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UTVALG OG RESULTAT

• 6 mannlige eliteutøvere innenfor topp 7 på 
100m Bryst i Norge

• 5 av 6 tilstede under NM finalen på 100 Bryst 
dagen før testdato

Gj. Nm finale= 1.01,79 
Gj. Test= 1.01,39



STARTSEGMENTET

Definisjon

• «From the starting signal until the head reaches the 15-m mark» 

Tidligere Studier 

• Startsegmentet har stor effekt på sluttiden og svømmehastigheten (Tor et al, 2014) 

• Tid til 15m har moderat til høy effekt på sluttiden i brystsvømming (Thompson et al, 2000) 

Hovedfunn:

• Med en nesten perfekt korrelasjon på (.943 **), er det helt klart at et godt startsegment er 
en viktig faktor for en god sluttid



STARTSEGMENTET 

Andre Observasjoner:

• Høy korrelasjon (.834*) på maksimal hastighet ut fra startpallen 

• Hoftedybde ved 5m var vesentlig lavere blant bedre utøvere (-,794) (0,60m-0,68m på 
de raskeste utøverne) 

• De raskeste utøverne var kommet lengre i første syklus ved passering 15m

• Utøverne er under vann 0,33m (13,77m totalt) lenger enn utøvere fra studie gjort fra 
verdensmesterskapet i 2016



5-10m

10-15m

Maksimal hastighet fra armtaket i 
fase 1 er vesentlig for en god tid 
mellom 10-15m



VENDINGER/UNDERVANNSARBEID

• Vendinger (5m inn og 10m ut) står for 44% av løpet

• Studie fra EM Langbane viser at vendinger står for 19,96% av løpet (Morais et al, 2018)

• Pivot time = Varierte fra 0,70s-1,15s 

• Tiden brukt siste 5m er avhengig av svømmehastigheten fra 15-20m 

• «Breakout time» økte med bare 0,01sek, mens «breakout distance» reduserte med 
0,49m.  → Dette kan tyde på svakere fraspark og mangel på streamline

• Ved å se på video fra løpene ser man også at kicket i undervannsarbeidet begynner 
tidligere, produserer mindre fart og noen ganger utføres sammen med armtaket



SVØMMEHASTIGHET

• De raskeste utøverne har vesentlig høyre fart under første lengde. Resultatet av et godt 
startsegment

• Tredje lengde har de raskeste utøverne signifikant høyre fart enn resten. Tredje lengde er 
derfor en viktig faktor for en god sluttid

• Fallet i svømmehastigheten utover i løpet kan påvirkes av oppgangshastigheten. Utøverne 
må akselerere de første takene 



AVSLUTNINGSFASEN

Definisjon:

• «From the head reaching the 5-m mark before the wall until the hands touch the
wall»

Tidligere Studier:

• 5-m finishing time also significantly contributed to performance at international and 
national short course championships (Kjendlie, et al., 2006) and 100 m long course
breaststroke(Thompson, et al., 2000)

Hovedfunn:

• Avslutningsfasen viste en nesten perfekt korrelasjon med sluttiden (.951**) 



AVSLUTNINGSFASEN

Andre Observasjoner:

• De to raskeste utøverne avsluttet med 2,5 tak, mens resten avsluttet med 
3 tak

• De to raskeste utøverne klarte å øke farten de siste to meterne, 
sammenlignet med de tre første meterne 



RACE MODELLING

• Hva hadde vært mulig? 

• Sammenligne 

• Identifisere styrker og svakheter 



58,69



ANBEFALTE FOKUSOMRÅDER I 
TRENINGSHVERDAGEN, BASERT PÅ 

RESULTATET

• Startsegmentet med maksimal hastighet ut i fra startblokken, og fra 
undervannsarmtaket 

• Svømmehastighet ved tredje lengde

• Vendinger generelt og oppgangshastighet

• Opprettholde kraftige fraspark fra veggene mot sluttene av løpet og at kicket i 
undervannsarbeidet bør utføres i gli fase 1 

• Avslutningsfasen og opprettholde farten ved 98m + god timing på innslaget 



BRUK AV KONKURRANSE-ANALYSER

• Identifiser styrker og svakheter  

• Må ikke gå på bekostning av noe annet

• Jobb med å utvikle de forskjellige delene av løpet, men det må settes sammen 

• Må jobbes over tid 





En som vinner i svømming er ikke nødvendigvis den som har 
høyest svømmehastighet, men heller den som klarer å 

gjennomføre alle tekniske komponenter bra
(Smith, et al 2002)


