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Jacob Iversen
• DIF Diplom træner i Svømning
• Fysioterapeut for det Danske senior 

landhold i 12 år
• Konsulent (www.movementlab.dk) i 

fysisk træning, teknik optimering og 
skader for landshold og klubber (div. 
Sportsgrene)

• Forfatter af Team Danmark og DSU`s 
”Alders relateret trænings koncept”

• Undervisningsplanlægger og 
underviser på DIF og DSU`s elite 
træner uddannelser

• Lektor på Aalborg Universitet i 
Anatomi og Biomekanik

• MSc I sports fysioterapi og 
performance fra University of Bath, 
UK (GB Swimming elite center)



Behov for stilartsspecifik landtræning?
• Træneren tvinges til at overveje på 

svømningens arbejdskrav og atletens kapacitet

• Mulighed for at teste og give feedback ift. 
atletens niveau ift. svømningen krav  (teknisk-
motorisk- stabilitet- styrke- udholdenhed)

• Motiverer atleten (tydelig sammenhæng 
mellem dryland & svømning) 

• Direkte overførsel til svømningen

(Undersøgelser viser basale tekniske fejl selv ved 
højt rangerende svømmer ex. Over 50% taber 
albuen, manglende rotationshastighed i crawl og 
ryg, presser mere opad end fremad i 
brystarmtaget)



ATK

• Hvilke krav er der i 
svømning?

• Hvornår trænes de 
fysiske krav mest 
effektiv ift. alderen



Svømning gælder om?



Reducer modstand &
optimer fremdrift



God teknik = Effektiv Biomekanik + hydrodynamik

Svømmerens Fysiske 
(+ psykiske) egenskaber

Trænerens viden + 
Pædagogik

….og hvad kræver det så!



God teknik = Effektiv Biomekanik + hydrodynamik

ATK - Primært
Svømmerens Fysiske 

(+ psykiske) egenskaber

ATK - Sekundært
Trænerens viden + 

Pædagogik

ATK



Træningssystematik

Valid analyser af teknikken/anatomien

Biomekanik + Hydrodynamik à Forståelse af god og dårlig teknik

Valid analyse af atleten (OBS – alder, genetik, træning og psyke)

Opstille aldersrelaterede og individuelle mål (teknik – fysiske – psyke)

Udfører træningen  

Evaluerer og tilret forløbet (hold og individ)



Analyser teknik/bevægelse
Definer rummet - 3 akser (x-y-z)



Definer & analyser i 3D

X - aksen Y - aksen Z - aksen



Analyser teknik/bevægelse
(Analyser X-Y-Z)

X - aksen Y - aksen Z- aksen



Effektiv Biomekanik + hydrodynamik

Ret trækfladernes kræfterne fremad

Reducer vandmodstand



Fremdrift i svømning
Drag (Træk) & Lift (Tryk forskydning)



Konklusion: Drag/træk gir mest fremdrift (højest ved 80-90 gr. håndvinkel) 
Lift/sweep giver mindre, men gir` og mest ved 50 gr (tommel) og 130 gr 

(lillefinger – ses ikke på grafen!) 

Drag og Lift cofficient
ift. Håndens angrebs vinkel



LIFT eller Træk kraft!?….
Hvorfor kommer vi fremad i skod & brystarm

X (fremad)

Y (ud til siden)

Fhånd



Bernuollià LIFT



Skod
Drag – opløsning af kraftvektor





…..håndens sidevejs/nedadrettet bevægelser, kan bidrage til 
længden af armtaget + eventuelt vandets 

acceleration/flow?.....men kraftpåvirkningen skal fortsat primært 
forklares via ”pres på vand à flytter æ`mand” J)



Kroppens bevægelser
Translation & Rotation

Translation 
(flytte sig i rummet)

Rotation
(drejning omkring
rummets 3 akser)



Bevægelse 
Moment à Rotation



Bevægelse
Kræfter à Translation

(Translation = Bevægelse i kraftens retning)



Bevægelse er rotation + translation
(ofte omkring samtlige 3 akser)



Kræfter à translation + rotation



Opdrift- & massemidtpunkt



Vandmodstand (3 forskellige)
= FORM- BØLGE & FRIKTIONSMODSTAND

à Reducer vandmodstand 
OBS! (Fvandmodstand =k*A*v2 (k=modstand koefficient/objektets form, A=areal, v=fart)

à Jo højere tempo, Jo højere vandmodstand



Vi skal Fremad!!!
(….eller skabe bedst mulige træk muligheder)

F Fz

Fx
Z

X



Vi skal Fremad!!!
(….eller skabe bedst mulige træk muligheder)

Fy

Fx

F

Y

X



Effektiv biomekanik/teknik



Effektiv biomekanik/teknik

X

Y



Effektiv biomekanik/teknik
Fremad….ikke opad!!



Kræfter/ fremdrift



Kræfter/ fremdrift!



Kræfter



Reducer modstand &
optimer fremdrift



Stilarternes Biomekanik
Lav vandmodstand & fremdrift kræfter



INDIVIDUELLE ÅRSAGER TIL TEKNIK
De fysiske parametre

HVAD ER ÅRSAGEN TIL 
INDIVIDUEL TEKNIK?

