
Tørrtrening for Norges 
Stupskole



Innledning

Stuping er en svært kompleks og krevende 
idrett. De aller fleste elementer som er 
viktige kan og bør trenes på land før de 
forsøkes i fritt fall over vann.
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Norges Stupskole



Delene av stupet

Et stup blir bedømt  etter, og kan deles opp i:
•Utgangsstilling og tilløp
• Satsen
• Svevet
•Nedslaget
Alle disse elementene kan, og må trenes spesifikt 
på land



Forutsetninger og mål
For å være en 
stupskoleinstruktør 
forutsettes kunnskaper om 
følgende elementer:

• Grunnleggende regler for 
utførelse (vite hvordan det 
skal se ut)

• Kunne stupnummer

• Vite om alle stupgruppene

Målsetning:

• Kunne lære vekk korrekt utgangsstilling

• Vite hvordan et effektivt tilløp/sats skal 
utføres

• Vite hvordan man igangsetter en rotasjon

• Kunne instruere stuperne i korrekte 
posisjoner

• Hvordan et nedslag gjøres trygt og godt



Generelle fysiske 
forutsetninger

For å lykkes i stuping, må erverve seg og forbedre følgende egenskaper:
• Koordinasjon
• Romorienteringsevne
• Rytme
• Eleganse og estetisk bevegelsesmønster
• Balanse
• Reaksjonsevne
• Øye-hånd-koordinasjon
• Øye-fot-koordinasjon



Enkle ferdigheter

1. Utgangsstilling
2. Hodeposisjon
3. Strekking av vrister
4. Strekking av armene
5. Håndføring og 

armstilling i nedslaget
6. Håndstående

7. Plankeøvelser
8. Vertikalt hopp
9. Posisjonene
10. Utganger
11. Svømmetak i nedslag 



Utgangsstilling

Fokus på:
• Overkropp
• Hofte
• Bein
• Armenes posisjon 

varierer



Hodeposisjon

• Tidlig fokus
• Trenes gjennom bla. 

tørrtrening
• Spesielt fokus i 

utgangsstilling, 
avgang, utgang og 
nedslag.



Strekking av vrister

• Vristene skal alltid 
være strukket når 
stuperen er i luften

• Trenes gjennom bla. 
tørrtrening

• Bør trenes på hver 
dag for å 
automatisere 
strekkingen



Strekking av armer

• Effektiv kraftoverføring
• Vanskelig for det 

innebærer både 
kontrahering og 
relaksering av samme del 
av bevegelsesapparatet



Armer i nedslaget

• Trygge og gode nedslag
• Flate hender og strake 

albuer
• Armene i linje med 

kroppen/rotasjonskurven
• Tren på å fatte nedslag i 

sakte tempo med kontroll 
først



Håndstående

• Avgjørende for både 
styrke og teknikk

• Varier øvelser, inntil vegg 
(forlengs og baklengs), gå 
på hendene, forskjellige 
oppganger

• Lag tester og bruk 
stoppeklokke



Plankeøvelser

• Stort krav til kontroll av 
kjernemuskulaturen

• Tren alle fire siden
• Varier med baller, slynger, 

partner osv.



Vertikalt hopp

• Nesten alle stup 
inneholder med et hopp

• Stabilitet gir effektiv 
kraftoverføring

• Først sakte film
• Uten armsving først
• Først på stedet, så med 

avstand tilpasset stuping
• Varier med hopp på et 

bein



Posisjonene

• Stup må utføres i en av 4 
posisjoner

• Strak
• Knekk
• Kroppering
• Valgfri
• Tren på bakken
• Tren på inngang til 

posisjon fra avgang, sakte 
film først



Utganger

• Utganger er det stuperen 
gjør fra posisjonen og 
frem til nedslaget

• Forlengs utganger
– Direkte
– Via knekk

• Baklengs utganger
• Skru-utganger



Svømmetak i nedslag

• Må demonstreres og 
instrueres på land

• Rett først, så forlengs og 
baklengs



Komplekse ferdigheter

1. Flere hopp etter 
hverandre

2. Ruller på bakken
3. Ruller i vann * 
4. Forlengs og baklengs 

hopp
5. Håndføring og 

armstilling i nedslaget * 
6. Nedslag i vann * 

7. Delfinstup * 
8. Stup alle retninger * 
9. Saltoer alle retninger * 
10. Multiple saltoer med 

nedslag *
11. Sats *
12. Skru *

* Vil ikke gjennomgås i dette kurset



Flere hopp etter hverandre
• For å kunne sats må man 

kunne hoppe flere ganger etter 
hverandre

• Det skal være kontroll i 
kjernemuskulatur

• Det skal være fast avstand 
mellom hoppene (gjerne bruk 
en taustige eller merker på 
gulvet

• Bør trenes i forskjellige 
posisjoner

• Både forlengs og baklengs
• Trampolinehopp på samme 

punkt



Ruller på bakken

• Trene på å holde posisjon 
i rotasjon

• Forlengs og baklengs
• Forskjellige posisjoner



Hopp i vann eller på tjukkas

• Enkle hopp i forskjellige 
posisjoner

• På tykkmatte gir treneren 
gode muligheter til 
manuell korrigering

• I vann for å strekke bein 
og vrister

• Forskjellige 
armposisjoner



Sikkerhet



Generelle regler:
• Det skal alltid være en godkjent* trener til stede ved bruk av trampoline eller tørrstupebrett.
• Det skal kun være en trener som fører den hydrauliske tørrstup-plattformen. Da skal ingen 

barn/utøvere være under eller ved siden
• Alle skal være helt tørre og ha på seg minimum t-skjorte og shorts på tørrtreningsanlegget for stup.
• Spising og drikking (med unntak av vann) er strengt forbudt i tørrtreningsanlegget for stup.
• Det er ikke lov med sko i tørrtreningsanlegget for stup.
• Longer skal kun brukes av trenere med longe-kurs.
• Det er ikke lov å leke uorganisert i tørrtreningsanlegget for stup.
• Man skal alltid forlate tørrtreningsanlegget for stup i ryddig og tildekket tilstand.
• Ingen skarpe ting får tas med inn i tørrtreningsanlegget for stup.

Trampolineregler:
• Det skal alltid være en godkjent* trener til stede ved bruk av trampolinene.
• Kun en om gangen på.trampoline.
• Alltid gå rolig av trampolinen.
• Alltid gå rolig på trampolinen.
• Forbudt å berøre duken når noen andre hopper, med mindre det er for å sikre.
• Bruke «sikkerhetsmatte» ved utføring av elementer utøveren ikke er trygg på.
• Det er ikke lov å bruke trampolinen uten godkjent oppvarming.
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Husk Lek
Men organisert….


