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FORORD

Tore de Faveri 
Prosjektleder, Norges Svømmeforbund
Juli 2019

Arbeidet med NSFs nye utviklingstrapp ble startet 
opp i januar 2017. På Kompetansehelga i 2017 
ble deltakerne på Hovedtrenerforumet invitert til 
å bidra med det grunnleggende tankegodset for 
den nye utviklingstrappen. Gruppearbeidet fra de 
timene vi jobbet sammen der, var et grundig  
 forarbeid og det pløyde marken for det arbeidet  
som har pågått i tiden etter. Vi ønsker derfor å 
takke alle deltakere på Hovedtrenerforumet på 
Kompetansehelga 2017 for et godt bidrag! En 
ekstra takk til Marc Kræmer (tidl. Frisinn svømme-
klubb) og Magnus Klæboe Nordgård (Tromsø 
svømmeklubb) som bidro med en oppsummering 
av hovedbudskapet etter gruppearbeidet.

Fra høsten 2017 til vinter 2019 har vi benyttet  
oss av NSFs ansatteressurser, både fra topp-
idretten og barne-/ungdomsidretten, 
Olympiatoppen (Espen Tønnessen), samt 

trenergruppen bak Treningsfilosofidokumentet 
(Beda Leirvaag, Sondre Solberg, Finn 
Zachariassen, Ronnie Anstensen, Ronny Skaalien 
og Joacim Lilleåsen). Vi takker også alle disse for 
bidragene i arbeidet!

Vi takker også Elin Austevoll og Thomas Harlem 
som har gitt grundige tilbakemeldinger på 
hele trappens innhold og oppbyggingen av 
 dokumentet. Tusen takk for sterkt engasjement!

Til slutt; en spesiell takk til Ørjan Madsen, som er 
«hjernen bak» vår tidligere utviklingstrapp. Mye 
av innholdet i vår nye utviklingstrapp har med 
seg tankegodset fra Ørjans arbeid. Ørjan har, med 
sin lange erfaring innen svømming på internas-
jonalt nivå, og sterke faglige kompetanse, bidratt 
med gode og konstruktive tilbakemeldinger i 
 prosessen, noe vi setter veldig stor pris på!
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INNLEDNING

En utviklingstrapp er en langsiktig, 
ideell plan som beskriver hvordan  
man bør øve og trene for å skape en 
hensiktsmessig utvikling i et langsiktig 
perspektiv.

En utviklingstrapp er en langsiktig, ideell plan 
som beskriver hvordan man bør øve og trene for 
å skape en hensiktsmessig utvikling i et langsiktig 
perspektiv.

Norges Svømmeforbunds utviklingstrapp for 
svømming har vært en tydelig veiviser siden 
den ble publisert i boken «Svømmetrening» i 
2004. Arbeidet med utviklingstrappen startet på 
80- tallet, med bakgrunn i Ørjan Madsens arbeid. 
Flere av grunnideene bak utviklingstrappen var 
med allerede da han og medforfatter Kurt Wilke 
ga ut boken «Coaching the young swimmer» i 
1986 (tysk utgave i 1982). Men det var først med 
boken «Svømmetrening» i 2004 at den kom-
plette utviklingstrappen for norsk svømming ble 
publisert.

Årene har gått siden da, og internasjonal svømme-
idrett har utviklet seg videre. Nyere forskning, flere 
erfaringer, og ny «beste praksis» gir oss et godt 
grunnlag for å revidere utviklingstrappen, slik at 
den kan fremstå som enda mer komplett og tids-
riktig. Høsten 2015 utviklet NSF, sammen med 
Olympiatoppen, et treningsfilosofidokument  
for trening av internasjonale svømmere, som gir en 
ramme for hva og hvordan våre internasjonale  
toppsvømmere skal trene for å utvikle seg videre 
på den internasjonale arenaen. Dette kan ses på 
som den femte etappen i utviklingstrappen (som 
hittil har hatt fire etapper). Med dette som bak-
grunn, ønsket vi derfor å revidere NSFs utvikling-
strapp for å skape en enda bedre sammen-
heng mellom de ulike etappene i en langsiktig 
utøverutvikling.
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En utviklingstrapp, slik den presenteres her, er en 
ideell modell som ikke tar hensyn til manglende 
rammebetingelser, ulike ambisjonsnivå, klubbens 
målsetting osv. Derfor må alle klubber lage sin 
egen utviklingstrapp, basert nettopp på hvilke 
rammebetingelser klubben har, hvilke ambisjoner 
utøverne har, og hvilke mål klubben har. Følgende 
grunnleggende prinsipper er det imidlertid viktig   
å ta hensyn til, når man skal lage klubbens 
utviklingstrapp:

1. Tidlig allsidig tilnærming/opplæring (stimulere 
til både uorganisert og organisert aktivitet)

2. Tenke langsiktig (uansett om du velger «Livet 
som aktivi» eller «Aktiv for livetii»)

3. Utvikling av motorikk og teknikk (avhengig av 
nervesystemets utvikling) før treningsomfang 
(økning i treningsmengde skjer først gjennom 
flere treningsøkter, som deretter blir lengre og 
gjennomføres med god teknikk)

UTVIKLINGSTRAPPENS GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER 
OPPSUMMERT – NSFS UTVIKLINGSFILOSOFI

4. Variasjon som grunnleggende prinsipp for 
kort- og langsiktig planlegging og gjennom-
føring av daglig trening

5. Fra 13 års alder gradvis spesialisering  
(reduksjon av andre idretter)

6.  Fra 15 års alder ytterligere spesialisering  
(balansert avslutning av andre idretter, samt 
finne frem til hovedteknikk, mer sprint- eller 
langdistanseorientert)

7. Mestringsorientert miljø med progresjon i 
omfang og utfordringer

8.  Autonomiii gjennom økende grad av 
ansvarliggjøring

9.  Gradvis utvikle den helhetlige utøveren  
(holdninger og verdier, dagsstyring, skole, 
og etterhvert helhetsutøveren (24 timers 
utøveren))

Foto: Øyvind Thorsen
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NSFS MESTRINGSKULTUR

Figur 1 Kjennetegn ved NSFs mestringskultur
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Sportslig utvikling skjer ikke i et vakuum. Klubben, 
treningsgruppa, foreldrene, trenerteamet, ven-
ner, konkurranser, NSF osv, bidrar på ulikt vis til 
den ønskede utviklingen. Idrettsglede skal stå i 
sentrum; det skal være givende og inspirerende 
på trening, og vi vil at utøverne ønsker å komme 
tilbake for å trene mer. Vi ønsker fellesskap; det 
skal oppleves samlende å drive idrett, og det å 
være en del av gruppa er viktig. Vi ønsker god 
helse; vi arbeider med grunnleggende motorikk, 
variasjon, utviklingstilpasset progresjon, og fore-
bygger skader gjennom gode øvelser både på 
land og i vann. Vi ønsker ærlighet og åpenhet. 
Juks, uærlighet og doping skal ikke være en del 
av vår idrett.

Det tar lang tid å utvikle en god mestringskultur. 
NSF har, gjennom de siste 15 års arbeid, utviklet 
noen klare postulater for hva som kjennetegner 
en god mestringskultur. Disse gjelder fra beg-
ynnernivå i klubbene til landslagsnivå, og vi er 
trygge på at alle utvikles best i et miljø preget av 
denne mestringskulturen.

Norges Svømmeforbund ønsker at alle medlemmer   
skal oppleve mestring. Uansett om det er det 
famlende barnets første møte med svømme-
opplæring, eller den frivillig tillitsvalgte som for 
første gang velges til et styre. Mestring gir trygg-
het, og skaper trivsel. Mestring, gjennom personlig 
innsats, er grunnsteinen for god selvfølelse.
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Fokus på utvikling: En god mestrings
kultur har et sterkt fokus på utvikling, 

både individuelt og som lag 
Foto: Ellen Kessel

NSFs mestringskultur – forklaring:
• Fokus på utvikling: En god mestringskultur har et 

sterkt fokus på utvikling, både individuelt (fysiske, 
koordinative og psykiske egenskaper) og som lag 
(sosial tilhørighet, gruppedynamikk etc) i relasjon 
til ambisjonsnivå, modning og treningsalder

• Utviklingsmål: Det skal være klare utviklingsmål 
for alle involverte (utøvere, trenere, ledelse, 
støtteapparat)

• Kompetanse: Det skal legges til rette for 
kompetanseutvikling for trenere, utøvere, 
støtteapparat på alle nivåer i en langsiktig 
utviklingstrapp

• Helhetlig utvikling: Vi har fokus på helhetlig 
utvikling (atletisk, sosialt, i relasjon til skole, studier,  
jobb) og utøvernes utvikling som mennesker 
(oppdragelse, sosial læring, relasjonslæring)

• Felles mål: Med en felles målsetting for alle 
involverte blir det mer kraft i riktig retning

• Involvering: Vi ønsker en sterk grad av involver-
ing. Med dette mener vi at de ulike prosessene 
i en klubb (strategisk, sportslig, sosialt) ledes på 
en slik måte at ulike interessenter (klubb styret, 
trenere, utøvere, foreldre) involveres og får 
eierskap til prosessene

• Kommunikasjon: En god mestringskultur kjen-
netegnes av god kommunikasjon i alle ledd

• Suksessfaktorer: Vi må kartlegge suksess-
faktorene; de faktorene som må ligge til rette  
for å sannsynliggjøre måloppnåelse

• Prioritering: Videre må vi gjøre en nøyaktig  
prioritering av de viktigste suksessfaktorene

• Langsiktighet: En god mestringskultur er 
kjennetegnet av en langsiktig utvikling – 
«Langtidskoking, fremfor frityrsteking!»

