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Opdag nye aktiviteter i vand og
bliv bedre til at svømme.

Hvad er
kunstsvømning?

Kunstsvømning er en anderledes

Historisk set opstod Kunstsvøm-

måde at være i vandet på. Man

ning i 1940’erne. Sporten udvik-

bevæger sig til musik og på helt

lede sig hen over årene, og i 1954

andre måder - både alene og sam-

var Kunstsvømning en opvis-

men med andre. Kunstsvømning

ningssport ved OL i Helsingfors.

beskrives bedst som ballet i vand.

Kunstsvømning som solo og duet

Der udføres forskellige serier med

blev en del af det olympiske pro-

forskellige bevægelser, figurer og

gram i 1984, og i 2004 blev Kunst-

løft til musik. Kunstsvømning er

svømning for hold også en del af

en sport, der både kan udøves

programmet. I 2017 skiftede spor-

solo, i duet og i hold.

ten navn fra Synkronsvømning til
Kunstsvømning.

Kunstsvømning stiller krav til
balance, effektiv bevægelse og

I de tre foldere findes program-

vejrtrækning. Vandet er både en

mer med en række Kunstsvøm-

medspiller og modspiller. I Kunst-

ningsøvelser, der henvender sig

svømning lærer man at udnytte

til flere niveauer i svømmesko-

vandets opdrift samtidigt med,

len. Har i behov for hjælp eller

at man bliver udfordret på at be-

ekstra inspiration, sender Dansk

væge sig under vandet. De ær-

Svømmeunion gerne en erfaren

digheder, der kræves for at udøve

instruktør ud til jeres klub.

Kunstsvømning, er de samme,
som det kræver at svømme effektivt. Derfor er Kunstsvømning
et godt alternativ til den daglige
svømmeundervisning. Det kan
endda være ekstra motiverende,
ved blandt andet at være kreativ,
akrobatisk og udføres i samarbejde med andre.

For hjælp og vejledning
til Aqua+ leg og lær
med Kunstsvømning
kontakt Medlems og
Udviklingsafdelingen i
Dansk Svømmeunion.
Mail: mu@svoem.dk
Tlf: 4439 4481

Foto: Henrik Kaarsholm

LÆR OG LEG MED
KUNSTSVØMNING
NIVEAU 1

1

AKTIVITETSMÅL

BESKRIVELSE (KROP, RETNINGSLINJER, RELATIONER OG RUM)

REDSKABER

FOKUS OG TILPASNING/UDVIKLING

TID I MIN

Deltagerne kan ligge

Åkande – I vandets overflade ligger de smukke åkander og skvulper rundt .

- Aquaorm

Fokus

5

vandret i overfladen og

- Lig på ryggen, med samlede ben, kig op og lad fødderne hvile på kanten.

- Plade

- Hold hoften i overfladen og hovedet tilbage. Det gøres bedst ved at spænde

holde balancen via skodde

- Placer hænderne ved siden af hoften, således at albueleddet er bøjet. Skod ud med

bevægelser.

op i coren.

håndfladen væk fra kroppen og træk ind med håndfladen mod kroppen.

- Udnyt hele underarmen til at skabe opdrift og fremdrift.

- Når skoddeteknikken er øvet, kan de trække sig væk fra kanten og ud i vandet.
Tilpasning

- Slut af med en konkurrence om, hvem der når til modsatte side først.

- Lad eventuelt deltagerne have en aquaorm under fødderne, hvis det svært.

2

LEKTIONSMÅL

Deltagerne kan orientere

Andedyk – Andemor skal finde mad til sine unger

sig efter hinanden.

- Ringe placeres på bunden.

- Deltagerne skal holde øje med hinanden under bevægelse.

- På fælles signal henter deltagerne en ring.

- Det er vigtigt, at deltagerne følges ad i takt, når de er i en gruppe.

Deltagerne kan holde balancen liggende vandret på ryggen,

- Dykkerringe

Tilpasning

- Første gang starter deltagerne hver for sig, herefter følges de ad to og to, tre og
tre og så videre, som kongens efterfølger hvor de skal udføre samme bevægelser.

