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Info

Se slideshow som opslagsværk til 

teknikprogressioner og metoder.



Opbygniner

1. Delmetode (Elementmetode)

2. Helmetode

3. Progressiv metode

4. Kombinationer



Model for teknik

1. Kropsposition

2. Vejrtrækning

3. Benspark

4. Sammenhæng

5. Armtag (Fire faser)



Rygcrawl

1. Kropsposition



Kropsposition

Kvalitet: lav så lidt modstand som muligt og 

skab et naturligt leje for bevægelse



Kropsposition

Hvordan gør man det?

- Kigger lige op i loftet mens man laver en 

dobbelthage

- spænder i coren

- styrer fra kroppen

- holder et godt benspark



Kropsposition

Progression 1

Ben på ryggen med arme langs siden (BALS)

Ben på siden med arme langs siden (SALS)

Rotationsben

Enarms

Progression 2

- 1A11B - 3A9B - 5A7B …

Progression 3

Mand i muren - dobbelt flagstang - rollercoaster 

- saks



Kropsposition

Udstyr til differentiering:

- finner

- låg fra drikkedunk eller lignende



Rygcrawl

2. Benspark



Benspark

Kvalitet: sikre kropsleje og fremdrift gennem et 

kontinuerligt benspark



Benspark

Hvordan gør man det:

- Sparker fra hoften

- Sparker til “fodbold”

- Tæerne laver skum/ Koger vand

- Knæ under overflade



Benspark

Øvelser:

- Vertikalben (store vs. hurtige)

- På ryggen med plade over knæ

- Med elastikbånd rundt om benene - lige over knæ

Samt

- Progression 1, 2 og 3 fra før



Rygcrawl

4. Sammenhæng



Sammenhæng

Kvalitet: sikre en rytmisk og effektiv svømning, hvor størst 

mulig del af energien bruges til fremdrift

- Langsom til hurtig!



Sammenhæng

Hvordan gør man det?

- Hav en stærk core

- Kajak princip

- Lad armene følge kroppen

- Hav en åben armhule over vandet

- makkerøvelse på land



Sammenhæng

Progressioner

- Spin drill, spin drill til sammensat

- 1A11B, 3A9B...

- Kung fu (kan laves større eller mindre)

- Rotationsben, enarms, sammensat



Armtag (fire faser)

Kvalitet

Fase 1 og 2

- Godt fat i vandet fra start til slut

- Laver fremdrift og sikrer opdrift

Fase 3 og 4

- Afslappet, udfordrer ikke balancen

- Isæt og klargøring til næste tag



Armtag (fire faser)

Fase 1:

- Få fat i vandet og hold fast (fra catch til midt i tag)

Fase 2:

- Fra midt i tag til hånden/ armen er fri af vandet

Fase 3

- Fra hånden er fri til lodret

Fase 4

- Fra lodret arm til catch



Armtag (fire faser)

Fase 1:



Crawl 

1. Kropsposition

2. Vejrtrækning

3. Benspark

4. Sammenhæng

5. Armtag



Crawl

1. Kropsposition



Kropsposition

Kvalitet: lav så lidt modstand som muligt og 

skab et naturligt leje for bevægelse



Kropsposition

Hvordan gør man det?

- Kigger lige ned i bunden med lang nakke 

(åndehul)

- spænder i coren

- styrer fra kroppen

- holder et godt benspark



Kropsposition

Progression 1

Ben på maven med arme langs siden (BALS)

Ben på siden med arme langs siden (SALS)

Rotationsben

Enarms

Progression 2

- 1A11B - 3A9B - 5A7B …

Progression 3

Lille haj - store haj - åben lukke - frem tilbage



Kropsposition

Udstyr til differentiering:

- finner

- snorkel! (brug altid snorkel i starten, så 

svømmerne ikke skal koncentrere sig om at 

holde vejret)



Crawl

2. Vejrtrækning



Vejrtrækning

Kvalitet: 

Få luft og overlev :)

Gør det uden at forstyrre kropsposition og rytme

Hold vejret og pust ud lige før hovedet roteres ud af vandet



Vejrtrækning

Progression:

- Rotationsben, enarms, sammensat

Start med snorkel og med falsk vejrtrækning



Crawl

3. Benspark



Benspark

Kvalitet: sikre kropsleje og fremdrift gennem et 

kontinuerligt benspark



Benspark

Hvordan gør man det:

- Sparker fra hoften

- Sparker til “fodbold”

- Knæ under overflade

- Afslappede fodled



Benspark

Øvelser:

- Vertikalben (store vs. hurtige)

- Ben i streamline med/ uden plade (gerne med snorkel)

- Med elastikbånd rundt om benene - lige over knæ

Samt

- Progression 1, 2 og 3 fra før



Crawl

4. Sammenhæng



Sammenhæng

Kvalitet: sikre en rytmisk og effektiv svømning, hvor størst 

mulig del af energien bruges til fremdrift

- Langsom til hurtig!



Sammenhæng

Hvordan gør man det?

- Hav en stærk core

- Kajak princip vs. overlap

- Lad armene følge kroppen

- kajak på land med håndklæde eller pind



Sammenhæng

Progressioner

- 1A11B, 3A9B...

- Kung fu (kan laves større eller mindre)

- Rotationsben, enarms, sammensat

- polocrawl, crawlarm flyben

- set up and drive

- body driven, shoulder driven, hip driven



Crawl

5. armtag



Armtag (fire faser)

Kvalitet

Fase 1 og 2

- Godt fat i vandet fra start til slut

- Laver fremdrift og sikrer opdrift

Fase 3 og 4

- Afslappet, udfordrer ikke balancen

- Isæt og klargøring til næste tag



Armtag (fire faser)



Butterfly

1. Kropsposition

2. Vejrtrækning

3. Benspark

4. Sammenhæng

5. Armtag



Butterfly

1. Kropsposition



Kropsposition

Kvalitet: lav så lidt modstand som muligt og 

skab et naturligt leje for bevægelse

Hold balancen, så der svømmes “ned ad 

bakke” længst muligt



Kropsposition

Hvordan gør man det?

