LEG OG LÆR
MED UDSPRING
NIVEAU 1-3
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Opdag nye aktiviteter i vand og
bliv bedre til at svømme.

Hvad er Udspring?

Udspring har sit afsæt i gymna-

Derfor er Udspring ikke kun et

stikken - og ikke svømningen. I

sjovt alternativ til svømmeunder-

begyndelsen var det gymnaster,

visningen i svømmeskolen, men

som bedre kunne lide at træne ved

også en mulighed for at lave al-

at lande i vandet end på et hårdt

ternativ undervisning, der lærer

gulv.

deltagerne en række brugbare
færdigheder i vandet.

Udspring er en akrobatisk sport,
som bliver bedømt ud fra æsteti-

Historisk set har Udspring eksi-

ske færdigheder. I Udspring stilles

steret i over 100 år. Den første

der krav til springerens balance,

større kendte udspringskonkur-

styrke og kropsmotorik. Alle fa-

rence foregik i 1871 fra London

cetter er vigtige, hvis et spring

Bridge, og siden da har der været

skal udføres korrekt. Udspring er

mange udspringskonkurrencer i

en sport, der giver alle mulighed

forbindelse med svømmestævner.

for at opleve succes, uanset ni-

I 1904 blev Udspring optaget som

veau. Der er nemlig mulighed for

OL-disciplin. Udspring har også

at finde store og små udfordringer,

en lang historie i Danmark. Dan-

som passer det enkelte individ.

mark har en OL-guldvinder fra
1920 i 10m tårn, Stefanie Fryland

At lave udspring i svømmesko-

Clausen.

len er oplagt, fordi det kan være
en sjov og alternativ måde at

I de tre foldere findes programmer

udvikle alle de fire grundfærdig-

med en række Udspringsøvelser,

heder - samtidigt med, at man

der henvender sig til flere niveauer

præsenterer deltagerne for et al-

i svømmeskolen. Har i behov for

ternativ til svømning. I sin natur

hjælp eller ekstra inspiration, sen-

er Udspring et elementskift, men

der Dansk Svømmeunion gerne en

et udspring sætter også krav til

erfaren instruktør ud til jeres klub.

vejrtrækning, bevægelse og balance. For at udføre forskellige
akrobatiske bevægelser i luften
skal deltagerne kunne bevæge
kroppen i flere planer, på hovedet
og gennem rotationer, samtidigt
med at kroppen er i balance. Balancen sikres via kropsspænding
i coremuskulaturen. Denne kropspænding kan overføres til det at
lære at svømme, hvor kropspændingen er vigtig for at opretholde
en vandret positionen i vandet.

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

LÆR OG LEG MED
UDSPRING NIVEAU 1

1

AKTIVITETSMÅL

BESKRIVELSE (KROP, RETNINGSLINJER, RELATIONER OG RUM)

REDSKABER

FOKUS OG TILPASNING/UDVIKLING

TID I MIN

Deltagerne øger deres

Deltagerne springer i vandet på forskellige måder:

-

Fokus

7

kropsforståelse.

- Som forskellige dyr.

- Deltagerne skal udfordres og afprøve forskellige ting.

- At lande med forskellige kropsdele først.
Tilpasning
- Inddrag deltagerne i at bestemme hvilke spring de gerne vil udføre,
eventuelt kongens efterfølger.

2

LEKTIONSMÅL
Deltagerne kan holde spænding i kropsstammen, i forbindelse
med elementskift.

Deltagerne kan glide i

GLIDE I PÅ BEN

- Stor plade

Fokus

- 1m vippe

- Spænd i mave og baller, så der holdes en lige linje i kropsstammen.

vandet med en lodret

- En stor plade placeres på kant/skammel/vippe.

kropsholdning fra ankler til

- Deltagerne ligger på ryggen, med fødderne mod vandet.

hofte, skulder og hovedet.

