


Norges Stupskole
Felles stupopplæringsmodell for alle klubber med stupaktivitet i Norge

> Lære vekk trygg og sikker stuping, samt få barn- og unge til å 
bli fortrolig med både vann og akrobatikk 

> Få flest mulig barn og unge til å sette pris på stupidretten

> Gi grunnlag for at alle stupere skal kunne nå sitt eget potensial, 
og gi nasjonale retningslinjer for hva grunntrening innen 
stupsporten innebærer

> Være en hjelp for klubber som ikke har en stupskole til å starte 
opp stupundervisning. 



Innhold Norges Stupskole

Kjernefunksjon Beskrivelse

Posisjoner Holdninger og kroppsbeherskelse

Forlengs og reversert Hopp og stup der ansiktet ser mot bassenget. 100 og 
300 kategori stup. 

Baklengs og innover Hopp og stup der ansiktet ser mot stupetårnet. 200 og 
400 kategori stup.

Skru Hopp og stup med skru

4 kjernefunksjoner som skal trenes på
4 nivåer med mål på hvert nivå

> Svale – 6 kjerneøvelser
> Terne – 7 kjerneøvelser
> Albatross – 10 kjerneøvelser
> Havørn – 8 kjerneøvelser

> Hver kjerneøvelse har flere 
progresjonsøvelser



Svale – nivå 1 - Norges Stupskole
Svale - Kjerneøvelser

Kjerneøvelse navn Kjernefunksjon Hvor

1 Forskjellige posisjoner Posisjoner Matte

2 Håndstående til vegg Posisjoner Matte

3 202c rulle Baklengs og innover Kant

4 102c rulle Forlengs og reversert Kant

5 100a uten armsving Forlengs og reversert 1m

6 100c uten armsving Forlengs og reversert 1m

> Nivå 1 har 6 kjerneøvelser. 
> En kjerneøvelse kan 

sammenlignes med et hovedmål. 

> Hvert kjerneøvelse har flere 
progresjonsøvelser som bør 
trenes på for å klare å oppnå 
kjerneøvelsen. 

> Nivå 1 har er fokus på holdninger 
og posisjoner – håndstående til 
vegg – rulle– korrekt forlengs 
hopp og avgang uten armsving. 



Svale - Nivå 1 – Kjerneøvelser med progresjonsøvelser

Kjerneøvelse  Hovedmål Kjernefunksjon Hvor Hovedmål nummer Progresjonsøvelser Delmål 
nummer

1 Forskjellige posisjoner Posisjoner Matte
1.01, 1.02, 1.03, 
1.04, 1.05, 1.06, 

1.07
2 Håndstående til vegg Posisjoner Matte 2.00

3 202c rulle Baklengs og innover Kant 3.00
202c rulle på matte 3.01
202c rulle på trampoline 3.02

4 102c rulle Forlengs og 
reversert Kant 4.00

102c rulle på matte 4.01
102c rulle på trampoline 4.02

5 100a uten armsving Forlengs og 
reversert 1m 5.00

100a uten armsving på
matte 5.01

100a uten armsving fra
kant 5.02

100a uten armsving til
tjukkas 5.03

100a uten armsving på
minisvikt 5.04

6 100c uten armsving Forlengs og 
revsersert 1m 6.00

100c uten armsving på
matte 6.01

100c uten armsving på 
kant 6.02

100c uten armsving til
tjukkas 6.03

100c uten armsving på 
minisvikt 6.04



Formål:
Lære stupskoleeleven korrekt kropert posisjon i baklengs rotasjoner.

Beskrivelse:
Stuperen står på huk i kropering baklengs på kanten. Posisjonen holdes tett og  
kompakt mens stuperen ruller baklengs uti    vannet. Kroperingen holdes helt til 
stuperen er under vann 

Gjennomføring:
Fokus på korrekt kropert posisjon hele tiden. 

Krav til godkjenning:
Dersom stuperen inntar og holde korrekt utgangsposisjon gjennom hele rullen 
godkjennes øvelsen. 

Kjerneøvelse	  3	  – 202c	  rulle	  fra	  kant
3.00 – 202c rulle fra kant

Eks. beskrivelse Kjerneøvelse 3 – 202c rulle 
Kjerneøvelse  Hovedmål Kjernefunksjon Hvor Hovedmål 

nummer Progresjonsøvelser Delmål nummer

3 202c rulle Baklengs og 
innover Kant 3.00

202c rulle på matte 3.01

202c rulle på trampoline 3.02



Formål:
Stuperen må bli komfortabel med baklengs-rotasjon samt å fatte en korrekt kropering
samtidig som rotasjon. 

Beskrivelse:
Stuperen skal begynne på føttene på huk. Hendene holdes på leggende som beskrevet i figur 
1.05. Stuperen lener seg bakover og ruller ned på rumpen. Kroperingen holdes tett og 
kompakt helt til hodet kommer i kontakt med gulvet. Da slippes hendene fra leggende og 
sette i bakken på hver side av hodet, med fingrene pekende framover. Føttene settes i bakken 
like foran hendene. Når rullen er fullstendig skal stuperen ende opp på føttene i balanse. 

Gjennomføring:
Stuperen står på huk. Det gjennomføres en rulle om gangen 3-5 ganger etter hverandre. 

Krav til godkjenning:
Stuperen skal gjennomføre en rulle, med en korrekt kropert posisjon gjennom hele rullen, og 
ende opp stabilt på føttene 

Progresjonsøvelser	  kjerneøvelse	  3
3.01 - 202c rulle på matte

Eks. beskrivelse Kjerneøvelse 3 – 202c rulle 



Veien videre
Norges Stupskole
> Kontrakter alle klubber - ok

> Tilgang til www.tryggivann.no - ok
> Alle delmål inn i tryggivann - ok

> Tilgang til materiell - ok

> Diplomer per nivå – underveis, ferdig november

> Instruktørkurs Stupskole – prosjektplan laget

> Stupskolebesøk – trenger veiledere?