- Styrer fra brystkasse/ brystben og hofte

- Benene følger med og trykker begge veje

- Coren er stærk og overfører kraften fra 

bensparket



Kropsposition

Progression 1

BALS, Ben med arme fremme, enarms, 1-1-1

Progression 2

BALS, BAF, Biondi, Biondi + 1

Progression 3

BALS, BAF, 1A4B, 1 A3B



Kropsposition

Udstyr til differentiering:

- finner

- snorkel! (brug altid snorkel i starten, så 

svømmerne ikke skal koncentrere sig om at 

holde vejret)



Butterfly

2. Vejrtrækning



Butterfly

Kvalitet: 

Få luft og overlev :)

Gør det uden at forstyrre kropsposition og rytme

Hold vejret og pust ud lige før hovedet kommer ud af 

vandet

Hold lang nakke - armtag skal være det der får hovedet ud 

af vandet



Vejrtrækning

Progression:

- brug progression 1, 2 og 3

Start med snorkel og med falsk vejrtrækning



Butterfly

3. Benspark



Benspark

Kvalitet: Sikre kropsdelfinen og fremdrift 



Benspark

Hvordan gør man det:

- Tryk begge veje (så tænk fire benspark i 

stedet for to: ned - op - ned - op)

- Hoftebevægelse fra stor -> lille

- Coren stærk så kraften bliver overført



Benspark

Øvelser:

- Vertikalben (store vs. hurtige)

- 4 positioner

Samt

- Progression 1, 2 og 3 fra før



Butterfly

4. Sammenhæng



Sammenhæng

Kvalitet: sikre en rytmisk og effektiv svømning, hvor størst 

mulig del af energien bruges til fremdrift

- Langsom til hurtig!



Sammenhæng

Hvordan gør man det?

- Hav en stærk core (så energien ikke forsvinder ud af 

r****)

- Spark hænder i og ud af vandet



Sammenhæng

Progressioner

- Enarms, 1-1-1

- 1A4B

- Biondi



Butterfly

5. armtag



Armtag (fire faser)

Kvalitet

Fase 1 og 2

- Godt fat i vandet fra start til slut

- Laver fremdrift og sikrer opdrift

Fase 3 og 4

- Afslappet, udfordrer ikke balancen

- Isæt og klargøring til næste tag



Armtag (fire faser)



Brystsvømning

1. Kropsposition

2. Vejrtrækning

3. Benspark

4. Sammenhæng

5. Armtag



Brystsvømning

Speciel stilart! Mange forskellige varianter.

Rytme og sammenhæng er essentiel! Så arbejd 

med benspark og armtag hver for sig og prøv at 

sætte tingene sammen til det bedst mulige 

kompromis!



Brystsvømning

1. Kropsposition



Kropsposition

Kvalitet: lav så lidt modstand som muligt og 

skab et naturligt leje for bevægelse

Hold balancen, så der kan svømmes så smalt 

som muligt



Kropsposition

2 positioner

- streamline

- kig ned mod bunden

- spænd i coren

- længst mulig afstand fra fingerspids til 

tåspids

- hænder ved siden af hinanden

- fodled strakt



Kropsposition

Progression 

Ben på ryggen i streamline

ben på maven under vandet i streamline (gerne 

med snorkel)

3 sparksbryst

2 sparksbryst



Kropsposition

Udstyr til differentiering:

- snorkel



Bryst

2. Vejrtrækning



Butterfly

Kvalitet: 

Få luft og overlev :)

Gør det uden at forstyrre kropsposition og rytme

Hold vejret og pust ud lige før hovedet kommer ud af 

vandet

Hold lang nakke - armtag skal være det der får hovedet ud 

af vandet



Vejrtrækning

Progression:

- 3 sparksbryst, 2 sparksbryst, bryst

(Start med snorkel og med falsk vejrtrækning)

- ved kanten med makker armtag og faser

- brystarm med crawlben (finner)



Brystben

3. Benspark



Benspark

Kvalitet: Skabe fremdrift med lille modstand 

(find svømmerens kompromis) 



Benspark

Hvordan gør man det:

- Sparker knæhasen op til vandoverfladen

- “lige meget ben på begge sider af hoften”

- Sidestiller fødderne

- “Finder svømmerens bredde”



Benspark

Øvelser:

- Træde vande

- Benspark ind mod væggen

- Vertikalben (langt optræk vs. 90 grader)

- Rotationsben

Samt

- Progression 1



Bryst

4. Sammenhæng



Sammenhæng

Kvalitet: sikre at hoften (tyngdepunktet) bevæger sig frem 

hele tiden



Sammenhæng

Hvordan gør man det?

- Finder balance mellem armtag og benspark samt timing 

(ikke nemt!)



Sammenhæng

Progressioner

- Brystarm med flyben

- Brystarm med flyben, brystben kombi

- Varier størrelse på armtag

- Bryst på ryggen

- Bryst med hælspark



Bryst

5. armtag



Armtag (fire faser)

Kvalitet

Fase 1 og 2

- Godt fat i vandet fra start til slut

- Laver fremdrift og sikrer opdrift

Fase 3 og 4

- Afslappet, udfordrer ikke balancen

- Isæt og klargøring til næste tag



Armtag (fire faser)