- Deltagerne spænder op i kroppen(baller og mave)

Tilpasning

- Træneren løfter pladen og deltagerne glider i vandet

- Varierende højder

TEGN PÅ LÆRING

7

- Lad deltagerne hjælpes ad, så træneren ikke skal lave det hele, og pauserne

Deltagerne kan udføre et forlæns benspring uden over- og un-

bliver lange.

Gør pladen våd, så glides der nemmere.

derslag. Det vil sige, at kroppen bryder vandet med en lodret
linje fra fod til toppen af hovedet.

3

OVERFØRBARHED

Deltagerne kan lavet et

FORLÆNS BENSPRING

stabilt afsæt.

- Deltagerne står med tæerne tæt på kanten og hælene samlet.

-

6

- Deltagerne skal spænde i kroppen, for at holde balancen i luften og i brydningen af vandet.

- Benene er strakte, armene er strakt over hovedet, tæt til ørerne og med

Øvelserne er helt basale og træner grundfærdigheden ele-

Fokus

hænderne samlet.

mentskift. Overgangen fra land til luft og til vand, sætter krav

Tilpasning

- Deltagerne laver et afsæt ved at gå op på tæer, trykke hælene i underlaget, bøje

til deltagernes evne til at kontrollere vejrtrækning og krops-

- Kan udføres med armene langs siden - det gør kropspændingen nemmere at

knæene og sætte af ved at strække benene og forlade afsætsstedet op ad.

holde.

stammen - alle centrale færdigheder for at komme sikkert i

- Kan udføres med armbevægelse fra over hoved til langs siden.

vandet.

- Kan udføres med sammenbøjning i luften. Knæene føres til hagen,
hænderne lukker om skinneben, inden der landes strakt med armene
langs siden.

4

Deltagerne kan holde en

FORLÆNS BENSPRING TIL BUNDEN

stabil kropposition fra

- Udfør samme øvelse som ovenstående, når vandet rammes holdes

afsæt, i luften og gennem

kropspositionen. Der glides igennem vandet for at komme ned på bunden og

nedslaget.

sætte af.
- Udfør øvelsen i par og se, hvem der kommer dybest og hurtigst til bunden.

-

Fokus

5

- Deltagerne skal spænde i kroppen for at holde balancen i luften og til hele
kroppen er under vandet.
Tilpasning

Foto: Henrik Kaarsholm

- Samme som ovenstående øvelse.

Program udviklet af Nomi Mortensen.

AKTIVITETSMÅL
1

LÆR OG LEG MED
UDSPRING NIVEAU 2

Deltagerne kan sidde i sammen bøjet position.

BESKRIVELSE (KROP, RETNINGSLINJER, RELATIONER OG RUM)

REDSKABER

FOKUS OG TILPASNING/UDVIKLING

TID I MIN

GULV ØVELSE – Sammen bøjet position.

- Store plader

Fokus

3

- Siddende med numsen på en plade trækkes knæene op til hagen og hælene ind

- Skab så lille en kugle som muligt.

til ballerne.

- Hold ryggen ret.

- Hænderne holder på skinnebenene og vristen strækkes.

2

Deltageren er fortrolig med
at komme i vandet som en
kugle.

LEKTIONSMÅL
Deltagerne kan udføre en kolbøtte i kontrol med kroppens

DOMINOBRIKKER.

- Store plader

- Deltageren sidder på kanten i sammen bøjet position og vælter i vandet. Prøv til

Fokus

6

- Skab så lille en kugle som muligt.

alle sider.

- Hold ryggen ret.

- Deltagerne sidder ved kanten i samme position, tæt op ad hinanden. Deltagerne
holder hænderne på hinanden, hvordan afhænger af hvordan deltagerne vender.

Tilpasning

Træneren skubber en deltager i vandet og resten følger med som dominobrikker.

- Vælt i både til siden, baglæns og forlæns.
- Lave det i større og mindre grupper.

balance.