• Samarbeid: Kulturen utvikles videre i et samar-
beid med andre miljøer og organisasjoner med 
god mestringskultur

• Ferdighetsutvikling: Vi ønsker nøyaktighet i 
utviklingen av ferdigheter. Med dette mener vi 
en systematisk utvikling av ferdigheter/teknikker 
og fysiske egenskaper

• Ansvarsavklaring: Det er viktig med en tydelig  
ansvars-, myndighets- og rolleavklaring på alle nivåer

• Rollemodeller: En god mestringskultur kjenne-
tegnes av nære rollemodeller – hvor blant annet 
de eldre utøverne veileder de yngre

• Åpenhet og deling: I en god mestringskultur er 
det åpenhet og kunnskapsdeling på alle nivåer

Disse kjennetegnene på en mestringskultur gjelder 
for alle klubbnivåer, fra opplæring til elite, og fra 
klubb til landslag.
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HVA ER EN UTVIKLINGSTRAPP?

En utviklingstrapp er en langsiktig, ideell plan 
som beskriver hvordan man bør øve og trene for 
å skape en hensiktsmessig utvikling i et langsiktig 
 perspektiv. Det vil si en beskrivelse av innhold, 
metoder og omfang, som begynner med inn-
læring og mestring av grunnleggende motor-
iske ferdigheter (første treningsår), og som 
ender opp med å beskrive alle viktige faktorer i 

treningsprosessen på elitenivå, frem mot et livs-
langt engasjement og mestring på seniornivå.

NSFs utviklingstrapp har flytende overganger; 
 deltakere går inn i – og går ut av de ulike etap-
pene. De utvikler seg – eller forblir på et nivå, 
avhengig av deres evner, modning, interesse, 
muligheter, personlige forhold, og mål.

Foto: Ellen Kessel
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Mange idrettsorganisasjoner har laget en (ønsket) 
utviklingstrapp i sin idrett. Slike generiske 
 modeller tar, som nevnt, utgangspunkt i ideelle 
rammebetingelser og er laget for «gjennom-
snittsutøveren». Det betyr at den må tilpasses 
de rådende forhold og forutsetningene på indi-
viduelt nivå. Det er i tillegg viktig å påpeke at 
utviklingstrappen ikke skal brukes for å legitimere 

en elitesatsing. Da når vi ikke godt nok ut med 
budskapet. En utviklingstrapp bør være et grunn-
lag for strategier som oppmuntrer til deltakelse, 
skaper mestringsopplevelser og fremmer for-
treffelighet. Vi ønsker først og fremst å utdanne 
kunnskapsrike og selvstendige mennesker, som 
også kan være gode idrettsutøvere.
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Ulike rammeverk for utviklingstrapper

Figur 2 LTADmodellen (kilde: sportforlife.ca)

Det finnes ulike rammeverk for utviklingstrapper, 
og den mest kjente er LTAD-modellen (Long Term 
Athlete Development) (se Figur 2). Modellen 
ble utviklet av Istvan Balyi på 90-tallet, og i stor 
grad videreutviklet av Sport Canada i ettertid. 
Den ivaretas nå av Sport for Life (stiftelse som 
samarbeider med Sport Canada). LTAD-modellen 
brukes av veldig mange idrettsorganisasjoner, 
også i Norge. Etter vår oppfatning har den bev-
eget seg mer og mer mot et produkt, og alt for 
mange kjøper modellen ukritisk. Modellen kritis-
eres for å være en-dimensjonal, at det er man-
gel på vitenskapelig dokumentasjon, og at bruk-
barheten av modellen er begrenset fordi de data 
den er basert på støtter seg på antagelser og feil-
aktig metodebruk (Ford, et al. 2011). Det britiske 
svømmeforbundet har brukt LTAD-modellen i 
flere år, men møter kritikk fra egne trenere. Den 
største bekymringen britiske trenere hadde med 
LTAD-modellen var at den vektlegger i for stor 
grad treningsvolum på bekostning av utvikling 
av teknikker. For stor treningsmengde i ung alder 
kan også føre til skader, fysisk og mental utbr-
enthet, samt frafall. Ved å spesifisere trenings-
frekvens og volum for hver treningsetappe og 
alder, har modellen blitt kritisert for å «avskrive» 
unge utøvere som av ulike grunner ikke forplikter 
seg til de anbefalte treningsmengdene, eller som 
begynner i idretten sent. Det kom også kritikk 
angående det at trenere var mer opptatt av kort-
siktige pallplasseringer enn langsiktig utvikling. 
Dette dreier seg kanskje mer om trenerens for-
ståelse, og forbundets implementering, av model-
len, enn modellen i seg selv. Den anbefalte tren-
ingsfrekvensen for de yngste var også så høy at 
det vanskeliggjorde deltakelse i flere/alternative 
aktiviteter. Sammenlignet med den australske mod-
ellen, var det imidlertid veldig lite forskjell. Dette 
betyr at enten har begge modellene for høyt 
fokus på volum, eller så er problemet at en del 
trenere overstiger volum-anbefalingene i modellen 
(Lang og Light 2010).

En annen kjent modell for langsiktig utvikling er 
«Developmental Model of Sport Participation» 
(DMSP). Denne gir et rammeverk for utvikling 
gjennom idrett. Mer spesifikt gjennom tre ulike 

veier: 1) rekreasjonsdeltakelse gjennom all-
sidighet, 2) eliteprestasjoner gjennom allsidighet, 
og 3) eliteprestasjoner gjennom tidlig spesialiser-
ing. Nr 1 og 2 har den samme oppbyggingen fra 
6 år til 12 år. Etter allsidighetsårene (sankerfasen) 
kan utøverne velge å delta i idrett på rekreasjons-
nivå (13 år +), eller gå inn i prestasjons modus 
(spesialiseringsårene 13-15 år, investeringsårene 
16 år +). Disse to veiene har forskjellige slutt-
resultater med tanke på prestasjon, men har de 
samme psykososiale og fysiske helseeffekter. Den 
tredje veien (eliteprestasjoner gjennom tidlig spe-
sialisering) leder ofte nettopp til eliteprestasjoner, 
men fører gjerne også til negative fysiske og 
psykososiale helseeffekter (f.eks skader, redusert 
idrettsglede, frafall (Côté, Strachan og Fraser-
Thomas 2008). 

Se forøvrig Figur 3 (Côté, Baker og Abernethy 
2007), hvor vi har valgt å benytte de norske 
begrepene «målrettet, bevisst trening»   
(= deliberate practice) og «egenorganisert lek» 
(=deliberate play).
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Figur 3 Developmental model of sport participation (norsk oversettelse) (Côté, Baker og Abernethy 2007)

NSFs utviklingstrapp er i hovedsak basert på løp 
nr 2 i DMSP, men vi har også tatt med oss gode 
prinsipper fra LTAD-modellen. Vi har også stud-
ert innholdet i utviklingstrappene fra USA, UK, 
Australia og Tyskland. I tillegg har vi med oss mye 

Anbefalt videre lesning:
• LTAD-modellen - https://sportforlife.ca/quality-sport/long-term-athlete-development/
• DMSP-modellen – Participation, personal development, and performance through youth sport 

(Côté, Strachan og Fraser-Thomas 2008)
• Svømmetrening (Madsen og de Faveri 2004)
• Treningsfilosofidokumentet (Tønnessen, Løvberg, et al. 2015)

av innholdet i vår tidligere utviklingstrapp fra 
«Svømmetrening» (Madsen og de Faveri 2004) 
og «Treningsfilosofidokumentet» (Tønnessen, 
Løvberg, et al. 2015).
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NSFs nye utviklingstrapp må sees i sammenheng 
med NSFs Sportslige plan. Der beskriver vi to løp; 
«Livet som aktiv» og «Aktiv for livet». En klubb 
som tilbyr begge løpene vil ha et tilbud som 
åpner for muligheten til å ta egne valg underveis 
i prosessen. Idet utøverne er ferdig med «samler- 
/sankerfasen» i 12 års alder, står dessverre ofte 
valget mellom å fortsette i «spesialiseringsfasen» 
eller å slutte. Det fører til at en god del utøvere 
velger å slutte. Ved å tilby f.eks treningsgrupper 
for ungdom (Vill i vann og lignende aktiviteter), 
vil vi kunne beholde mange flere ungdommer i 
klubben. Dette åpner også opp for muligheten til 
å velge seg inn igjen i en konkurransegruppe, hvis 
man ønsker det på et senere tidspunkt. Det er lite 
sannsynlig at en utøver som har sluttet helt med 
idrett i 12 års alder, vil velge seg inn igjen i 14-15 
års alder.

