min. 

8 x 75 progresivt med høj fart. 

Pause ca. 0,45 min. 

Fokus på fart. 1200 / 30 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

4100 m 

1.55 – 2.0 tim. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Optimere kropspositionen for at få 

minimalt vandmodstand og have 

en god ” arbejdsstilling” for arm- 

og bentag. 

Hold en tænkt punkt midt i panden i overfladen 

og altid rettet lige frem i svømmeretningen. Hold 

centerlinjen med resten af kroppen. Dette opnås 

lettest med at hovedet løftes en smule. 

Brystkassen vil så synke lidt til en strømlinet 

position. En sænket brystkasse vil få benene til at 

flyde op imod overfladen, hvilket giver mindsket 

modstand, da arealet imod vandet mindsker og 

strømning forbi fødderne bliver mere lineær. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 13 2 

 

Niveau: III 

Uge: 13 af 16 

Program: 2 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 400 (crawl + ryg + bryst + 

tommelfingercrawl) 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 4 x 75  

Fremføring og isæt. 

Fokus på 

balancen og 

den lige 

centerlinje. 

300 / 10 

Aerobt 8 x 200 

8 x 100 

Pause ca. ca. 30 sek. i begge 

serier, plus ca. 1.0 min ekstra i 

mellem.  

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls. 

2400 / 50 

Løst / ben 200 ben 

Lille benspark lige i overfladen. 

 

Svømmes let. 200 / 10 

Anaerobt 8 x 75 (25 teknik + 25 sprint etc.) 

Pause ca. 30 sek. 

Fokus på fart. 600 / 15 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

4000 m 

1.40 – 1.45 tim. 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Da armene oven vand er relativt 

tunge, i forhold til kroppen, vil de 

Roter i skulderne, løft albuen højt med hjælp af 

skulderledet. Før hånden frem parallelt med 
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påvirke balancen meget. En 

fremføring som bevæger sig 

parallelt med centerlinjen vil 

optimere balancen med mindre 

modstand tilføje.  

kroppen og tæt på overfladen. Sæt i hånden med 

tommelfingeren først, det vil give en god 

udgangsposition for armtaget under vand. Prøv 

at minimere bevægelser i siden. Et benspark som 

bevæger sig kun op og ned, ved svømning uden 

vejrtrækning, vil indikere en god balance i 

fremføringen. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 13 3 

 

Niveau: III 

Uge: 13 af 16 

Program: 3 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 valgfrit + 8 x 25 crawl + 100 

tommelfingercrawl 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 4 x 100  

”Fiskehale” bevægelsen i sidste 

del af armtaget. Tryk i hånden og 

længde i armtaget.  

Fokus på at få 

maksimal 

fremdrift i 

armtaget. 

400 / 10 

Aerobt 800 crawl  

Svømmes med negativ split, altså 

andre halvdel hurtigere end 

første. 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls 

til sidst. 

800 / 20 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let. 100 / 10 

Anaerobt 20 x 50 (en løs – en hård etc.) 

Pause ca. 45 sek. 

Fokus på fart. 1000 / 30 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

2800 m 

85 – 90 min. 

 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Fremdrift gennem et effektiv 

armtag. Den sidste del af armtaget 

genererer over halvdelen af 

Hold håndfladen rettet bagud i slutningen af 

armtaget. Hånden skal bevæge sig halv cirkulært 
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fremdriften i armtaget. Stort fokus 

på den del vil effektivisere 

fremdriften markant. 

bagud og opad, på samme måde som et slag med 

en fiskehale. 

Denne bevægelse skal gerne begynde relativt 

dybt og strække langt bagud. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 14 1 

 

Niveau: III 

Uge: 14 af 16 

Program: 3 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 400 valgfrit Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 4 x 75  

Fokus på hovedbevægelsen og 

vejrtrækningen. 

Fokus på at få 

balance og 

tilstrækkeligt 

med luft i 

vejrtrækningen. 

300 / 10 

Aerobt 500 

400 

300 

200 

100 

Pause ca. 1.0 min 

Svømmes med øgende fart. 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls i 

sidste serien. 

1500 / 30 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

8 x 25 ben 

 

Svømmes let. 300 / 15 

Anaerobt 3 x (10 x 50) 

Pause ca.: 10, 20 og 30 sek. i 

serierne, plus 1 min ekstra i 

mellem serierne. 

Svømmes i A2, EN1 og EN2 fart, 

altså let, halvhårdt og hårdt. 

