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Link til bryst video: 
https://dartfi.sh/UoSnX7pTkDb

Interaktiv deltagelse klik menti.com



UDDANNELSE
Cand.scient. Idræt fra Idrætsuniversitet i Køln, 
Tyskland (DSHS-Køln).
Speciale i svømning og træningsvidenskab

NUVÆRENDE JOB
Siden 2003 idrætslærer på Hjørring Gymnasium Stx
og HF
Indehaver af tidligere SwimCON nuværende 
OptimizaR Sportstestcenter siden 2012.
Svømmetekniske analyser og laktattestning.

Ragnar Gudmundsson

TRÆNERERFARING
1994-1999 Cheftræner i S 68 Hjørring
1999-2003 Årgangstræner og cheftræner Aalborg 
Svømmeklub
1995-2002 Arbejde med svømmelandsholdet.

Årets træner DSTS 2002.
Deltagere til EM/ VM samt mange danske mesterskaber.
Majken Thorup 2003: 1:10,58 til 1:07,34(25m) fra 
2001(M-2003. OL-deltagelse 2004.

SPORTSLIGE ERFARINGER.
OL 1988, 1500m og 400m fri, 15:57,54 og 4:05,12
Deltagelse IM VM Hawaii 2018.
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OVERBLIK BRYSTSVØMNING
BRYSTSVØMNING DELELEMENTER

Armtag
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armtagets 
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DYNAMISKE UDFØRSEL AF ELEMENTERNE: HVOR HURTIGT/ KRAFTFULDT SKAL BEVÆGELSERNE VÆRE ?



FASE MODEL FOR TEKNIKOPTIMERING
3 FASE MODEL(Meinel/ Schnabel)

INDLEDENDE FASE/ 
FORBEREDELSE HOVEDFASE/

FREMDRIFT
AFSLUTNINGSFASE/ 

FREMFØRING

Brystsvømning Dartfish



ARMTAGET

ARMTAGETS FASER

INDLEDENDE FASE

- ”vende hænder” -

Fra armen er strakt til 
hænder vender bagud

HOVEDFASE

- Fremdrift -

Fra hænder vender bagud 
til arme/ hænder er 

samlet

AFSLUTNINGS FASE

- Fremførring -

Fra armene er samlet til 

armene er strakte 

Kom med jeres bud på 3 fokus punkter som I mener er vigtige 
hver af disse faser (Brug menti.com) 

Brystsvømning Dartfish



BRYSTSVØMNING - Armtag
Bevægelsesretning/ armtagets dynamiske udførsel

ud

ned

tilbage ind

frem

Bevægelsesretning/ armtagets dynamiske udførsel

ud-ad moderat med strakt arm, håndstilling 
udad

- anvendelse af skuldermuskler/ 
deltoideus

ned-tilbage hænder ”vendes” med bøjning i 
albueled: ”høj albue” 

lille øgning i håndens hastighed

- anvendelse af armbøjer

tilbage ind accelererende bevægelse

- anvendelse af brystmuskler/ brede 
ryg muskel

frem føring hurtigt

- anvendelse af armstrækker og brystmuskel

Nøglepunkter
 Håndens vendepunkt: ud-ad og 
ned-tilbage-> drejning af hånd fra 
sidebevægelse til at håndfladen 
peger bagud.

 Høj albue efter ”vende hænder”.

 Brug af brystmuskler i 
fremdriftsfase, specielt ind-ad
bevægelse

Tjek nøglepunkter i video:
- forfra uv
- fra siden uv

Brystsvømning Dartfish



BRYSTSVØMNING - TEKNIKØVELSER
ARMTAGARMTAG

Teknik-øvelser: vend-hånd/ tryk-fornemmelse

1. Armtræk øvelse mod bevægelsesretning.

a) ved kant

- kvart/ halv/ hel

- hurtigt ud/ middel ud/ langsomt ud, eller i omvendt rækkefølge

- hurtig acc. / middel acc./ langsom acc.

b) med partner

- træk med pullbouy mellem ben

- albue høj

- statisk eller dynamisk

2. Bryst arme fly-ben

- med/ uden svømmefødder 

- med forskellige håndhastigheder(åbninger) og accelerationer



BENSPARKET

BENSPARKETS FASER

INDLEDENDE FASE

- ”vende fødder” -

Fra benene er strakt til at 
fødderne er vendt ud ad

HOVEDFASE

- Fremdrift -

Fra fødderne er 
udadvendte til knæleddet 

er strakt

AFSTLUTNINGS FASE

- Samling af fødder -

Fra knæene er strakte til at 
fødderne er samlet

Kom med jeres bud på 3 fokus punkter som I mener er vigtige 
hver af disse faser (Brug menti.com) 

Brystsvømning Dartfish



BRYSTSVØMNING - Benspark

FokuspunkterFokuspunkter

Bensparket skal føre skulder-hoved frem 
ad " hen over" vandoverfladen.

Bensparket: som at sparke fra en væg ved 
hjælp af vandmodstand

Bensparket påbegyndes før skulder-hoved 
sættes i en fremad bevægelse.

Ved bensparket anvendes hoftestrækker, 
lårmuskler i fremdriftsfasen.