Noen ganger dukker det opp ungdommer uten 
svømmebakgrunn som ønsker å delta i klubbens 
aktiviteter. De aller fleste av disse kommer fra 
andre idretter, og har av ulike årsaker blitt lei og 
ønsker å skifte idrett. De har dermed en idrettslig 
erfaring, og hvis de har blitt eksponert for en all-
sidig tilnærming til trening, vil de, med god hjelp, 
kunne tilegne seg svømmeferdigheter raskere 
enn en 8 år gammel nybegynner. For å gi disse 
ungdommene mulighet til å utvikle seg, må de 
starte med innholdet i de første etappene, selv 
om de aldersmessig kanskje hører til i etappe 3. 
De må altså gå gjennom alle læretrinnene, men 
avhengig av alder og idrettslig erfaring, kan de 
klatre raskere i utviklingstrappen (Madsen og de 
Faveri 2004).

Prinsipper for valgmuligheter gjennom utviklingstrappen
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Det er noen tydelige kjennetegn og klare føringer 
som ligger til grunn for barn og ungdoms deltakelse 
i norsk idrett, blant annet NIFs barneidretts-
bestemmelser og -rettigheter, samt retnings-
linjer for ungdomsidrett. Disse bestemmelsene 
beskriver noen grunnleggende prinsipper i 
utviklingstrappen fra 6 års alder til puberteten 
(Norges idrettsforbund og olympiske og paralym-
piske komité 2012):

• Opp til 6 års alder: Leik og varierte aktiviteter 
skal stimulere barnas utvikling og styrke de 
grunnleggende bevegelsene

• 7 – 9 år: Gode muligheter til å utforske og øve 
på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvel-
ser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik 
at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et 
godt grunnlag for senere bevegelseslæring. 
Slike aktiviteter kan drives innenfor én eller 
flere idretter, men hver idrett har ansvaret 
for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas 
utviklingsnivå

• 10 – 12 år: Idretten skal preges av varierte  
aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer 
gode basisferdigheter. Fordypning i én eller 
noen få idretter kan sikre et godt teknikk-
grunnlag for senere utvikling innenfor 
idrettsgrenen

De grunnleggende bevegelsene, som er listet opp 
under, gir oss noen føringer for hvilket innhold tre-
ningen bør ha. De grunnleggende bevegelsene er: 

• Gå
• Løpe
• Hoppe
• Hinke
• Åle
• Krabbe
• Rulle
• Bære
• Henge
• Svinge
• Kaste
• Fange/ta imot
• Klatre
• Snurre
• Skyve
• Dra
• Sparke
• Slå

Disse bevegelsene skjer med store muskel grupper, 
 og er grovmotoriske. De blir etterhvert mer presise, 
og finmotoriske. All ferdighetslæring bygger på disse 
grunnleggende bevegelsene (Norges idrettsforbund 
og olympiske og paralympiske komité 2012).

Tabell 1 viser alderstypiske utviklingstrekk 6-12 år 
(individuelle forskjeller) (Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité 2012).

BAKGRUNN FOR UTVIKLINGSTRAPPENS 
INNHOLD OG OPPBYGGING

“Barneidrettstreneren skal se alle og gjennomføre 
aktiviteter som er varierte, og som utvikler fysiske, 

motoriske, psykiske og sosiale ferdigheter, som 
igjen bidrar til utvikling av hele mennesket”

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ 2012
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FYSISK MOTORISK EMOSJONELT KOGNITIVT SOSIALT

6 Vekstspurt  
(lille pubertet)

Gutter noe voldsomme 
i sin grovmotoriske 
aktivitet.

Jenter har noe bedre 
motorikk.

Egosentrisk.

Leiker med liv 
og lyst.

Motivert for 
bevegelse. 

Svinger 
følelsesmessig.

Begynner å forstå 
regler.

Kan delvis følge regler.

Se på meg! 

Vil gjerne vise seg 
fram. Leiker etter 
hvert sammen.

Blir gradvis lengre 
og sterkere

Trenger mye aktivitet  
og øving på grunn-
leggende bevegelser  
og koordinasjon.

Grunnleggende bev-
egelser automatisert.

Mer harmonisk

Mer kontroll på 
følelser.

Kan lære mye. Rastløse. 

Stor interesse 
for hverandre. 
Bedre til å leike 
sammen, spille 
sammen.

Liker å bli svett  
og sliten

Finkoordineringsevnen 
bedre (øye-hånd, 
øye-fot). 

Kan lære grunn- 
leggende idretts- 
ferdigheter.

Lærer å sette ord på 
følelser.

Tilpasser seg 
regler.

Behov for å være 
selvstendig.

Jevn vekst og 
utvikling fram til 
puberteten

Fortsette å øve mye på 
koordinasjon og på  
bevegelser i alle 
retninger i ulike 
bevegelsesmiljøer.

Viktig med bred 
bevegelses erfaring for å 
lære nye ferdigheter.

Romorienteringsevnen 
er bra.

Kan lære mye motorisk 
før puberteten.

Mer selvstendig.

Mer selvkritisk.

Tenker konkret.

Barnet ser og  
oppfatter mer.

Større venneflokk.

Sosial status.

Lyder ikke auto-
matisk voksne.

Sammenligner seg 
med andre.

Større forståelse 
for andre.

P
U
B
E
R
T
E
T
E
N

Sterk lengdevekst  
i puberteten.

Jenter kommer  
ca to år før i 
puberteten.

Gutter blir nå 
tydelig sterkere  
enn jentene.

Kan lære grunnleggende 
idrettsferdigheter.

I puberteten:  
redd for å dumme 
seg ut.

Mindre motivert for 
bevegelse. 

Undervurderer seg 
selv.

Mer moden. 

Kan tenke mer  
abstrakt. 

Forstår og tenker  
mer taktisk. 

Grubler mer.

Venner betyr mye, 
særlig for jenter.

Tabell 1 Alderstypiske utviklingstrekk 612 år (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2012)

ÅR
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GUTTER 12-15 OG JENTER 11-14 ÅR

Kjennetegn for 
aldersgruppen

For de fleste barn starter puberteten i denne perioden, med en vekstspurt, begynnende 
sosial utvikling og økt fokus på selvstendiggjøring. Det betyr at de ofte velger det gruppen 
velger, og velger å ta avstand fra det tidligere liv som de nå betrakter som barnslig.

Fysisk modning Grensen for nervesystemets fulle modning og forutsetning for dynamisk og hurtig utførelse 
av finmotoriske bevegelser og korreksjoner, kan forsvinne i de vekstbetonede endringer 
som skjer i puberteten.

Læringsforutsetninger Økt evne til å tenke abstrakt og selvstendig, og se konsekvenser.

Sosiale forutsetninger Er i større grad påvirket av venners valg, og utøverne identifiserer seg mer med venner,  
trenere osv istedenfor med foreldre.

Mål med trening Trene for å trene, med en gradvis økning av omfang og intensitet. Grunnleggende utvikling 
av fysisk kapasitet og grunnleggende koordinasjon. En begynnende konkurransepreget  
aktivitet tilpasset barnas forutsetninger og behov.

Innhold Målrettet trening (og lek).

Metode Trenerens primære handlingsform: vedlikeholde følelsen av målrettet lek, men dreie  
treningen mot læring og utvikling.

Utøverens primære handlingsform: øve, trene, konkurrere, komme med ideer, avtale og 
beslutte, diskutere og beslutte, lede, vise frem og bedømme.

Tabell 2 Pedagogiske grunntrekk ved pubertetsstart (Team Danmark 2016)

Barneidrettsbestemmelsene gjelder for all idrett 
til og med 12 års alder. Utviklingen videre fra 13 
års alder avhenger av en rekke faktorer; utøve-
rens modning/vekst, ønske om å trene og bli en 
god utøver, klubbens rammebetingelser, tren-
ingsstyring basert på modning og vekst osv.