 

Fokus på 

udholdende 

fart. 

1500 / 30 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 
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Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

4100 m 

1,40  – 1.45 tim. 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Vejrtrækning Minimere bevægelsen i siden for at 

holde så en god balance som 

muligt. Skabe mulighed for 

maksimal ind- og udblæsning ved 

vejrtrækningen. 

Hold centerpunktet i panden konstant rettet 

fremad. Drej hovedet minimalt til side, ikke 

længere end at mundvigen ligger lige i overfladen 

i den bølgedal som opstår ved siden af hovedet. 

For nogle svømmere kan en drejning af hovedet, 

hvor blikket rettes skråt fremad give en mindre 

bevægelse i siden og derigennem bedre balance. 

Rettes blikket bagud vil der ofte opstå en 

ubalance i hoften, som bevæger sig udad og øger 

vandmodstanden. 

Prøv hvad som passer dig bedst. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 14 2 

 

Niveau: III 

Uge: 14 af 16 

Program: 2 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 crawl + 8 x 25 ryg - bryst Svømmes let 400 / 10 

Teknik 6 x 50  

Hold en lige centerlinje. 

Fokus på 

kropsposition 

og minimalt 

modstand. 

300 / 10 

Aerobt Testløb: 2000 m 

Svømmes jævnt uden stop. 

 

Fokus på 

mental og 

fysisk 

udholdenhed. 

2000 / 40 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

200 ben 

 

Svømmes let. 300 / 10 

Anaerobt 8 x 100 let – hårdt etc. 

Pause ca. 30 sek. 

Fokus på fart. 800 / 15 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

3900 m 

90 – 95 min. 

 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Optimere kropspositionen for at få 

minimalt vandmodstand og have 

Hold en tænkt punkt midt i panden i overfladen 

og altid rettet lige frem i svømmeretningen. Hold 

centerlinjen med resten af kroppen. Dette opnås 
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en god ” arbejdsstilling” for arm og 

bentag. 

Den effektive kropsposition skal 

gerne føles helt naturlig og 

indtages automatisk ved svømning. 

lettest med at hovedet løftes en smule. 

Brystkassen vil så synke lidt til en strømlinet 

position. En sænket brystkasse vil få benene at 

flyde op imod overfladen, hvilket giver mindsket 

modstand, da arealet imod vandet mindsker og 

strømning forbi fødderne bliver mere lineær. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 14 3 

 

Niveau: III 

Uge: 14 af 16 

Program: 3 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 100 crawl + 4 x 75 (ryg + bryst + 

crawl) 

Svømmes let 400 / 10 

Teknik 3 x (4 x 25) 

Ned sweep (1. 1/3 af armtaget) 

Ind sweep (2. 1/3 af armtaget 

Op sweep (3. 1/3 af armtaget) 

Fokus på at få 

maksimal 

fremdrift i 

armtaget. 

300 / 15 

Aerobt 4 x 200 

4 x 100 

4 x 50 

Pause ca. 30 sek. 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls 

til sidst. 

1400 / 30 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let. 200 / 10 

Anaerobt 4 x 75 

4 x 50 

4 x 25 

+ 100 løst mellem hver serie. 

Pause ca. 30 sek. 

Fokus på fart. 800 / 20 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

3000 m 

1.30 – 1.35 tim.  
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Fremdriften i armtaget. Armtaget kan opdeles 

i 3 hoveddele og bevægelser. Den første del 

går fra overfladen ned til det punkt, hvor 

fremdriften begynder (ca. 1/3 af armtaget). 

Hertil bremser armen kun og skal føres relativt 

let ned. Ved den anden 3. del går hånden ind 

under kroppen og generer fremdrift, her 

lægges kraft i hånden. De sidste 3. del 

bevæger sig som en fiskehale op til overfladen 

langt bagud, og er den i særdeleshed den 

vigtigste del af armtaget. Heri lægges mest 

kraft. 

Svøm med fokus på hver del af 

armtaget for at finde den mest 

effektive måde at svømme på. 

Fokuser på kraften i hver del, da der 

særligt i håndens bevægelse er kraft. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 15 1 

 

Niveau: III 

Uge: 15 af 16 

Program: 1 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 crawl + 100 ryg + 100 bryst Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 4 x 100 

Vejrtrækning på hver anden, 3. 

og hver 4. plus favorit måden. 

Fokus på 

forskellige 

vejrtræknings 

metoder. 

400 / 10 

Aerobt 800 crawl arm, svømmes jævnt. 

