
Styrketrening

• Kan forbedre evnen til å utvikle effekt (kraft x 
hastighet)

• Øke antall repetisjoner eller tid til utmattelse ved 
submaksimale motstander

• Opparbeide evne til å kontrollere bevegelser

• Endre optimal muskellengde for kraft

• Økt styrke kan forbedre hurtighet og spenst

• Styrketrening brukes for å regulere kroppsvekt

• Styrketrening kan forebygge og rehabilitere skade



Økt kapasitet – tid til utmattelse

100 kg 1RM 200kg 1RM
50% av 1RM 25% av 1RM

Løfte en kasse på 50 kg



Kontrollere bevegelser

• Eksempel penn

– Overkapasitet i forhold til oppgaven



Optimal muskellengde

Haug et.al., 1992



Endring av optimal muskellengde

Guex, 2016

Trening av hamstring på kort eller lang 
muskellengde

Eksempel turnere – 70% av maks kraft i 
større område av bevegelsen

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guex K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27536252


Korrelasjon styrke/spenst/hurtighet
-Til et visst punkt

Wisløff, 2004



OPP I VEKT

Gullvinner OL i
kraftkrevende

idrett

NED I VEKT

Landslagsutøver
volleyball
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Muskelvekt

Kroppsvekt

Fettvekt

Vektregulering– Muskelvev høy plastisitet

Vektøkning skjer 

pga. økt muskelmasse
Vektreduksjon kan skje 

uten tap av muskelmasse



Trening for å forebygge korsbåndskade 

Olsen O-E, Myklebust G, Engebretsen L, Holme I and Bahr R. Exercise to prevent lower limb injuries in 

youth sports: cluster randomised controlled trial BMJ. 2005 Feb 26;330(7489):449. Epub 2005 Feb 7

Halvering av skade i 
fremre korsbånd hos 
gruppen som 
gjennomførte 
styrketrening



Frohm A, Saartok T, Halvorsen K, Renström P. Eccentric treatment for patellar tendinopathy: a prospective randomised short-term 

piloy study of two rehabilitation protocols. Br J Sports med 2007; 41.

Bromsmannen Tradisjonell eksentrisk trening

Trening for å rehabilitere kneskade (jumpers knee)



Flotte greier! Men vi skal jo bli god i 

svømming!

Overføringsverdi!



Crowley, Harrison, Lyons, 2017 review

• Av 65 studier-14 studier med 
inklusjonskriteriene:
– Publiserte artikler

– Konkurransesvømmere over 16 år

– Strukturert svømme og styrke program

– Prestasjonstester i svømming

10 Landtrening (Tradisjonell styrketrening, biokinetic
bench)

4 Svømmespesifikk (Motstand i vann og «arms only»)



Hovedfunn

• Tradisjonell styrketrening med lavt volum, høy 
hastighet eller stor motstand og trening med 
motstand i vann har best effekt på 
svømmehastighet

• Biokinetic bench og «arms only» svømming 
mindre overføring (Mangel på buk/rygg 
trening?)



Utfordringer 

• Alder på forsøkspersoner (16-23)

• Prestasjonsnivå (Ingen internasjonale utøvere)

• Utvalg (n=7-37)

• Treningsmetode (Begrenset øvelsesutvalg)

• Testmetode ( 3 av studiene stoppeklokke(!) på 
prestasjonstestene, 6 av studiene ikke oppgitt)

• Intervensjonslengde (3-24 uker, flest 3-12)



Hva gjør vi i praksis?

• Bruker annen litteratur for styrketrening

– Mange av de samme utfordringene der

• Kommunikasjon, oppfinnsomhet og 
erfaring minst like viktig! Ta litteraturen 
med inn i erfaringen



Hva gjør vi i praksis?
Balansen mellom å være 
nytenkende/innovativ og 
konservativ

Avhengig av prestasjonsnivå og 
erfaring (idrett, trener, utøver)

Gjelder å holde tungen rett i 
munnen – «key performance
indicators»

Eksempel sprint



Bekymringer vedrørende styrketrening

• Nedsatt bevegelighet

• Økt kroppsvekt

• Ikke spesifikke muskler,
bevegelser og 
hastigheter

• Går ut over 
utholdenheten

• Tidstyv



Samtidig trening av styrke og utholdenhet

Russian powerlifter climbs Mt. Elbrus 5642 

m – Europe’s highest mountain – carrying 

a 75kg Barbell



RC Hickson, BA Dvorak, EM Gorostiaga, TT Kurowski and C Foster. Potential for 

strength and endurance training to amplify endurance performance. Journal of Applied 

Physiology. 65, 2285-2290, 1988

• Hickson var først ute med å undersøke effekten av samtidig trening av styrke og utholdenhet
på utholdenhetsprestasjon. Utøverne var moderat utholdenhetstrente og trente maksimal
styrke paralellt med sin normale utholdenhetstrening.