Med tanke på planlegging av trening for ungdom 
og videre mot voksen alder, presenterer vi i tabell-
form noen retningslinjer og prinsipper som kan være 
til hjelp i dette arbeidet (se Tabell 2 og Tabell 3). 
Tabellene er fra den danske boken ATK 2.0, som tar 
for seg aldersrelatert trening (Team Danmark 2016).

Foto: Paal Staven
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GUTTER 16-18 OG JENTER 15-18 ÅR

Kjennetegn for 
aldersgruppen

I denne aldersgruppen er det i første omgang de som har fått oppfylt forventninger til 
idrettsmiljøet som er igjen. De har som oftest suksess sportslig og/eller sosialt.

Læringsforutsetninger Motivasjonen endrer seg ofte vesentlig fra hva som har vært viktig tidligere.

Sosiale forutsetninger Påvirket av venner, trenere osv. I gang med å finne og definere seg selv. Gruppefellesskapet 
blir mer forpliktende og betydningsfullt.

Mål med trening Investeringsfasen. Trene for å trene. Trene for å konkurrere med en regelmessig konkurran-
sepreget aktivitet, kamper, stevner osv. Optimering av fysiske, mentale og teknisk/taktiske 
forutsetninger relatert til idretten.

Innhold Målrettet idrettsspesifikk trening.

Metode Trenerens primære handlingsform: de tekniske og taktiske instruksjoner blir mer og mer 
fokusert med en økt «seriøsitet» i utøvernes involvering. 
 
Utøverens primære handlingsform: øve, trene, konkurrere, prestere, komme med ideer, 
avtale og beslutte, diskutere og beslutte, lede, vise frem og bedømme.

Tabell 3 Pedagogiske grunntrekk etter pubertet (Team Danmark 2016)

Ulike egenskaper til ulike tidspunkt. Tidligere 
opererte man med begrepene sensible faser, 
«window of opportunity» etc. Figur 4 og Figur 
5 under, tydeliggjør på hvilke tidspunkt de ulike 
egenskapene påvirkes i størst grad. Imidlertid 

har man har i senere tid gått bort fra begrepene 
 sensible faser, «window of opportunity» etc, og 
ser i større grad på modning og vekst relatert til 
før-pubertet, under pubertet og etter pubertet.

Hvilke faktorer utvikles når?

Anbefalt videre lesning:
• Barneidrettstreneren (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2012)
• ATK 2.0 Træning af børn og unge (Team Danmark 2016)

Figur 4 Sensible faser relatert til alder (Madsen og de Faveri 2004)
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I gjennomsnitt kommer jenter inn i puberteten 
ca 2 år før guttene, og i denne perioden er det 
store forskjeller i kroppens utvikling. Disse store 
kroppslige forandringene påvirker prestasjonsut-
viklingen hos begge kjønn, og mange vil oppleve 
at det er mindre sammenheng mellom tren-
ingsinnsats og prestasjonsfremgang. Blant annet 
fører puberteten til endringer i kroppssammen-
setning, hvor man ser store forskjeller i fordelin-
gen av fett- og muskelmasse mellom kjønnene, 
som har konsekvenser for den relative styrken 
og utholdenhetsprestasjonen. Hos jenter ser 
man ofte en stagnasjon i prestasjonsutviklingen 
i denne perioden, og man registrerer også flere 
skader enn før puberteten. Dette taler for å dif-
ferensiere treningen mellom gutter og jenter, 
hvor det anbefales at jenter trener mindre av den 
mest belastende utholdenhetstreningen. Man 
bør redusere øvelser med plyometrisk arbeid 
(løp, hopp, ballspill), og heller prioritere mer 

skånsomme bevegelser (som for eksempel svøm-
ming). Man bør legge opp til stor variasjon i den 
aerobe utholdenhetstreningen, og i tillegg trene 
mer stabilitet, motorikk og teknikk.

De store forskjellene i prestasjonsutvikling mel-
lom gutter og jenter, er spesielt synlig i 14-18 
års alder. Det kan være belastende for jentene 
å trene mye, med god innsats, uten å ha pres-
tasjonsfremgang. Heldigvis kan vi se at trenbar-
heten er lik hos jenter og gutter både før og etter 
pubertet. Men, dessverre er det mange jenter 
som slutter i junioralder, hvor noe av forklaringen 
kan være den manglende prestasjonsutviklingen. 
Nettopp i disse årene er det viktig at trenere og 
foreldre samtaler tett med jentene, og skaper  
forståelse for at dette er en naturlig utvikling 
(Tønnessen og Rønnestad 2018).

Figur 5 Sensible faser relatert til alder (Olbrecht 2000) (originalt fra «Trainingswissenschaft» av 
Schnabel, Borde, Harre 1996)

Anbefalt videre lesning:
• Svømmetrening (Madsen og de Faveri 2004)
• The science of winning (Olbrecht 2000)
• Trening fra barneidrett til toppidrett (Tønnessen og Rønnestad 2018)
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«Du blir bedre på det du trener på». Skal du bli 
god i svømming, så betyr det at du må bruke 
mest tid på svømming. Hvis du har 2-3 timer 
svømmetrening i uken, så bør mesteparten av den 
tiden brukes til utvikling av svømmeferdigheter/-
teknikker. Øker du antallet treningstimer, kan du 
bruke mer tid på andre aktiviteter, som støtter 
opp under og bidrar til at svømmeferdighetene 

I et lengre perspektiv er variasjon et viktig prin-
sipp; både med tanke på motivasjon, lærings- og 
treningsutbytte. Ensformig øving og trening (sta-
dig repetisjon av det samme innholdet) påvirker 
ikke bare motivasjonen og engasjementet neg-
ativt, men fører over tid til stagnasjon. Derfor 
oppgir mange ensidig og monoton aktivitet som 
en viktig årsak til at de slutter med idretten. 
Variasjon øker læringsutbyttet, fordi nye måter å 
løse bevegelsesoppgaver på forbedrer nervesys-
temets evne til å løse nye oppgaver, og sikrer at 
lærte bevegelser utføres med større nøyaktighet 
og bedre kvalitet. Det gir utøveren en større for-
ståelse for hvordan bevegelser kan styres, og 
dermed et bredere handlingsrepertoar.

For at den fysiske treningen skal gi et utbytte, må 
også den varieres. En gitt, ny treningsdose, fører 
først til at kroppen tilpasser seg – yteevnen blir 
bedre. Virkningen av den samme treningsdosen 

Før vi ser på de ulike egenskapene vi skal utvikle i et langsiktig perspektiv, er det noen grunnleggende 
prinsipper vi må utdype og forklare litt nærmere:

blir bedre. Husk at spesifisitet ikke er det samme 
som ensidighet eller ensformighet. Det har heller   
ikke noe med tidlig spesialisering å gjøre. 
Spesifisitet dreier seg om å utføre funksjonelle og 
varierte bevegelsesformer som tar utgangspunkt 
i idrettens egenart. For å få en optimal utvikling 
må spesifisitet kombineres med variasjon (Hallén 
og Ronglan 2011).

avtar gradvis, og vil etter noen uker ikke lenger 
ha noen treningseffekt – utviklingen flater ut. 
Derfor er det vesentlig at alle belastnings-
faktorene (belastningsrytme, treningsmengde, 
intensitet, metoder, draglengder, pauser etc) vari-
eres over tid (se også lenger ned under adaptasjon). 
Her er det imidlertid på sin plass å påpeke at for 
å oppnå en treningseffekt, krever det at trenings-
dosen varer lenge nok og repeteres ofte nok. En 
for hyppig variasjon kan være bra mentalt, men i 
verste fall føre til at utøveren ikke forbedrer seg. 
For å motvirke dette er det vanlig å periodisere 
treningen, med ulike mål og innhold. Det sikrer 
både at ferdigheter/teknikker og de fysiske egen-
skapene utvikles over tid, og forhindrer at man 
gjør alt på en gang (Hallén og Ronglan 2011). 
For en svømmer kan det f.eks være gunstig å ta 
i bruk egnete landaktiviteter. Dette utvikler deg 
både motorisk, fysiologisk og sosialt.