2 x 400  

4 x 200 

Svømmes progressivt og med 

pause på ca. 30 sek. 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls 

i sidste serie. 

2400 / 50 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let. 100 / 5 

Anaerobt 8 x 75 Sprint 

Svømmes progressivt. 

Pause ca. 45 sek. 

Fokus på fart. 600 / 15 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

3000 m 

1.35 – 1.40 tim. 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Vejrtrækning Kontrolleret tilførsel af luft er vigtig 

for at have nok ilt til det fysiske 

Gennem at veksle mellem forskellige former for 

vejrtrækning, øges evnen og automatiseringen af 
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arbejde. Det skal ske fuldstændigt 

automatisk og efter behov, uden at 

du behøver fokusere ekstra på det. 

vejrtrækningen. Træk vejr på hver andet armtag, 

på hver 3. og hver 4. armtag. Ved at holde vejret 

lidt længere mellem ind og udblæsning, vil 

kroppen flyde bedre, hvilket giver mindre 

vandmodstand. Afslut med at trække vejret på 

din favoritmåde. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 15 2 

 

 

Niveau: III 

Uge: 15 af 16 

Program: 2 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 400 (crawl + ryg + bryst + 

tommelfingercrawl) 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 4 x 75  

Hoved og krop i centerlinje. 

Fokus på 

minimalt 

modstand og 

balance. 

300 / 10 

Aerobt 4 x 400 crawl arm, svømmes 

jævnt. Pause ca. 1.0 min. 

12 x 100 fart pause ca. 20 sek. 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls 

til sidst i 

serierne. 

2800 / 60 

Løst / ben 6 x 50 ben 

100 valgfrit  

Svømmes let. 300 / 10 

Anaerobt 20 x 25 pause ca. 30 sek. 

Sprint 

Fokus på fart. 500 / 15 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

4400 m 

1.50 – 2.0 tim. 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Balance Optimere kropspositionen for at få 

minimalt vandmodstand og have 

Hold en tænkt punkt midt i panden i overfladen 

og altid rettet lige frem i svømmeretningen. Hold 
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en god ” arbejdsstilling” for arm- 

og bentag. 

Den effektive kropsposition skal 

gerne føles helt naturlig og 

indtages automatisk ved svømning. 

centerlinjen med resten af kroppen. Dette opnås 

lettest med at hovedet løftes en smule. 

Brystkassen vil så synke lidt til en strømlinet 

position. En sænket brystkasse vil få benene at 

flyde op imod overfladen, hvilket giver mindsket 

modstand, da arealet imod vandet mindsker og 

strømning forbi fødderne bliver mere lineær. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 15 3 

 

Niveau: III 

Uge: 15 af 16 

Program: 3 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 200 crawl 

8 x 25 ryg - bryst 

Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 4 x 50  

”Fiskehale” bevægelsen i sidste 

del av armtaget. Tryk i hånden 

plus længde i armtaget. 

Fokus på at få 

maksimal 

fremdrift i 

armtaget. 

200 / 5 

Aerobt 3 x (4 x 100) 

50 ryg + 50 crawl 

50 bryst + 50 crawl 

Crawl 

Pause ca. 30 sek. 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls. 

1200 / 30 

Løst / ben 200 valgfrit løst 

 

Svømmes let. 200 / 10 

Anaerobt 3 x (16 x 25 Pause ca. 15 sek.) 

Ekstra pause ca. 1.0 min mellem 

hver serie. 

Sprint 

Fokus på fart. 1200 / 25 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

3300 m 

1.30 – 1.35 tim. 
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Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse Fremdrift gennem et effektiv 

armtag. Den sidste del af armtaget 

genererer over halvdelen af 

fremdriften i armtaget. Stort fokus 

på den del vil effektivisere 

fremdriften markant. 

Hold håndfladen rettet bagud i sluttet af 

armtaget. Hånden skal bevæge sig halv cirkulært 

bagud og opad, på samme måde som et slag med 

en fiskehale. 

Denne bevægelse skal gerne begynde relativt 

dybt og strække langt bagud. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 16 1 

 

Niveau: III 

Uge: 16 af 16 

Program: 1 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 400 valgfrit Svømmes let. 400 / 10 

Teknik 8 x 25 ben 

Spark et ”lille” benspark lige i 

overfladen. 

Fokus på brug 

af ben mest til 

balance. 

200 / 10 

Aerobt 800 crawl arm, svømmes jævnt. 

3 x (3 x 200 pause ca. 0.20 min.) 