3

TEGN PÅ LÆRING
Deltagerne kan udføre en kolbøtte fra plade til vand uden at

Deltageren kan lave en
kolbøtte gennem vandet
fra kanten.

vælte, det vil sige, at der er en lodret linje i kroppen fra fod til
hovedet, hvor kroppen bryder vandet.

KOLBØTTE FRA LAND GENNEM VAND.

- Store plader

8

- Skab så lille en kugle som muligt.
Gruppen deles i to og skiftes til at lave følgende øvelser:

- Lav kolbøtten lige frem, uden at vælte til siderne.

1. En stor plade placeres på gulvet. Deltagerne skal lave en kolbøtte: Deltagerne
sidder sammen bøjet på tæerne. Knæene trækkes op til hagen, hælene ind til

Tilpasning

ballerne. Deltageren placerer hænderne på pladen foran sig, kigger ind på egen

2. Kanonkugle: sid på tæer i sammen bøjet position, med hænderne på skinne-

navle og laver en kolbøtte.

OVERFØRBARHED

Fokus

benene, fra kanten laves nu en kolbøtte i vandet.

2. En stor plade placeres med en lille del udover bassinkanten Deltageren sidder

Øvelserne udfordrer deltagerens balance, når der roteres.

som ovenstående lige på kanten af bassin og plade. Deltageren placerer

Det samme gør sig gældende, når man bevæger sig rundt i

hænderne på vandoverfladen og laver en kolbøtte ud i vandet.

vand, hvor bevægelses mulighederne er anderledes i vægtløs
tilstand. At kunne opretholde balance er en central færdighed
i forbindelse med vandaktiviteter. Øvelserne udfordrer deltagerens balance, når der roteres.

Træner og hjælpetræner sørger for at pladerne ligger korrekt, så deltageren
ikke slår kolbøtter på kanten, men ud i vandet.

4

Deltagerne kan lande strakt
på benene efter udførelsen
af en kolbøtte.

KOLBØTTE PÅ PLADE TIL VAND.

- Store plader

Fokus

10

- Når kroppen strækkes, spændes op i kroppen, for at holde en ret kropsposi- Placer en stor plade med en meter på vippen/skamlen og en meter

tion under nedslaget.

udover vandet.
- Deltageren sidder på den del af pladen, der er på vippen/skamlen
og udfører en kolbøtte udover pladen.

Tilpasning
- Øvelsen kan udføres fra kanten som start, hvis deltagerne er utrygge.

- Når deltagerne har roteret en omgang i kolbøtten strækkes kroppen

Foto: Henrik Kaarsholm

ud og glider i vandet med benene først.

Træner og hjælpetræner sørger for at pladerne ligger korrekt,
så deltagerne ikke slår kolbøtter på kanten, men ud i vandet.

Program udviklet af Nomi Mortensen.

AKTIVITETSMÅL
1

LÆR OG LEG MED
UDSPRING NIVEAU 3

Deltagerne kan holde ret
ryg med spændt kropsstamme i nedslags stilling.

BESKRIVELSE (KROP, RETNINGSLINJER, RELATIONER OG RUM)

REDSKABER

FOKUS OG TILPASNING

TID I MIN

KANTØVELSE NEDSLAGS STILLING.

-

Fokus

4

- Træk navlen ind mod ryggen og spænd i mave og baller for at holde ryggen.

- Hovedet holdes så der er en lige linje i ryg og nakke.
- Armene strækkes overhovedet tæt omkring ørene.
- Hænderne kobles ved at den ene håndflade peger mod loftet og den anden griber
omkring den.

2

Målet er at deltagerne lære
at spænde op i kropsstammen og holde kroppositio-

LEKTIONSMÅL

nen i et forlæns nedslag.

Deltagerne kan holde en ret kropsholdning via spænding i

GLIDE FORLÆNS STRAKT.

- Stor plade

7

- Opspænding i kropstammen og korrekt placering af arme, hoved og hænder.