Spesifisitet

Variasjon
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Menneskekroppen tilpasser seg den belastningen 
den utsettes for. Dette kalles adaptasjon. Økes 
belastningen (treningsdosen), vil kroppen grad-
vis tilpasse seg denne. En gradvis forbedring av 
yteevnen, forutsetter en individtilpasset balanse 
mellom belastning (treningsdose) og hvile (resti-
tusjon). Ulike typer trening, som påvirker uthold-
enhet, hurtighet, styrke etc, belaster kroppen 
forskjellig, og har ulik restitusjonstid. Økes belast-
ningen mye på kort tid, eller om avstanden mel-
lom intensive økter er for kort, kan det føre til 
overbelastning, skader og i verste fall overtrening.  
Det er dette vi tar hensyn til når vi planlegger  
belastningsrytmen for en uke, for en meso- 
og makrosyklus. Spesielt i overgangen fra en 
treningsgruppe til neste, er det viktig å sikre at 

Vi setter utøveren i sentrum, og tar utgangspunkt 
i dennes bakgrunn og livssituasjon. Treningen i 
dag, skal gi lyst til å trene i morgen. Føler man 
seg sliten, kan det være nødvendig å justere på 
planen. Treningsprosessen handler om å utvikle 
det hele mennesket, og da er individualisering et 
grunnleggende prinsipp. Det betyr at treningen   
må tilpasses den totale belastningen eller livs-
situasjonen for hver enkelt. Har utøveren stor 
belastning på skolen (f.eks eksamensperioder), 
så må treningen tilpasses dette. Trener og utøver 
må ha jevnlige samtaler som kartlegger helheten, 

utøveren får tid til å tilpasse seg den nye belast-
ningsrytmen. Tar vi hensyn til dette, kan vi snakke 
om en utviklingstilpasset progresjon, som tar 
utgangspunkt i utøverens kalenderalder, biolo-
giske alder, treningsalder, treningsbakgrunn, helse 
og evne til restitusjon. I et helhetlig perspektiv 
må vi også ta hensyn til ulike belastninger uten-
for treningsarenaen (skole/studier, jobb, familie 
osv). Totalbelastningen, og økningen av denne 
over tid, må samsvare med muligheten for nok 
restitusjon. Behovet for restitusjon øker altså når 
treningsbelastningen øker, og krever en stadig 
smartere bruk av metoder og tiltak som øker res-
titusjonshastigheten (f.eks lett trening, søvn/hvile, 
ernæring, massasje, mentale avslappingsteknikker 
etc (Hallén og Ronglan 2011).

slik at planen, og ikke minst gjennomføringen av 
den, tar hensyn til utøverens aktuelle situasjon. 
I svømming trener man som regel i en gruppe 
sammen med flere andre, med noenlunde lik 
alder, eller nivå. Å individualisere betyr ikke at 
man skal bryte opp gruppen og trene mer alene, 
men at man tilpasser treningsinnholdet så indi-
viduelt man kan innenfor rammene av trenings-
gruppens fellesskap. Dette er en balanseøvelse 
(Hallén og Ronglan 2011).

Adaptasjon og progresjon

Individualisering

“Menneskekroppen tilpasser seg den belastningen  
den utsettes for. Dette kalles adaptasjon. Økes  

belastningen (treningsdosen), vil kroppen gradvis 
tilpasse seg denne”
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Motorisk utvikling, og ferdighets 
og teknikktrening

Ferdighets- og teknikktrening sees ofte på som 
samme sak. Imidlertid er det noen forskjeller;

• Ferdighetstreningen er med på å utvide beveg-
elsesrepertoaret, bevegelseskontrollen og 
kroppsbevisstheten, både generelt (generell 
motorikk og koordinasjon) og idrettsspesifikt 
(spesifikk motorikk og koordinasjon).

• Teknikktreningen forbedrer en idrettsspesifikk 
ferdighet med tanke på å optimere en prestasjon.

Barn bør i første rekke bli utfordret på gener-
elle motoriske oppgaver – det man kan kalle de 

grunnleggende bevegelsene (beskrevet tidligere). 
Så kan man skape variasjon f.eks gjennom å endre 
betingelsene for bevegelsen (fra hopp til hopp 
med spredte ben, eller løp med varierende skritt-
lengde). I denne fasen (før-pubertet) arbeider  
man også med generell koordinasjon (idretts-
uavhengige koordinasjonsøvelser på land). Den 
generelle koordinasjonen danner grunnlag for 
senere å mestre idrettsspesifikke ferdigheter. 
Den spesifikke motorikken i svømming utvikles 
f.eks ved at utøveren må forholde seg til og løse 
beveg elsesoppgaver i vann (f.eks holde balansen i 
vannet, orientere seg i forhold til vannflaten osv). 
Spesifikk koordinasjon ligner mer på bevegelsen i 

Foto: Øyvind Thorsen
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den spesifikke svømmearten (f.eks rotasjon rundt 
forskjellige akser i vannet).

(Lloyd, Oliver, et al. 2015) skriver at innen man 
starter konkurranserettet trening (går fra interne 
klubbkonkurranser til deltakelse i stevner utenfor 
klubb), anbefales det å gjennomføre INT (integra-
tive neuromuscular training). INT inkluderer både 
generell (styrkeutviklende) og spesifikk (mål-
rettet mot mangler i motorisk kontroll) trening. 
Denne treningen må planlegges inn i årsplanen, 
som også må inneholde perioder med redusert 
svømmespesifikk trening for å styrke motorisk 
ferdighetsutvikling og redusere skaderisiko.

Teknikkutvikling/-opplæring må ha forrang 
før utholdenhetstrening; hvor lenge man kan 
opprettholde god kvalitet i teknikken, bestemmer 
lengden på deldistanser og serier i trening. Dette 
dilemmaet er det viktig å være klar over, hvor 
vi på den ene siden ønsker å utvikle utholden-
heten, mens på den andre siden ønsker å utvikle 
økonomisk/effektiv svømmeteknikk. For mye 
trening med uøkonomisk teknikk fører til beg-
rensninger for ungdomsutøveren, og det er van-
skelig å korrigere dette på et senere tidspunkt. 
For å kunne trene (repetere en gitt distanse et 
gitt antall ganger med jevn fart og en gitt pause), 
må utøveren mestre en gitt svømmeteknikk godt 
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“The age and youth athlete must possess a tool kit 
of transportable skills and technique that will take 

them through maturation with great efficiency 
and ease into their senior levels, and certainly 
when physical growth slows down or ends.”

BILL SWEETENHAM

nok til å løse oppgaven. I den forstand kommer 
opplæring av, og videreutvikling av en svømme-
teknikk først – så følger svømmetreningen,  
der den lærte teknikken brukes for å utvikle 
de svømmespesifikke fysiske egenskapene. Da 
blir det viktig å definere hvor god kvaliteten på 
utøverens svømmestil (stil = utøverens individu-
elle løsning av teknikken) skal være, før vi even-
tuelt avbryter serien. Utviklingen av svømmestilen 
går hånd i hånd med utviklingen av svømmespesi-
fikk utholdenhet. Jo bedre stilen blir, desto lengre 
drag og serielengder kan utøveren utføre med 
god nok stil (Wilke og Madsen 2015).

(Tønnessen og Rønnestad 2018) peker på følgende 
 fellestrekk som preger teknikken til utøvere med 
gode tekniske løsninger:

• Kraftfull, rytmisk og avspent utførelse
• God «timing» i kraftutviklingen mellom utøver/

utstyr og underlag
• God «timing» i bruk av ulike kroppsdeler
• Gode «linjer» som sikrer optimal 

kraftoverføring
• Optimal stabilitet i involverte ledd og 

leddkjeder
• Minimal energibruk per tidsenhet

Forutsetningene for teknikktrening endrer seg 
hele tiden som følge av den biologiske modningen   
og treningen, og man bør derfor hele tiden 
tilpasse teknikken til de forutsetningene utøverne 
har til enhver tid (Team Danmark 2016).

Individuelle forskjeller mtp kroppsproporsjoner, 
styrke, eksplosivitet, smidighet osv, gjør at enhver 

utøver vil vise en individuell utforming av «ideal-
teknikken», slik den beskrives i lærebøkene. 
Dette individuelle bevegelsesmønsteret kalles 
(personlig) stil, til forskjell fra (en objektiv, ideell) 
teknikk. Derfor er idealteknikk kun en beskrivelse 
av hvordan en gitt bevegelsesoppgave kan løses 
på best mulig måte. Enhver utøvers oppgave  
blir så å orientere seg mot idealteknikken,  
og bruke sine forutsetninger til å løse f.eks crawl-
teknikken så effektivt som mulig (f.eks ved å 
utnytte de biomekaniske prinsippene og anato-
miske forutsetningene, for å øke kraftutviklingen, 
bevegelses hastigheten i segmentene osv).

Hjernens plastisitet er stor både før, under og 
etter pubertet. Tidlig læring av spesifikk teknikk 
er ikke noen ulempe, under forutsetning av at 
utøveren også lærer mange andre teknikker og 
bevegelsesmønstre, slik at nervesystemet blir 
fleksibelt nok til å håndtere de endringene som 
skjer under den biologiske modningsprosessen. 
Forutsetningene for teknikk endrer seg, og over-
føringen av tilegnet teknikk er ikke alltid god 
nok fra før til etter pubertet. Derfor bør utøveren 
eksponeres for et stort antall teknikker og beveg-
elsesoppgaver for å opparbeide seg et bredt og 
allsidig bevegelsesrepertoar. Etter pubertet kan 
man i større grad målrette den idrettsspesifikke 
teknikktreningen mot en individuelt tilpasset 
teknikk.