Pause 1.0 min. ekstra. 

Svømmes progressivt 1 – 3. 

Fokus på 

udholdenhed. 

Gerne høj puls. 

2600 / 55 

Løst / ben 100 valgfrit løst 

 

Svømmes let. 100 / 5 

Anaerobt 20 x 50 løst – hårdt etc. 

Pause ca. 30 sek. 

Sprint 

Fokus på fart. 1000 / 20 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

4400 m 

1.45 – 1.50 tim. 

 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Fremdrift  Bensparket bruges primært til 

balance. Venstre ben vil sparke ved 

Sparket udgår fra hoften med relativt strakte ben. 

Knæleddet vil bøje en smule ved sparket, hvilket 
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Balance højre armtags ”insweep” 

(midterste del) og omvendt. En del 

af bensparket vil løfte benene op til 

overfladen, hvilket giver mindre 

modstand. En mindre del vil, 

særligt ved sprintsvømning, give 

fremdrift. 

er i orden. Hold en så fleksibel vrist som muligt. 

Løft foden så højt at hælen bryder overfladen 

men ikke højere. Spark ca. 15 – 20 cm ned, 

hvilket føles som et lille spark. Lad bensparkets 

rytme følge armtaget, det vil være 

energisparende. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 16 2 

 

Niveau: III 

Uge: 16 af 16 

Program: 2 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 600  

(200 crawl + 4 x 50 (ryg + bryst) + 

8 x 25 progressivt) 

Svømmes let. 600 / 10 

Teknik 8 x 50 rytme Fokus på 

koordinering 

og at få det 

hele at passe 

sammen. 

400 / 10 

Aerobt 4000 testløb (særligt til 

langdistance svømmere og 

triatleter) 

Svømmes jævnt uden stop. 

Fokus på fysisk 

og mental 

udholdenhed. 

 

4000 / 75 

Løst / ben  Svømmes let.  

Anaerobt  Fokus på fart.  

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

5100 m 

1.40 – 1.50 tim. 

 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse God svømning kræver, at alle 

delmomenter arbejder sammen 

rytmisk og velkoordineret; at 

bevægelserne går op i en højere 

Svøm med en middelhøj fart hvor du har 

overskud til svømningen. Få armene til at arbejde 

som to ”hjul” med konstant rytme. Resten af 
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enhed. Rytme er ofte et ”følelses” 

tilstand, hvor et mentalt fokus kan 

højne effekten. 

kroppen skulle gerne følge med og fornemmelsen 

af velkoordineret rytme opstå. 
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Træning  Niveau Uge Program 

III 16 3 

 

Niveau: III 

Uge: 16 af 16 

Program: 3 af 3 denne uge Bemærkning: Distance (m) / 

Ca. Tid: (min) 

Opvarmning 800 (crawl + ryg + bryst + 

tommelfingercrawl) 

Svømmes let. 800 / 20 

Teknik 3 x (4 x 100 pause ca. 30 sek.) 

Pause ca. 1.0 min 

Svømmes i en let rytme hvor det 

føles godt, og med overskud. 

Fokus på at få 

hele 

crawlteknikken 

til at passe 

sammen. 

1200 / 30 

Aerobt 8 x 100 Pause ca. 45 sek. 

Svømmes hårdt! 

Fokus på 

udholdende 

fart. 

800 / 20 

Løst / ben 200 valgfrit løst 

 

Svømmes let. 200 / 10 

Anaerobt 5 x (4 x 25 Pause ca. 15 sek.) 

Ekstra pause ca. 1.0 min mellem 

hver serie. 

Sprint 

Fokus på fart. 500 / 15 

Udsvømning 100 valgfrit Svømmes let. 

Aktiv 

restitution.  

100 / 5 

Sum: 

Distance (m): 

Ca. Tid (min.): 

   

3600 m 

1.40 – 1.45 tim. 

 

Teknik beskrivelse: 

Færdighed Mål Beskrivelse 

Bevægelse God svømning kræver, at alle 

delmomenter arbejder sammen 

rytmisk og velkoordineret; at 

Svøm med en let fart hvor du har overskud til 

svømningen. Få armene til at arbejde som to 

”hjul” med konstant rytme. Resten af kroppen 
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bevægelserne går op i en højere 

enhed. Rytme er ofte et ”følelses” 

tilstand, hvor et mentalt fokus kan 

højne effekten. 

skulle gerne følge med og fornemmelsen af 

velkoordineret rytme opstå. 

 

 

 

 

 