Hoften føres med fremad ved bøjning i 
knæled

Nøglepunkter:
 ind-ad rotation af hoften
 flexion/ bøjning i fodled
 fødder holdes i samme højde i 

fremdriftsfasen
 fokus på baldemuskler(hoftestrækkere) og 

”spænd-op” i mave
 drejningspunkt-fødder: ud-ad-tilbage

”Det dynamisk forløb” bevægelsesretning fødder:
 Op(bøjning i knæ) hurtigt/ explosivt
 Ud-ad(udad rotation hofte) moderat hastighed
 Bagud (flex knled) eksplosiv 

accelerende
anvendelse af 
hoftestrækkere

 Bagud-ned eksplosivt

Brystsvømning Dartfish



BRYSTSVØMNING - TEKNIKØVELSER
TEKNIKØVELSER BENSPARK

Balance

Bensparket



Brystben

Bensparket



TEKNIKØVELSER BENSPARK

Balance-ben:

Bensparket påbegyndes inden hoved/ skulderbevægelse fremad 

 hold øje med hoved-skulder bevægelse og hovedposition

Brystben-arme-fremme (med/ uden plade)

Bensparket påbegyndes inden hoved/ skulderbevægelse

 hold øje med hoved-skulder bevægelse og hovedposition



TIMIING ARMTAG - BENSPARK

Timing af bensparket i forhold til armtaget

Hvornår skal benene 
bøjes i forhold til 

armtaget?

Hvornår skal 
bensparket (stræk i 
knæled) i forhold til 
fremføring af arme?

Hvornår skal jeg 
starte på mit armtag i 

forhold til 
afslutningen på 

bensparket?

Kom med jeres bud på 3 fokus punkter som I mener er vigtige 
hver af disse faser (Brug menti.com) 

Brystsvømning Dartfish Timingsformer



BRYSTSVØMNING – Timing armtag-benspark

TIMING ARMTAG OG BENSPARKTIMING ARMTAG OG BENSPARK
Udslagsgivende for en god præstation.

FREMDRIFT ARME, STRØMLINET POSITION AF BEN

FREMDRIFT BENSPARK, STRØMLINET POSITION AF 
ARME

Det betyder at bøjning i knæled (start på bensparket) startes 
relativ sent

TIMINGS FORMER BRYSTSVØMNING

X-timing: 50m
- hænder er "åbne" når bensparket afsluttes
- tidlig åbning: hurtig/ tidlig ud-ad-bevægelse 

af hænder 

Y-timing: 100m.
- hænder bevæges ud-ad når fødder føres 
sammen
- middel ”åbning” af arme: moderat til hurtig ud-
ad bevægelse af hænder

I-position 200m:  
- hænder bevæges ud-ad når fødder er samlet
- sen ”åbning” af arme: langsom/ sen ud-ad

bevægelse af hænder

Brystsvømning Dartfish Timingsformer



BRYSTSVØMNING – TEKNIK ØVELSER
TIMING ARMTAG-BENSPARKTIMING ARMTAG-BENSPARK

Teknik-øvelser: Svømmer finder selv frem til den optimale koordinering.

Bryst-ben-arme-fremme 

a) tidlig-/ middel-/ hurtigt-ud med hænder i forhold til afslutning af bensparket.

I denne rækkefølge eller omvendt.

b) hurtig-/moderat-/ langsomt-ud med hænder i forhold til afslutning af bensparket.

I denne rækkefølge eller omvendt.



TIMIING ARMTAG MED VEJRTRÆKNING

Hovedløft/ skulderløft i forhold til armtaget

Hvornår løftes 
hoved/ skulder op 

af vandet?

Hvordan skal 
skulder/ arme/ 
hoved bevæges 

fremad?

Hvilken retning 
skal armene føres 

frem?

Kom med jeres bud på 3 fokus punkter som I mener er vigtige hver 
af disse faser (Brug menti.com) 

Brystsvømning Dartfish Teknik øvelse
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BRYSTSVØMNING

FORMÅL/ INTENTION

Præsentation

- Introduktion af indhold

- Formål og hensigt med foredraget

- Hvordan forbedres en teknik/ teknikoptimering

- Menti/ video tjek

- Fornemmelses øvelser

- Anatomisk fokus-> muskel og ledbevægelse

- Anvendelse af video



Indledning
Hvilke delelementer/ faser kan man dele brystsvømningen op i for at give en kvalificeret 
teknikanalyse og feedback

Hvordan ændres/ forbedres teknikken i hver fase?

Hvordan skal de enkelte faser udføres?

Vigtige fokuspunkter for hver fase?

Der er forskellige brystsvømnings typer/ tekniker/ udførsel.
Det vigtige er at hvilken udførsel passer til min svømmer

Formål: systematisk tilgang/ kigge på delelementer for teknikoptimering

Præsentationen er ud fra mine erfaringer/ vurderinger som jeg har arbejdet med i 
brystsvømning(Majken Thorup). Mine personlige vurderinger hvordan man kan gå til en 
analyse og hvilke punkter er ”nøgle punkter” i udførsel i brystsvømning i et bredt 
perspektiv.



Indledning
Erfaringer fra teknikanalyse gennemgang: nogle svømmere som ikke ved hvordan de skal udføre teknikken. 

Ved jeres svømmere hvordan de skal svømme bryst?
Har I fortalt dem hvordan man svømmere brystsvømning?

Bevægelsesbeskrivelse vigtig for at kommunikere med svømmerne?
Uddannelse af dine svømmere.
Video optagelser, brug dem, både over og under
Systematisk tilgang til teknikoptimering-> planlægges

Hver del:
- Praksis eksempel/ Video eksempel
- Selvtænk
- Analyse begrundelser
- Træner erfaringer
- Problemstillinger
- Taktile/ følelsemæssige øvelser
- Fokus muskelaktivitet
- Teknikindlæringsmetoder
- Feedback 