Generell motorikk og koordinasjon bør trenes før 
pubertet, spesifikk motorikk og koordinasjon kan 
startes opp før pubertet og trenes under pubertet 
(se Tabell 4) (Team Danmark 2016).
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ØVELSER

Generell motorikk • Gang og løp med varierende steglengde, frekvens

• Hekkeløp med varierende høyde

• Hopp med samlete ben, spredte ben, varierende retning og hoppehøyde

• Ettbens-hopp, hinke

• Kroppsruller/kolbøtter i varierende retning og underlag

• Kast med forskjellige baller, redskaper, varierende lengde, høyde, plassering

• Kaste og gripe ball, mens man løper, satser, hopper

Generell koordinasjon • Jumping jacks

• Omvendt jumping jacks

• Diagonalbevegelse

• Omvendt diagonal

• Løp med kneløft, variere rytme

• Løp med hælspark, variere rytme

• Forlengs og baklengs løp, med armsving

• Sidehopp med armsving

Spesifikk motorikk • Saltoer i vann og i luften

• Hopp fra kant/pall i ulike posisjoner

• Sveve under vann, flyte i vannflaten, balansere

• Sculling i ulike posisjoner

• Linjeholdning og kroppsdelfin

• Rotasjoner rundt lengde- og breddeaksen i vann og i luften

Spesifikk koordinasjon Spesifikke tekniske øvelser med restriksjoner:

• Rytme (beinsparksrytme, armtaksrytme, pusterytme)

• Hånd/arm/bein/fot-posisjon

• Kobling mellom armtak og beinspark

• Kombinere svømmearter (crawl armtak med brystbeinspark)

Tabell 4 Treningsøvelser for generell motorikk og koordinasjon, og spesifikk motorikk og koordinasjon  
(Team Danmark 2016)

Anbefalt videre lesning:
• Long-term athletic development part 2 (Lloyd, Oliver, et al. 2015)
• Wege zum Topschwimmer; Aufbau- und Anschlusstraining (Wilke og Madsen 2015)
• Trening fra barneidrett til toppidrett (Tønnessen og Rønnestad 2018)
• ATK 2.0 Træning af børn og unge (Team Danmark 2016)
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I et metastudie gjennomført av (Baquet, Van 
Praagh og Berthoin 2003) kommer det frem 
at VO2peakiv forbedres med 8-10% gjennom 
aerob utholdenhetstrening. De fleste studiene 
de undersøkte, var gjennomført på skolebarn i 
før-pubertet, og i pubertet. Det er blant annet 
med bakgrunn i dette metastudie at (Armstrong, 
Tomkinson og Ekelund 2011) har foreslått føl-
gende med tanke på utvikling av VO2peak:

• Økter pr uke: 3-4
• Varighet: 40-60 minutter
• Intensitet: 85-90% av HRmaksv

• Periodevarighet: minst 12 uker

Denne anbefalingen har IOC støttet seg til i sin 
konsensusanbefaling «Training the elite child 
 athlete» (International Olympic Committee 
2005).

Uavhengig av om barnet trener eller ikke, ser vi at 
den største veksten i VO2max sammenfaller med 
Peak Height Velocity (PHV); se Figur 6 som viser 
gjennomsnittlig høydevekst for norske barn. 

Utvikling av aerob og anaerob kapasitet

Figur 6 Gjennomsnittlig høydevekst (Vekststudien i Bergen 2009)
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Imidlertid; ved å trene spesifikk utholdenhet, 
innebærer det at utøveren gjennomfører trening  
som i sum forbedrer den aerobe kapasiteten, bev-
egelsesøkonomien/teknikk, og hastigheten ved 
aerob og anaerob terskel. Man kan ikke si hvor 
mye de enkelte faktorene blir forbedret, og hvor 
stor andel de har i den totale forbedringen  
utøveren opplever. Alle fysiske egenskaper 
forbedres i løpet av den biologiske utviklingen, 
uavhengig av om de i tillegg trenes (Madsen og 
de Faveri 2004).

Det er en tydelig asynkron utvikling av anaerob 
prestasjonsevne som følge av modning og kjønn. 
I 12-17 års alder går jenter frem med 65% i peak 
power (målt ved Wingate test på sykkel), mens 
gutter går frem med 120% (Bergeron, et al. 2015).

Forskjellen på VO2maxvi mellom jenter og gutter 
skyldes i stor grad den modningsrelaterte stigningen  
i testosteronnivå som guttene opplever.

Det relative oksygenopptaket er nokså stabilt 
gjennom barndom/ungdom for gutter, mens det 
for jenter synker jevnt. Dette gjelder for barn/
ungdom som ikke trener.

Konklusjonen er at barn og unge kan forbedre 
den aerobe effekten via trening, men man ser 
kun mindre forbedringer i VO2max og VO2peak 
hos trente barn før pubertetsårene.

Det må derfor stilles spørsmål ved om det skal 
brukes mye tid på spesifikk aerob trening (Team 
Danmark 2016).

Anbefalt videre lesning:
• Endurance training and aerobic fitness in young people (Baquet, Van Praagh og Berthoin 

2003)
• Aerobic fitness and its relationship to sport, exercise training and habitual physical activity 

during youth (Armstrong, Tomkinson og Ekelund 2011)
• Training the elite child athlete (International Olympic Committee 2005)
• ATK 2.0 Træning af børn og unge (Team Danmark 2016)
• Svømmetrening (Madsen og de Faveri 2004)
• IOC consensus statement on youth athletic development (Bergeron, et al. 2015)

Foto: Øyvind Thorsen
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(Hallén og Ronglan 2011) skiller mellom begre-
pene kondisjon og utholdenhet, hvor kondisjon  
forholder seg til det maksimale O2-opptaket, 
mens utholdenhet er spesifikt knyttet til idretten/
aktiviteten og evnen til å holde ut (med god 
teknikk og størst mulig hastighet). I boken 
Svømmetrening (Madsen og de Faveri 2004) 
brukes begrepene generell aerob utholdenhet  
(kondisjon) og aerob svømmeutholdenhet 
(utholdenhet). Begge kan og bør trenes, og i 

begge kan og bør vi måle VO2maks. Både trening  
av kondisjon og utholdenhet har fordeler og 
ulemper, og kunsten er å finne ut hvor stor andel 
av hver vi bør gjennomføre i de ulike trenings - 
etappene, og etterhvert også relatert til 
spesialdistanse.

Kondisjonen (generell aerob utholdenhet) kan 
trenes utenfor utøverens spesifikke idrettsarena; 
en svømmer kan trene kondisjon ved å løpe, sykle, 

Trening av kondisjon og utholdenhet
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gå på ski etc. Denne typen trening kan gjen-
nomføres enten ved deltakelse i andre idretts-
lag, eller i regi av svømmeklubben. Deltakelse 
i flere idrettslag er utfordrende med tanke på 
transportlogistikk, økonomi, hvert idrettslags krav 
til oppmøte osv. Trening av kondisjon i regi av 
svømmeklubben er utfordrende med tanke på til-
rettelegging, treners kompetanse, evnt  deltakelse 
i andre aktiviteter osv. Klubbene må selv finne 
best mulig løsning for dette i sine sportslige 
planer og aktivitetstilbud.

Utholdenheten (aerob svømmeutholdenhet) 
trenes spesifikt; en svømmer trener utholdenhet 
i bassenget.

Vi kan si at jo bedre den aerobe utholdenheten 
er, desto bedre forutsetninger har utøveren for å 
kunne trene, eller tåle trening. I tillegg øker den 
evnen til å restituere seg etter trening. Dermed 
forbedres også forutsetningene for å utvikle og 
optimalisere de svømmetekniske og- taktiske 
ferdighetene.

Antall timer utholdenhetstrening er større innen 
idretter med hovedsakelig konsentrisk muskel-
arbeid vii (som f.eks svømming), enn for idretter  
med mest plyometrisk muskelarbeid  (som f.eks 
løping) viii (Tønnessen og Rønnestad 2018). I 
tillegg er svømmeteknikkene i stor grad tillærte 

bevegelser, som utføres i et uvant medium (vann). 
Det i seg selv krever at utøveren må gjennomføre 
et stort treningsomfang i vann, for å utvikle vann-
følelse og dermed skape effektiv fremdrift.