– Knebøy, leg extension og leg curl 5 x 5

– Toe-raise 3 x 25

• Gruppen økte ca 30% i styrke (knebøy, leg press og leg curl).

• Fiberareal (biopsis vastus lateralis) forble uendret.

• Ingen forbedring av VO2max

• Økt tid til utmattelse ved kortvarig arbeid på 4-8 min
– Løping 11%

– Sykkel 13% 

• Økt tid til utmattelse ved langvarig arbeid på 70-80min
– Sykkel 19%

– Løping; ingen endring

• Kritikken mot dette forsøket har vært at det manglet en kontollgruppe



RESULTAT

1RM pulldown 40.3→44.3 (9.9 %) 40.5→41.1 (1.5 %)

Hoff J, Gran A and Helgerud J. Maximal strength training improves aerobic 

endurance performance. Scand J. Med Sci Sports 2002; 12: 288-295

Metode: HRT (9 menn) CON (10 menn)

Trening utholdenhet Løping totalt ca. 10t Løping totalt ca. 10t

Rulleski ” Rulleski ”

Tid til utmattelse 6.49→10.18 (56 %) 7.45→9.31 (25 %)

Trening styrke Pulldown (3 x 6) -



High volume of endurance training impairs adaptations to 12 weeks of 
strength training in well-trained endurance athletes.

Rønnestad BR, Hansen EA, Raastad T. apr. 2012

• Godt utholdenhetstrente syklister uten
styrketreningserfaring vs kontrollgruppe uten
styrketreningserfaring

• Første kontrollerte studien som viste at effekten av
styrketrening med tanke på muskelvekst, 1rm styrke
og maks RFD, reduseres i en periode med sammtidig
styrke og utholdenhetstrening

• Forsterker prinsippet om periodisering

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=R%C3%B8nnestad BR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21833484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hansen EA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21833484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Raastad T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21833484








Tidstyv?

• Vi må alltid prøve å finne den totalen som gir det 
beste resultatet

• Balanse mellom svømming, landtrening og 
restitusjon – subjektivt og individuelt



Analyse

• Svømmeart

• Distanse

• Leddutslag (ROM)

• Bevegelsesbane (Retning på kraft) 

• Bevegelsesvariasjon

• Involvert muskulatur

• Kontraksjonstype (Konsentrisk/eksentrisk osv.)

• Intensitetstiming (I hvilken del av bevegelsen er 
kraft/hastighet størst?)

• Belastningsstruktur (Strategi og løpsdisponering)



Goodwin, Cleather 2016

• Spesifikke leddutslag

• Utvikle svakheter i systemet

• Overload er essensielt (moderat motstand 
med høy hastighet eller høy motstand på 
svømmespesifikke hastigheter)

• Spesifikke kontraksjonstyper (Isometrisk, 
eksentrisk, konsentrisk, isokinetisk)

• Flerleddsøvelser med lik kompleksistet som i 
svømming  



Bakgrunn for styrkeprogrammet

• Tar utgangspunkt i spesifikke 
utviklingsområder (Tester og diskusjon med 
trener/utøver/fagperson)

• Periodisering (Treningsbakgrunn, Olympisk 
syklus, årsplan)

Vis årsplan



Metode-program

Metoden styrer hvilke resultater vi kan forvente

• Øvelsesutvalg (vektet ut i fra utviklingsområder) 

• Antall repetisjoner og serier

• Treningsmotstand- prosent av RM (reps in reserve)

• Mobilisering

• Pauselengde

• Totalmengde (løft og serier pr uke)

Vis program og oversikt løft/serier



Overføring av styrke fra land til vann

Spesifikk muskulatur        Trening for spesifikk 
belastning          spesifikk bevegelse

• Overføring gjennom

spesifikke landøvelser

• Overføring gjennom 

styrkeøvelser i vann



Kategorier av øvelser

• Start/vending

• Svømmebevegelse overkropp

• Svømmebevegelse bein

• Buk/rygg/linje

• Respirasjonsmuskulatur?



Øvelser

Start/vending
•Hoppvarianter
•Frivending
•Keiser beinpress
•Kickstøt
•Rykk
•Knebøy
•Markløft

Også gode øvelser for stabilitet/styrke buk/rygg



• Video start/vending



Øvelser

Svømmebevegelse overkropp

• Pullover

• Nedtrekk

• Flies

• Chins

• Spesifikke trekkøvelser



• Video svømmebevegelse overkropp



Øvelser

Svømmebevegelse bein

• Hofte ekstensjon

• Hofte fleksjon

• Abduktorer

• Adduktorer bein



• Video svømmebevegelse bein



Øvelser

Buk/rygg/linje

• Beinløftvarianter

• Eksenrisk situps

• Rygghev

• Overheadsquat



• Video buk/rygg/linje


