
Oplæg Clinic 2019
Inspiration fra ITA og Bath, herunder implementering af 3MT test



Inspiration 
fra ITA forløb 
og besøg i 
Bath

Starter ITA forløb i efteråret 2017, bygget op over 3 blokke

- Blok 1: Trænerrollen
- Jakob Hansen

- Blok 2: Sportspsykologi og talentudvikling
- Carsten Hvid Larsen

- Blok 3: Træningslære
- Nikolai Nordsborg

Januar 2019 starter specialforbundsforløb 
- besøg i internationalt high performance miljø



Hvor 
kommer vi 
fra?
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Speed 
Endurance

Speed endurance

Udbytte1:
Træningseffekt på alle fibre.
Vandring af fiber typer fra FTa til FTx
Forbedret evne til at håndtere træthed:

Forbedre transporten af protoner ud af muskelcellen–NHE1
Forbedre kaliumhåndteringen
Bevare slagvolumen og maksimal iltoptagelse, ved 4 ugers speedendurance træning
De muskulære adaptationer er specifikke for den arbejdende muskler, ogder skal derfor 
arbejdes i relevant stilart.

Kan forbedre nyttevirkningen, pga effekt på aktiveringsmønstre (neuralt).
Koster mindre energi at arbejde hårdere i længere tid.

1 –videopræsentation fra Nikolai Nordsborg

Hvordan2:
Arbejdstid: 30 sek. til 60 sek.
Antallet af gentagelser: 2-12
Pause: Tilstrækkelig til at sikre fuld restitution
Restitutionstiden er over 24 timer.

Træningspas pr uge skal sigte efter 2-3. 
Og perioden skal være omkring 4-6 uger.

2 - Physiological aspects of sports training and performance, second edition, Jay Hoffman–side163



Aerobic 
High-Intensity

Aerobic High-Intensenty

Udbytte1:
Øget maksimal iltoptagelse.
Forbedrer evnen til at gennemføre højintenst arbejde over længere tid

Hvordan:
Arbejdstid: 1 min til 4 min
Intensiteten skal være så tæt på 100% Vo2-max som muligt
Antallet af gentagelser 4-20, afhænger af arbejdstid
Pause justeres så arbejdet kan gentages 

Restitutionstiden er samme som speed endurance, over 24 timer

1 –videopræsentation fra Nikolai Nordsborg

Det store spørgsmål:
- Hvordan fastsættes de forskellige 
træningsintensiteter?



Hvad lærte vi 
på ITA ➢ HIIT virker også godt til aerob træning

➢ Work to rest ratio
➢ Restitutionstider
➢ Kigge på tiden i de forskellige zoner og ikke hvilke distancer vi 

bruger
➢ Volumen er ikke det hele
➢ Fokus på tid og ikke distance



Prioritering

Forsøget på at 
sammensætte en 
trænings-plan, 
med ny viden som 
grundlag

Prioriteringer:

Implementere ny viden fra SE og HIIT.

Respekterer restitutions og adaptationstider – både ved vand og 
styrketræning

Få det maksimale ud af det enkelte træningspas, og dermed kunne 
nedsætte mængden af træningstimer på den enkelte uge – dette 
skulle gerne give et større overskud i hverdagen. 

Overskud i hverdagen = større kvalitet i det enkelte træningspas.

DM-kort junior+senior 2018

31 starter – 27 PR

Udvikling i snit – 2,06%

200+400 – 2,55%



Hvorfor Bath? Forsøg på at finde et sted, hvor de brugte
videnskab og nyeste research til High
Performance svømning

• National Training Center – Dave McNulty
og Jol Finck

• University Performance Team – Mark 
Skimming og Andrei Vorontsov

• Team Bath Academy – Chris Alderton



National High 
Performance 
Center

• Træning og møde med trænerne på NTC (Jol). 

• Erfaringsbaseret med meget gode resulater

• Meget personale (fysisk træner, fysiolog, 
biomechanics, 3 fuldtidstrænere mfl)

• Fokus på HR i træning – stort system, minder om 
en spinningsal

• De bruger ikke expertisen meget

• ”It works and that’s why we do it”



Universitet
• Meget erfaring med meget gode resultater

• Gammel videnskab? Breakpoint volume
• 2000-2500 km pr. sæson

• Rusland

• Ikke rigtigt noget samarbejde med expertisen på 
Universitetet

• ”If it works why change it”



Team Bath 
Academy

• Lille erfaring

• Tidligere universitetstræner er chef
• Ansvarlig for 4 hold, mange assistenter

• Niveau = middelgodt dansk miljø

• Ny videnskab

• Nysgerrighed

• Samarbejde med Universitetet – Eva og Nick



Trænings-
projekt

2 træningsgrupper – 5 ugers træning, 13 svømmere pr gruppe

Bath gruppe - træning centreret omkring 3MT og Bath Academy
• Ét ugentligt pas, fokus på ”Stroke efficiency

• 10x 200 på CS, p.30-60 sekunder. 
• Frekvens skal være 2 lavere end ved CS-test
• Frekvens styres med tempotrainer

• To ugentlige depletion HIIT 
• 3x 3,5 min ved 80%, A-P 1-1,5
• 5x 3 min ved 60%, A-P 1-1

Nikolai Nordsborg gruppe – fokuseret omkring Nikolai tanker/ITA
• 2 ugentlige Speed Endurance pas

• 8-10 x50 all-out, st. 5.00 (ingen pacing eller bedste snit)
• 1 ugentligt pas aerobic high intensity

• 6-8 x (100 spec + 200 crawl) st. 7.00, bedste snit

Test før og efter
• 3 MT i bedste stil
• 200 CS, effektivitetstest
• Raceday, bedste løb
• 15 m Sprint, rullende start
• Svømmeergometer

• Stævner