Riktig styrt svømmetrening i intensitetssonene 
I1-I5 utvikler aerob utholdenhet. Effektiv trening  
i de to minst intensive I-sonene (I1-I2) forut-
setter at varigheten på serien/økten er lang og 
intensiteten lav. I svømmetreningen er det vanlig 
å bruke både intervall- og kontinuerlige metoder, 
og mest hensiktsmessig er de sistnevnte. Fordi 
intensiteten er lav og varigheten lang, forbedrer 
treningen i disse to I-sonene kroppens evne 
til å omsette fett/fettsyrer som energikilde. 
Dermed spares glykogenlagrene i stor grad. 
Restitusjonstiden etter en slik trening er kort (6-8 
timer). De mer intensive aerobe I-sonene (I3-
I5) kjennetegnes av kortere varighet og høyere 
intensitet. Intervallmetodene brukes oftere enn 
kontinuerlige metoder. Den høyere intensiteten i 
disse I-sonene gjør at en økende grad av glykogenix  
må omsettes for å opprettholde treningsfarten. 
Glykogenlagrene kan derfor begrense hvor lang 
serien kan være. Et viktig moment er også at 
treningsfarten, særlig i I-4 og I-5 nærmer seg mer 
og mer konkurransefarten, særlig for mellom- 
og langdistanse. Dermed blir treningen i disse 
I-sonene til dels konkurransespesifikke.

Anbefalt videre lesning:
• Treningslære for idrettene (Hallén og Ronglan 2011)
• Svømmetrening (Madsen og de Faveri 2004)
• Trening fra barneidrett til toppidrett (Tønnessen og Rønnestad 2018)

“Kondisjonen (generell aerob utholdenhet) kan 
trenes utenfor utøverens spesifikke idrettsarena; 

en svømmer kan trene kondisjon ved å løpe, sykle, 
gå på ski etc.”
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(Hallén og Ronglan 2011) viser til at ved maksimal - 
belastninger med en varighet på 80-90 sekunder 
vil omtrent halvparten av energien komme fra den 
anaerobe energiomsettingen. Denne deles gjerne 
inn i anaerob effektxog anaerob kapasitetxi. 

Anaerob effekt viser til hvor hurtig musklene 
anaerobt kan gjendanne ATPxii (adenosintrifosfat),  
noe som gir seg utslag i hvor mye energi systemet 
kan omsette/frigjøre per sekund, og dermed er 
avgjørende for hvor fort en utøver kan svømme 
på en kort distanse (<50m).

Anaerob kapasitet viser til hvor mye ATP som 
totalt sett produseres ved å bryte ned kreatin-
fosfatxiii (alaktasid energiomsettingxiv) og glyko-
gen (laktasid energiomsettingxv med økt produk-
sjon av laktatxvi) i løpet av en viss tid, noe som 
gir seg utslag i en maksimal tolererbar laktat-
konsentrasjon. Den begrenses av utøverens 
tåleevne (smerte), muskelfibersammensetning og 
graden av hvor godt anaerobt trent utøveren er. 
Disse faktorene er avgjørende for hvor lenge (i 
sekunder) en tilnærmet maksimal hastighet kan 
opprettholdes (f.eks på 100-200m). 

Anaerob trening gjennomføres med intervall-
metodene (hurtig/intensiv intervalltrening, 
tempo trening, broken distance etc), naturlig 
nok med høyere intensitet (svømmehastighet), 
 kortere drag og lengre pauser, enn i den aerobe 
treningen.

Riktig gjennomført trening i I-sone 6 og 7 
forbedrer både den anaerobe kapasiteten og 
-effekten. Trening i I-6 påvirker imidlertid den 
anaerobe kapasiteten bedre, mens I-7 har større 
påvirkning på den anaerobe effekten. Trening i 
I-8 (=hurtighetstrening med maks draglengde på 
25m) kalles for anaerob alaktasid trening, fordi 
energien i hovedsak kommer fra nedbrytningen 
av kreatinfosfat, uten at det dannes laktat.

Tabell 5 viser energiomsettingen ved ulike dis-
tanser. For 50 meter er den dominerende alaktasid 
og laktasid, for 100 meter er det 41% aerob omset-
ting, og fra 200 meter og mer er det dominerende 
aerob omsetting (Rodriguez og Mader 2010).

Svømming er, med dette utgangspunktet, en 
idrett som stiller store krav til spesifikk aerob 
utholdenhet (aerob svømmeutholdenhet). Det 
gjelder generelt, uavhengig av hvilken distanse 
utøveren konkurrerer i.

Ser vi isolert på kravene i en konkurranse vil det, 
for øvelser under 90 sekunder, imidlertid være 
den anaerobe energiomsettingen som er domi-
nerende, og muskelstyrke og hurtighet er vikti-
gere for prestasjonen (Hallén og Ronglan 2011). 
Det betyr at, når utøveren har kommet til inves-
teringsfasen (15-16 års alder), og begynner å 
spesialisere seg for en gitt svømmeteknikk og 
-distanse, så må fordelingen av treningstiden 
innenfor aerob- og anaerob utholdenhet, styrke, 
hurtighet etc, være forskjellig for en sprinter, og 

Trening av anaerob utholdenhet

DISTANSE REFERANSETID ALAKTASID 
(ATP-PCR)

LAKTASID 
(GLYKOLYTISK)

AEROB

50 m 22 sek 38% 58% 4%

100 m 48 sek 20% 39% 41%

200 m 1:45 13% 29% 58%

400 m 3:45 6% 21% 73%

800 m 7:50 4% 14% 82%

1500 m 14:50 3% 11% 86%

Tabell 5 Energiomsetting ved ulike distanser (Rodriguez og Mader 2010)
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Anbefalt videre lesning:
• Treningslære for idrettene (Hallén og Ronglan 2011)
• Svømmetrening (Madsen og de Faveri 2004)

for en mellom-/langdistansesvømmer. I og med at 
grensen mellom sprint og mellom distanse er fly-
tende, er det nødvendig med god aerob uthold-
enhetstrening også for utøvere som satser primært  
på 100m øvelser. Det gjelder også fordi, som 
nevnt tidligere, den aerobe utholdenheten gjør 
utøveren mer robust (skaper forutsetningene for 
å kunne tåle trening), og forbedrer evnen til å 
restituere seg etter hard (anaerob) trening. En 

rendyrket 50m-sprinter må nødvendigvis vekt-
legge styrke-, hurtighets- og anaerob trening,  
betydelig mer enn en langdistansesvømmer, 
men må fortsatt opprettholde en stor del av 
svømmespesifikk aerob utholdenhetstrening.

Uavhengig av konkurransedistanse utgjør altså 
utholdenhetstreningen en vesentlig del av den 
totale treningstiden for en svømmer.

Uavhengig av konkurransedistanse 
utgjør altså utholdenhetstreningen en 

vesentlig del av den totale trenings
tiden for en svømmer.
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For enkelhets skyld kan vi skille begrepene  
hurtighet og spenst ved å se på antall muskel-
kontraksjoner. Spenst er knyttet til én kontraksjon,  
mens hurtighet svært ofte er knyttet til flere 
sammenhengende kontraksjoner (Hallén og 
Ronglan 2011). Både spenst og hurtighet er 
beslektet med eksplosiv styrke.

Spenst og hurtighet bør trenes spesifikt og 
teknisk tilnærmet bevegelsesmønsteret i 
svømmingen.

Med svømmehurtighet mener vi evnen til å tilbake - 
legge en kort distanse (<25m) med maksimal 
hastighet.

Svømmehurtighet avhenger av både muskelsty-
rke og teknikk. Økt muskelstyrke fører ikke nød-
vendigvis til økt svømmehurtighet, hvis svømme-
teknikken er dårlig. En svømmer må alltid forsøke 
å redusere motstanden i vannet, og samtidig 
effektivisere/øke fremdriften.

En viktig forutsetning for at hurtighetstreningen  
skal virke etter hensikten, er en tilstrekkelig  
mestring av den aktuelle svømmeteknikken. 
Derfor er det hensiktsmessig at hurtighetstreningen  
går hånd i hånd med utviklingen av svømme-
teknikken. Hurtighetstreningen må gjennomføres 
når utøveren er godt oppvarmet, men fortsatt 
uthvilt, både fysisk og mentalt. Intensiteten må 
være maksimal, dragene må være korte (10-15 

sekunder), og pausene må være lange (1,5-3 
minutter) (Tønnessen og Rønnestad 2018).