– VANDTILVÆNNING

– TEKNISK FORSTÅELSE

– MOTORIK 

– BEVÆGELIGHED

– STABILITET

– STYRKE (HYPERTROFI, 
NEUROLOGI, EKSPLOSIV)

– UDHOLDENHED



Vandtilvænning
• Aquatic Readiness: “[A] unique set of aquatic

experiences which may predict the most 
likely tasks a swimmer may be ready to 
acquire next in any aquatic env- ironment” 
(Langendorfer, 2015, s.5) 

• Water Competency: “...represent complex
interactions (a.k.a., constraints) among each
swimmer’s personal qualities, the goals and 
demands of each aquatic task, and the 
general conditions associated with all 
aquatic environments as well as specific
aquatic settings” (Langendorfer, 2015, s.6) 

Vand er fantastik, 
Leg med & i det!



Eksempel



Teknik forståelse 
= Intellektuel forståelse af god teknik
Biomekanik definerer godt & dårligt

Anatomi beskriver bevægelsen



Teknik forståelse
Ved træner & svømmer

Forklar/Forstå teori

Vis det korrekt



Motorik
– kunne udføre den ønskede bevægelse



Motorik



Motorik – Indlæring
Taktil & proprioceptiv feedback 

Ekstern stimulation

Udførsel - Land

Overførsel til Vand – et led



Bevægelighed
Definition

Fleksibilitet
”The ability of your joints to 
move freely”

ROM (range of motion)
”The maximum range of 
motion of your joints”



Bevægelighed – Eksempel
Statisk – PDF - Dynamisk



DEFINITION PÅ 
CORE STABILITY 

“The capacity of the 
muscles of the torso 
to assist in the 
maintenance of good 
posture, balance, etc., 
especially during 
movement.”
(OXFORD DICTIONARY) 



Stabilitet 1
Basal kontrol omkring COM

ì
ì

ì



Stabilitet 2 
Arbejdskravs specifik COM kontrol



Definition
Styrke

Max styrke
”The maximum amount of weight that a 
person can possibly lift for one repetition”

RFD
”The speed at which the contractile elements 
of the muscle can develop force”

Udholdende styrke
”The ability to use a certain percentage of 
our maximal Strength over a long period of 
Time”



Styrke eksempler
Udholdende – Max – RFD (!)



Koncentrisk – Excentrisk - Plyometrisk



Styrke
Specifik eller generelt?



Styrke - Specifik eller generelt?
- Ikke enten eller!

Ex. Korrelation mellem lat. Dorsi styrke og 50m 
fart + styrke i quadriceps/glut. Max à øget afsæt 
i starter og vendinger



Kraftens størrelse & retning



Progression af teknik træning

1. Vandtilvænning (ingen frygt ift. hoved under vand og vejrtrækning)

4. Bevægelighed (delvist genetisk)

5. Stabilitet (evnen til at kontrollerer COM)

6. Styrke (evnen til at producerer kraft)

3. Teknik forståelse

7. Udholdenhed (evnen til at blive ved)

2. Motorik



”The swimmer got to earn their strokes!”
Gi` dem værktøjet/fysiske egenskaber

– Gi´ dem opgaven/stilarten! 
IKKE OMVENDT!!!!!



Stilarternes fysiske krav



DSU`s Træner & svømmer værktøjskasse

Stilarternes 
Biomekanik

Stilarternes
Fysiske krav

Stilarts specifik
Landtræning

Drills
Land à vand



DSU - Ekstra materiale

Basal biomekanik &
svømningens biomekanik

Definering & forklaring
af de fysiske krav

Svømmerens 
Anatomi

Kunne definerer bevægelse
(Hvor går det galt i 
dårlig teknik vs. God)

Hvad er det for nogle kræfter
der influerer på en svømmer 

og hvordan udnyttes 
disse mest optimalt

Titel Formål

Kunne lokaliserer hvilken træning
der vil ændre/optimerer 

svømmerens fysiske egenskaber i
ft. stilarternes fysiske krav



Eksempel på 
BiomekanikàFysiske træningàDrills

1: Crawl -
Kropsrotationens

Biomekanik

2: Stabilitet i kropsstamme 
incl kropsrotation

3: Arm/ben koordination

4: Kropsrotation i vand

5: Kropsrotation incl arm

Sammensat crawl 
med kropsrotation



ATK Værktøjskasse
(1: Før pubertet – 2: Pubertet – 3: Senior)

Stilarternes 
Biomekanik

Stilarternes
Fysiske krav

Stilarts specifik
Landtræning

Drills
Land à vand

1: Før pubertet
- Basal motorik (land og vand)
- Basal vandtilvænning
- Svømme motorik (træk og spark)
- Vejrtrækning!?!?
- SJOVT

2: Pubertet
- Teknik træning – Medley
- Basal styrke
- Basal/central stabilitet
- Bevægelighed. (vedligehold)
- Socialt vs. individ

3. Senior
- Stilarts og distance specifikt
- Svømmer specifikt
- Max træning (hvis basal er ok!?)
- Individuelle hensyn vs. 
”Swimming is a team sport”!?!?



Praksis imorgen
Eksempel på træning af stilartens fysiske krav

Gruppe arbejde om stilarts specifik dryland træning



Jeres bedste dryland & drills øvelser
(send til jacobiversen@mail.dk)

mailto:jacobiversen@mail.dk


TAK
- vi ses imorgen!

Jacob Iversen – jacobiversen@mail.dk - MOVEMENTLAB.DK

mailto:jacobiversen@mail.dk