TEGN PÅ LÆRING

- Lad deltagerne hente ringe på forskellige måder.
- Udfør øvelsen som kongens efterfølger, således at en deltager bestemmer

Deltageren kan fra en start position på ryggen udføre en bag-

hvordan der skal svømmes.

læns kolbøtte, og finde tilbage til start positionen.

Balance og den nødvendige spænding i kroppen (core) er en

8

- Lad deltagerne svømme på forskellige måder.

samt under rotation om den tværgående akse.

OVERFØRBARHED

Fokus

3

At holde balancen igennem

Andeæg – Andemor har lagt sig på reden men æggene triller væk.

hele øvelsen

- Deltagerne flyder rundt på ryggen som en åkande, benene bøjes så knæene

grundlæggende færdighed for at mestre samtlige discipliner.

-

Fokus

7

- Hold balancen i hele øvelsen ved at justere med skodde bevægelser.
- Luk eller pust luft ud gennem næsen for at undgå vand i næsen.

kommer ind til panden og strækkes derefter ud igen.

På samme måde er bevægelse via skodning en grundlæggende
færdighed for effektiv bevægelse i vand.

Tilpasning
- Lad deltagerne hjælpe hinanden med at dreje rundt i en kolbøtte hvis de
ikke kan alene.

Begynde nu at tilføje en baglæns kolbøtte:

- Prøv at lave flere kolbøtter i streg, prøv på siden, baglæns og forlæns.

- Start på ryggen i åkande, bøj benene helt. Placer hænderne så langt tilbage ved
numsen og brug skodbevægelse til at vende rundt i en baglæns kolbøtte.

4

Deltagerne kan udføre

ÆGGEJAGT – Andemor skal ud og redde sine æg i vandet, men hun skal

tidligere lærte færdigheder

passe på, at den farlige gedde ikke tager dem

i en anden sammenhæng.

- En vælges som fanger (gedden) og en henter æg (andemor) – de to starter på

-

Fokus

10

- Alle deltagere er mest muligt aktive gennem hele legen.
- Hold fokus på at gennemføre andeægget i balance.

hver sin side af bassinet.
- Alle andre er ude i bassinet og laver andeægget.

Tilpasning

- På signal henter andemor et æg ad gangen til reden. På samme tid forsøger

- Gør banen større elle mindre, for at gøre det sværere eller nemmere.

gedden at fange andemor – gedden må kun fange under vandet.

- Tilføj flere gedder eller andemødre.

- Hentede æg bliver til ællinger, som hjælper andemor.
- Bliver andemor fanget bliver en ælling til gedde.

Program udviklet af Siri Katarina Graversen.
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LÆR OG LEG MED
KUNSTSVØMNING
NIVEAU 2

AKTIVITETSMÅL
1

Deltageren kan holde en
vandret position i vandets
overflade ved brug af
skoddeteknik.

FOKUS OG TILPASNING/UDVIKLING

TID I MIN

Åkande – I vandets overflade ligger de smukke åkander og skvulper rundt.

Fokus

5

- Lig på ryggen med samlede ben og kig op. Placer hænderne ved siden af hoften,

- At holde hoften oppe og hovedet tilbage.

således at albueleddet er bøjet. Skod ud med håndfladen væk fra kroppen og

- Dyb og rolig vejrtrækning, der skaber ro til at holde balancen og overskud til

træk ind med håndfladen mod kroppen.

at dykke.

- Når alle har øvet teknikken, skal deltagerne i rækker på minimum tre, prøve at
have fødderne på hinandens skuldre. Den første deltager, skal nu give slip og

Tilpasning

“klatre” under rækken (under vandet) og hægte sig på igen foroven. Forsæt med

- Lad første deltager i rækken have fødderne på kanten, så det er nemmere at

næste deltager indtil alle har prøvet.

starte ud.
- Øg sværhedsgraden, ved at få deltagerne til ikke at bruge stabiliserende
skoddebevægelser.
- Øg sværhedsgraden, ved at gøre rækkerne længere.

2

Deltagerne skal kunne
bevæge sig fortroligt under

kroppen i overgangen fra vandret til lodret position i vandet.

vandet.

TEGN PÅ LÆRING
Deltageren kan fortroligt bevæge sig fra vandret position i
overfladen til lodret position under vandet.

Andemad – Andemor skal finde mad til sine unger på bunden af søen.