- En stor plade placeres på skammel eller vippe, med halvdelen af pladen ud over

- Opret hold spændingen til hele kroppen er under vandet.

vandet - gør pladen våd.
- Deltagerne ligger på maven med arme i korrekt nedslags position, og glider ned i

Tilpasning

vandet.

- Øvelsen kan laves i variere højder.

- Træner/hjælper er placeret bagved deltageren, holder pladen og giver evt. et

kropsstammens muskler.

Fokus

- Øvelsen kan laves hvor hele pladen vippes, hvis udspringeren har svært ved

skub.

at glide i.

Tegn på læring

- Øvelsen kan udføres fra sammebøjet position på pladen.

Deltagerne kan udfører et forlæns nedslag uden over- og
underslag. Det ses ved at hele kroppen bryder vandet i det

3

samme lille punkt.

Deltagerne kan holde
spændingen til kroppositionen i et forlæns

OVERFØRBARHED

nedslag.

Evnen til at opretholde spænding i kropsstammen og dermed
en ret holdning, er i høj grad overførbar til at holde en korrekt
holdning i vandet i forbindelse med svømning. Det at komme

FORLÆNS HOFTEBØJET NEDFALD – på dybt vand.
- Deltagerne står på strakte ben med overkroppen bøjet i 90 grader.
Overkroppen er strakt og spændt, hænderne er koblet over hovedet.

- Kant

Fokus

- Skammel

- Hold spændingen i kropsstammen for at undgå over- og underslag

- 1-3m vippe

- Undgå at bøje i knæene.

7

Tilpasning

- Deltagerne skal løfte hælene og stå på tær. derfra falde forlæns, mens hænderne
peger mod vandoverfladen. når tæerne forlader underlaget strækkes kroppen

- Øvelsen kan laves fra forskellige højder, alt fra kant til 3m vippe.

fremad og nedad.

- Øvelsen kan udføres fra en startposition i dyb hoftebøj, vinklen mellem ben
og overkrop er mindre end 90 grader.

effektivt i vandet kan direkte overføres til et startspring.

4

Deltagerne kan spænde op
i kropstammen i forskellige
positioner.

SØLØVELEG

- Stor plade

Fokus

- Placer en stor plade/måtte på kant eller 1m vippe, gør den våd.

- Udfordre egne evner, prøv at glide i på nye måder.

- Deltagerne glider i vandet på mave, knæ osv.

- Spænd op i kropsstammen under glid og nedfald.

10

- Lad deltagerne udforske mulighederne, men hver opmærksom på at måtte/
pladen bliver liggende.

Tilpasning
- Forsøg med forskellige hastigheder i tilløbet.

Træner og hjælpetræner sørger for at pladerne ligger korrekt, så deltagerne

Foto: Henrik Kaarsholm

kommer sikkert i vandet.

Program udviklet af Nomi Mortensen.
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AQUACHAMP

Forlæns benspring strakt
Baglæns benspring strakt
Kanonkugle
Delfinhop
Glide baglæns i på stor måtte
Dråbe

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 Udspring.

Niveau 1
Forlæns benspring strakt

Forlæns benspring hoftebøje
Baglæns benspring hoftebøje
Baglæns nedfald sammenbø
Baglæns nedfald strakt
Tyskerspring sammenbøjet
Forlæns hovedspring samme

Baglæns benspring strakt
Kanonkugle

Den

Delfinhop
Glide baglæns i på stor måtte

/

Dråbe

Niveau 2

Instru

Omvendt dråbe
Isander dråbe
Benspring med ½ skrue
Stående nedfald hoftebøjet
Forlæns benspring sammenbøjet
Baglæns benspring sammenbøjet

Niveau 3
Forlæns benspring hoftebøjet
Baglæns benspring hoftebøjet

uaChamp
Aq

uaCh
Aq

Baglæns nedfald sammenbøjet
Baglæns nedfald strakt
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Find vejledning og information om AquaChamp på www.svoem.org/
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Discipliner/Bredde/Aktiviteter/AquaChamp-maerkesystem

