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Hvad er Crawlfit?

• Et træningskoncept som skal lære flere 

voksne motionister at svømme crawl.

• Crawlfit er den del af en større satsning 

i Bevæg dig for livet med fokus på voksne 

motionister.

• Med Crawlfit ønsker vi at styrke 

danskernes svømmefærdigheder, så flere 

danskere får lyst til at svømme.

• Crawlfit skal udvide 

vandaktivitetstilbuddene til danskerne.

• Et samarbejde mellem klub og svømmehal



Hvad er Crawlfit?

• Let tilgængelige crawl 
træningsprogrammer på tre forskellige 
niveauer:

➢ Begynder

➢ Letøvet

➢ Øvet

• Hvert niveau består af 12 lektioner, som 
indeholder både teknik- og 
konditionsøvelser.

• Til hver lektion findes en eller flere 
videovejledninger, der illustrerer øvelserne. 
Se eksempel: 
https://crawlfit.dk/niveauer/lektion/?id=1

https://crawlfit.dk/niveauer/lektion/?id=1


Hvordan bruges 
Crawlfit?

• Crawlfit kan bruges på undervisningshold, 

og i offentligt åben.

• Støtte til både svømmer og instruktør

• Forløb og/eller supplement

• Tavlerne kan være et synligt blikfang der 

åbner dialogen.



Hvor findes Crawlfit tavlerne?

• Crawlfit træningsprogrammerne er 

tilgængelige online på crawlfit.dk og i 

form af fysiske tavler i svømmehallerne. 

• Pt. findes Crawlfit tavlen i 44 

svømmehaller landet over.

• Der uddeles yderligere 6 tavler i dette 

efterår.

https://crawlfit.dk/


Spørgsmål

Nogen spørgsmål til hvad Crawlfit er? 

Eller hvordan det bruges?



4 spørgsmål til 
eksperterne

• Hvad er jeres umiddelbare tanker om 

Crawlfit?

• Hvilke muligheder ser I for jeres klub i 

Crawlfit? (også selvom I ikke har en tavle)

• Hvilke barrierer tænker I der kunne være i 

forbindelse med at få flere til at bruge 

Crawlfit?

• Hvilke handlinger kunne være løsningerne 

på at overkomme barriererne?



Det kræver en indsats at få Crawlfit tavlerne 
taget i brug!

• Livreddere, undervisere og øvrigt personale i svømmehallen skal agere ambassadører for 

Crawlfit tavlen, og hjælpe brugerne til at benytte træningsprogrammerne.

• Tavlerne skal være synlige i svømmehallen og brugerne skal vide, at de gerne må bruge 

programmerne. Hjælp gerne brugeren på vej, med markedsføringsmateriale!

• Fælles arrangementer mellem klub og hal der synliggøre mulighederne.

• Åbne træning offentligt og i klub

• Svøm imens du venter

• Prøv en våddragt

• Få støtte til at aktiver Crawlfit i jeres klub – Crawlfit puljen

• Få gratis markedsførings hjælp og materialer

https://www.bevaegdigforlivet.dk/svoemning/for-klubber/crawl-og-crawlfit/crawlfit-pulje


Markedsføringsmateriale

Fysisk



Events med 
udgangspunkt i Crawlfit

• Tilbyd ”åbne træninger”, på faste tidspunkter i 

løbet af ugen i offentlig åbningstid og/eller i 

svømmeklubben for voksne motionister, hvor 

alle kan være med. Hav en underviser på 

kanten til at undervise ud fra Crawlfit 

programmerne. 

• Hold åbent hus events – crawltræning med 

underviser- i svømmehallen/

svømmeklubben, hvor alle voksne motionister 

kan deltage.

• Deltag i Swim Week

• Våddragt event – prøv en våddragt.

• Vær selv kreativ og åbn op for deltagelse i 

undervisning og mindre events for voksne 

motionister, der vil lære at svømme crawl.

https://www.dgi.dk/svoemning/svoemning/arrangementer/swim-week


Hvad er You Turn?

You Turn er et livsstilsforløb, der kombinerer træning med foredrag om motion, 

sundhed og personlig udvikling. 

Formålet er at hjælpe knapt så motions-/svømmevante i gang med en sundere 

livsstil og skabe en længerevarende livsstilsændring ved at have fokus på ændring 

af vaner.

Det er en mulighed for at fremvise de mange muligheder der er i svømmeklubben 

for en gruppe vi ikke så ofte har kontakt til, samt styrke samarbejdet mellem 

svømmeklubben og samarbejdsforeninger.



Rammen

Indholdet i You Turn

- 1 Informationsaften

- 12 lektioner (velkomst, tema, aktivitet)

- Uddannelse af You Turn instruktører

- Instruktørmaterialer

- Deltagermaterialer

- Hjælp til markedsføring 

(guide, fysisk og online materialer)

- Opbygningen er lavet ud fra ‘små skridt’ og 

‘lidt har også ret’

https://mimer.dgi.dk/offentlig/BAA324DD-002
https://mimer.dgi.dk/offentlig/683933FC-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/6F74CFD1-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/85F89A95-001


You Turn & Crawlfit

# Tema Crawlfit Eller anden aktivitet

0 Informationsaften

1 Sundhed Program nr. 1 Gå en tur

2 Vaner Program nr. 2 Gå en tur

3 Fordele ved fysisk aktivitet Program nr. 3 Aqua fitness

4 Forandring af vaner Program nr. 4 Aqua fitness

5 En balanceret livsstil Program nr. 5 Motionssvømmehold

6 Fysisk aktivitet – træningslære Program nr. 6 Motionssvømmehold

7 Sund kost Program nr. 7 Styrketræning

8 Søvn Program nr. 8 Styrketræning

9 Fysiske test Program nr. 9 Aqua Cross training

10 Valgfrit emne Program nr. 10 Aqua Cross training

11 Valgfrit emne Program nr. 11 Yoga

12 Afslutning og det videre forløb Program nr. 12 Yoga



.

Kontakt:

Morten Hyldelund
Konsulent i Bevæg dig for livet – svømning
Mail: Morten.hyldelund@bevaegdigforlivet.dk 

Mads Nørgaard Andersen
Udviklingskonsulent, Dansk Svømmeunion
Mail: mna@svoem.dk