- Dykkerringe

Fokus

- Deltagerne inddeles på lige store hold på 4-5 personer. Hvert hold for en farve

- Svømmefødder

- At holde en dyb og rolig vejrtrækning, så der kan dykkes langt efter ringene.

- Ringene fordeles rundt i bassinet, i samme afstand til holdene.

Tilpasning

- Deltagerne skal nu hente ringene. Ringene må kun flyttes under vandet.

- Alt bevægelse skal forgå under vand, både ud og hjem med ringen.

- Skal man trække vejret, slipper man ringen og svømmer tilbage og lader næste

- Lad deltagerne bruge svømmefødder.
- Lad deltagerne svømme på en bestemt måde.

- Når alle holdets ringe er blevet samlet ind, har man vundet.

3

Deltagerne kan holde
balancen i lodret stilling.

grundlæggende færdighed for at mestre samtlige discipliner.
Evnen til at kontrollere vejrtrækning og at holde vejret under

8

ringe, og en ring per Person.

deltager på holdet dykke ud.

OVERFØRBARHED
Balance og den nødvendige spænding i kroppen (core), er en

REDSKABER

- Lav flere rækker og gør det til en konkurrence om at komme først.

LEKTIONSMÅL
Deltageren kan kontrollere vejrtrækning og spændingen i

BESKRIVELSE (KROP, RETNINGSLINJER, RELATIONER OG RUM)

Anden – skal hurtigt til bunds for at finde mad med sit næb.
- Start på ryggen i Åkanden og træk knæene ind til panden, placer hænderne så

- Svøm sammen to og to.

-

Fokus

7

- Stabiliser overgangen fra sammenkrøllet til udstrakt med skoddebevægelser.
- Spænd op i baller og mave, for at holde balancen i den lodrette stilling.

langt tilbage som muligt.
- ”DYB INDÅNDING”: brug igen skoddebevægelser til at vende rundt baglæns

vand, er ligeledes en grundfærdighed, som benyttes i alle

Tilpasning

indtil numsen er i vandoverfladen.

discipliner.

- Afslut Anden med en baglæns kolbøtte under vandet, således hovedet bry-

- Stræk benene ud og op imod loftet, samtidig med at ryggen presses tilbage,

der overfladen først.

således at kroppen bliver vertikal.
- Forsøg at holde den nye position hele vejen ned, indtil fødderne er under
vandoverfladen.

4

Deltagerne kan sammensætte lærte teknikker i en
samlet øvelse

Andestafet – Ænderne skal kappes om at finde mad på bunden med deres næb.
- I hold af 3-4 deltagere udføres en stafet.
- Der skoddes ud til midten, hvorefter Andedykket fra øvelsen før udføres for at komme til bunden. På bunden samler deltagerne en ring op, som nu bringes ind til kanten

-

Fokus

10

- Hold korrekt teknik gennem alle deløvelserne: skoddebevægelser og Anden.
- Have en kontrolleret og effektiv vejrtrækning i forbindelse med skoddebeveægelserne og inden der dykkes mod bunden.

ved at svømme under vandet.
- Når første ring er bragt ind starter den næste.

Program udviklet af Siri Katarina Graversen.

Foto: Henrik Kaarsholm

LÆR OG LEG MED
KUNSTSVØMNING
NIVEAU 3

AKTIVITETSMÅL
1

Deltagerne kan skabe
fremdrift med skoddebevægelser.

BESKRIVELSE (KROP, RETNINGSLINJER, RELATIONER OG RUM)

REDSKABER

FOKUS OG TILPASNING

TID I MIN

Åkanden

-

Fokus

5

- Svøm to baner på ryggen med skoddebevægelser.

- Hold hoften i overfladen og hovedet tilbage. Det gøres bedst ved at spænde
op i kroppen.

- Skod med armene langs siden, over hovedet, med hovedet først eller benene

- Udnyt hele underarmen til at skabe opdrift og fremdrift.

først.

Tilpasning
- Lad eventuelt deltagerne have en aquaorm under fødderne, hvis det svært.
- Prøv med både ben og hovede fremad.

2

Deltagerne kan holde
balancen i lodret stilling.

