
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

av Lars-Arne Andersen, Fagavdeling teknikk og motorikk 

Motoriske krav til svømming
- og hvorfor landtrene?
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Motorikk: 
• Utføre generelle og varierte bevegelsesoppgaver 
• Utføre spesifikke koordinative bevegelser med krav opp 

mot tekniske løsninger

Teknikk: 
• Med teknikk mener vi utøverens løsning av en gitt 

bevegelsesoppgave.  
• En som har god teknikk finner frem til hensiktsmessige 

og effektive bevegelsesløsninger basert på organismens 
oppbygging og funksjon og mekanikkens lover
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Teknisk-motorisk trening har som mål å bidra til 

UTVIKLING av FORUTSETNINGER for teknikk - og selve 

teknikken, samtidig skal den FOREBYGGE skader og  

bedre TRENBARHETEN.
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Hva kreves motorisk i svømming?

Det stilles bl.a krav til: 
• å beherske linjer (rett, «kurv inn», «kurv ut») 
• å variere mellom, og å kombinere disse 
• dynamisk stabilitet 
• mobilitet  
• evne til samspill av bevegelser (koordinasjon)  
• tilpasset kraftinnsats 
• ++



5

Hvorfor på land?
• Mulighet for «hands on»; å jobbe med forutsetninger for posisjoner, del- 

og helbevegelser som man finner igjen i svømmeteknikkene. 
• Prinsipielt: mulighet for å utfordre til løsning av veldig mange ulike 

bevegelsesoppgaver - stimulering til læring (prosess) 
• Variasjon - fordele belastning gjennom trening i andre rammer 
• Man kan bruke utstyr for å forsterke utfordringene (strikk, baller, vekter, 

ribbevegger, turnapparater, +++) 
• Gode betingelser for kommunikasjon og refleksjoner mellom trener og 

utøver
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Annet perspektiv?



Landoppvarming: 
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Landoppvarming Henrik

Landoppvarming Sierra Nevada Mai 2017: 
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Hensikt: 
• Trene på å posisjonering og bevegelser 
• Trene på å holde høy kvalitet i gjennomføring 
• Oppvarming - forberede på etterfølgende aktivitet 
• Utvikle mobilitet 
• Utvikle stabilitet 
• Utvikle kontroll



Utvikling av forutsetninger for teknikk
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Elitesenteret 010917:

Linjestabilitet team Bråten:

Brystbeinspark Ariel: Timing på bevegelse: 

Linjestabilitet kurv inn/ut Lavrans:

Sarah Louise Sierra Skuldermob

Markus linjestabilitet kurv ut
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Motorisk styrke?

Markus linjestabilitet skulderbue 

Markus og Sverre Motorisk styrke?

Markus Slynge og strikk - styrke i isett

Markus linjestabilitet + styrke armtak...