Anden – Skal hurtigt til bunds for at finde mad med sit næb.
- Start på ryggen i Åkanden og træk knæene ind til panden, placer hænderne så

-

Fokus

5

- Stabiliser overgangen fra sammenkrøllet til udstrakt med skoddebevægelser.
- Spænd op i baller og mave, for at holde balancen i den lodrette stilling.

langt tilbage som muligt.
- Tag en dyb indånding, brug skoddebevægelser til at vende rundt baglæns indtil

Tilpasning

numsen er i vandoverfladen.

LEKTIONSMÅL

- Afslut Anden med en baglæns kolbøtte under vandet således at hovedet

- Stræk benene ud og op imod loftet, samtidig med at ryggen presses tilbage,

Deltageren kan kontrollere balance og vejrtrækning i overfla-

bryder overfladen først.

således at kroppen bliver vertikal.

den samt under vand.

- Forsøg at holde den nye position hele vejen ned, indtil fødderne er under
vandoverfladen.

TEGN PÅ LÆRING

- Figuren sluttes af med en baglæns kolbøtte.

Deltagerne er fortrolige med at udføre bevægelser under vand
i samarbejde med andre.

OVERFØRBARHED
Balance, bevægelse og vejrtrækning er alle tre vigtige grundfærdigheder, som trænes i denne lektion. Færdigheder, der
kan overføres direkte til at lære at svømme.

3

Deltagerne kan orientere
sig i forhold til hinanden og
udføre tidligere lærte
færdigheder koordineret

Andens første serie.
- I hold af fem personer skal deltagerne udføre følgende serie: – Instruktøren
markerer skift fra en øvelse til den næste ved slag på stigen i bassinet.

-

Fokus

20

- At gennemføre de enkelte øvelse med optimal teknik.
- At gennemføre øvelserne synkront.

- Lad herefter deltagerne lave deres egen serie og vise den for de andre.

med resten af gruppen.
1. Gruppen starter med at ligge i en cirkel, på ryggen i Åkande–position
med hovederne ind mod hinanden.

2. Benene bøjes ind (starten af Anden).

3.Højre ben løftes og sænkes igen.

4. Der drejes en halv omgang mod højre, så fødderne mødes i midten.

5. Anden udføres med dyk til bunden.

6. Nu skal gruppen tage fat i hinandens hænder under vandet, front mod front, stadig i cirklen.

En baglæns salto udføres ved bunden.

Hænderne er samlet i midten af cirklen. Deltagerne kommer op over vandet via vandtrædning,

Nu skal deltagerne finde hinanden

imens armene tages op over hovedet og bagover. Der gives slip på hinanden. Nu sidder alle og

under vandet.

kigger på hinanden i cirklen.

Program udviklet af Siri Katarina Graversen.

1

AQUACHAMP

Kunne flyde
Slå en baglæns kolbøtte
Sidde på en plade og dreje rundt
Skodde en bane, liggende på en stor plade
Svømme 1 bane crawlben på siden
Bevæge sig fremad i tub-stilling

Lad klubbens medlemmer motiveres og
glædes over succeser. Deltag I Dansk
Svømmeunions AquaChamp konkurrence.

3

I deltager ved at tage AquaChamp mærker hjemme i klubben. Klubben der
tager flest mærker per deltager hædres med en vandrepokal, klubbesøg af
top udøvere og kåringen som årets AquaChamp klub i Kunstsvømning.

Niveau 1
Kunne flyde
Slå en baglæns kolbøtte

Udføre et balletben
Træde vande en bane med a
Udføre et split med hovedet
Udføre en ½ lodret skrue me
Udføre et marsvin
Udføre en kip

Sidde på en plade og dreje rundt

Den

Skodde en bane, liggende på en stor plade
Svømme 1 bane crawlben på siden
Bevæge sig fremad i tub-stilling

Niveau 2

Instru

Udføre en Tub
Træde vande 1 bane på dybt vand
Stå på hænder
Svømme 25 meter rygcrawlben, armene pegende opad
Skodde 25 meter med hovedet først
Udføre en delfin

Niveau 3
Udføre et balletben
Træde vande en bane med armene over vandet
Udføre et split med hovedet under vandet
Udføre en ½ lodret skrue med benene over vandet
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Find vejledning og information om AquaChamp på www.svoem.org/
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Discipliner/Bredde/Aktiviteter/AquaChamp-maerkesystem