Spenst forbindes ofte med hopp, enten høyt 
eller langt. I svømming kjenner vi dette igjen 
både i startstupet og i frasparket i vendingene. I 
begge situasjoner kan vi si at innsatsen i hoppet 
må være maksimal. Som for hurtighet, bør spenst 
trenes spesifikt og teknisk tilnærmet bevegelses-
mønsteret i startstup og fraspark i vendinger. 
Spensttreningen starter også med god oppvarming. 
For en utøver som har startet med styrketrening, 
vil det, i en ressursperiode, være hensiktsmessig 
å trene maksimal muskelstyrke (f.eks med kne-
bøy), deretter eksplosiv styrke trening med let-
tere vekter (f.eks knebøyhopp), før man trener 
spesifikk spenst uten vekt, og til slutt utfører 
dette idrettsspesifikt (startstupet) (Hallén og 
Ronglan 2011). For barn og ungdom anbefaler vi 
plyometrisk trening med skånsomme og mindre 
intensive øvelser, f.eks trappehopp, og deretter 
gradvis øke mot mer avanserte øvelser etterhvert 
(Tønnessen og Rønnestad 2018).

Spensttrening øker forutsetningene for et godt 
startstup eller fraspark i vending. Samtidig er det 
viktig å påpeke at en start eller et fraspark er en 
spesifikk teknikk, og man må derfor se spenst-
treningen i sammenheng med den spesifikke 
teknikk treningen. Den økte evnen til å hoppe 
høyt (resultatet av spensttreningen) må omsettes 
i startteknikken.

Trening av hurtighet og spenst

Anbefalt videre lesning:
• Trening fra barneidrett til toppidrett (Tønnessen og Rønnestad 2018)
• Svømmetrening (Madsen og de Faveri 2004)
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Styrke er muskulaturens evne til å overvinne 
en ytre motstand. Idrettslige prestasjoner 
avhenger av evnen til å utvikle kraft. På elite-
nivå i svømming vil svømmeteknikken i de 
fleste distanser, gjennomføres med en mot-
stand som overskrider 30% av den maksimale 
styrken. Det betyr at den maksimale styrken er 
prestasjonsbegrensende i svømming, og denne 
må forbedres gjennom styrketrening (Madsen 
og de Faveri 2004).

I tillegg er styrketrening viktig for å utvikle  
stabiliseringsmuskulaturen over hofteledd 
(hoftebøyere og -strekkere), langs ryggraden 
(store og små ryggmuskler) og på forsiden av 
kroppen (magemusklene). Disse musklene  
stabiliserer kroppsholdningen, slik at utøveren 
kan innta linjeholdning (redusert motstand 

i vannet) og opprettholde denne over tid. I 
tillegg sikrer en godt utviklet stabiliserings-
muskulatur, at mest mulig av fremdriftskraften 
fra armtak og beinspark blir overført på krop-
pen og omsatt i større svømmehastighet.

Styrketrening for barn medfører ikke flere 
skader enn andre typer trening. Snarere tvert 
om forbedrer den forutsetningene for å kunne 
gjennomføre motoriske prestasjoner (f.eks 
hoppe, løpe, kaste etc). Styrketrening som 
inneholder både tradisjonell styrketrening og 
plyometriske øvelser, er mer effektivt enn de to 
treningsformene hver for seg. Barn og unge (og 
voksne) bør oppfordres til å drive styrketrening 
året rundt med passende progresjon og perio-
disering for å vedlikeholde og utvikle styrke 
som følge av trening (Team Danmark 2016).

Trening av styrke
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Retningslinjer for styrketrening av unge  
(et utdrag) (Faigenbaum, et al. 2009)
• Sørge for kvalifisert instruksjon og tilsyn

• Sikre deg at treningsområdet er sikkert og fritt 
for risiko

• Starte hver trening med 5-10 minutter dyna-
misk oppvarming

• Begynne med relativt lett belastning og alltid 
fokusere på korrekt teknikk

• Bygge opp og justere programmet ut fra behov, 
mål og evner

• Nedvarming med lav intensitet og uttøyning

• Lytte til individuelle behov i hver treningsøkt

• Bruk individuelle treningsdagbøker for å doku-
mentere fremgang

• Varier systematisk for å holde programmet 
oppdatert og utfordrende. 

For komplett oversikt over retningslinjer for styr-
ketrening av unge, se «Youth resistance training» 
(Faigenbaum, et al. 2009).

Trening av styrke og utholdenhet samtidig 
(periodisering):
Styrketrening og utholdenhetstrening fører til 
ganske forskjellige fysiologiske tilpasninger. Hvis 
styrketrening kombineres med et lite volum av 
utholdenhetstrening (2-3 økter per uke), ser man 
som oftest samme økning i maksimal kraft og/
eller muskelvekst som hvis man bare gjennom-
fører styrketrening. Hvis man gjennomfører en 
relativt stor mengde med utholdenhetstrening 
(mer enn 4 økter per uke), samtidig med tung 
styrketrening, er økningen i styrke, muskelvekst 
og/eller evne til hurtig kraftutvikling svekket, 
sammenlignet med de som gjennomfører kun sty-
rketrening (Tønnessen og Rønnestad 2018).

Hvis man trener utholdenhet før styrke på samme 
dag, blir styrkefremgangen mindre enn om man 
bare trener styrke. Med moderat til lett intensitet 
på utholdenhetsøkten blir denne reduksjonen 
mindre. Intensiteten og varigheten på utholden-
hetsøkten påvirker responsen på den påfølgende 
styrkeøkten, og hvis styrkeøkten kommer mange 
timer etter utholdenhetsøkten, vil ikke den neg-
ative effekten av utholdenhetsøkten være like 
tydelig. Den hemmende effekten utholden-
hetstreningen har på effekten av en etterføl-
gende styrkeøkt, omfatter primært den spesifikke 
utholdenhetstrente muskulaturen. Det betyr at 
hvis man i hovedsak trener beinspark (i vann), kan 
det kombineres med en styrkeøkt for overkrop-
pen, uten at det påvirker effekten av styrkeøkten 
negativt (Tønnessen og Rønnestad 2018).

Anbefalt videre lesning:
• Svømmetrening (Madsen og de Faveri 2004)
• ATK 2.0 Træning af børn og unge (Team Danmark 2016)
• Youth resistance training (Faigenbaum, et al. 2009)
• Trening fra barneidrett til toppidrett (Tønnessen og Rønnestad 2018)
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I 1993 publiserte Anders Ericsson en interes-
sant artikkel om deliberate practicexvii (mål-
rettet, bevisst trening) for å oppnå ekspertise 
(Ericsson, Krampe og Tesch-Römer 1993). Hans 
forskning har blitt popularisert blant annet gjen-
nom Malcolm Gladwells bok «Outliers», hvor 
10000-timers regelen (eller 10 års regelen) 
ble et mantra for hvor mye som skal til for å nå 
ekspertnivå innen hvilken som helst ferdighet. 
Disse 10000 timene er ikke et endelig tall. I 
Ericssons materiale ser man at noen oppnådde 
ekspertnivå etter ca 3000 timer, mens andre 
behøvde opp mot 25000 timer, og mange ble 
aldri eksperter. Men man kan selvsagt være enige 
om at for å bli ekspert innenfor et område, kreves 
det mange tusen timer med målrettet bevisst 
øving.

Ericssons 10 års regel (10000 timer) blir også kri-
tisert. Den fremmer tidlig spesialisering, store 
mengder målrettet, bevisst trening, og trenerstyrt 

aktivitet. Dette resulterer dessverre ofte i tidlig 
frafall, belastningsskader, og sviktende motivasjon  
(Team Danmark 2016). Her er det viktig å pre-
sisere at Ericsson legger frem og beskriver 
hvordan de som ble eksperter faktisk gjorde det. 
Det er forståelsen, og implementeringen, av 
10000-timers regelen som i mange tilfeller er 
problematisk.

Svømming er en av de idretter hvor tidlig spe-
sialiseringxviii kan være nødvendig. Imidlertid er 
risikoen stor for ensidig belastning og skader, 
overtrening, samt tidlig frafall (Lloyd og Read 
2016). Tidlig spesialisering er heller ingen garanti 
for at man oppnår elitenivå senere. En studie fra 
Danmark viser at eliteutøvere (innen kano/ kajakk, 
sykling, orientering, roing, seiling, langrenn, 
svømming, friidrett, triatlon, vektløfting) spesi-
aliserer seg senere, deltar i nasjonale og inter-
nasjonale konkurranser på et senere tidspunkt, 
tilbringer mindre tid på juniorlandslag og desto 

10000 timer trening?
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“Barn opplever i økende grad spesialisering til en idrett ved tidligere alder, 
utover den normale tidlige spesialiseringen vi har sett i turn, svømming, 

 stuping og kunstløp. Flere faktorer er avgjørende for dette samtidsfenom
enet, inkludert investeringer fra de utallige interessepartnerne som er 

 involvert i idrett, samt insentiver for olympisk deltakelse og annen idrettslig 
suksess. Dette har ledet til utviklingen av talentidentifiserings og utviklings
programmer, målrettet mot å identifisere og lede unge utøvere mot profes
jonell idrett, og/eller olympisk suksess. Resultatet har blitt en økende grad av 

konkurransefokus og profesjonalisering innen ungdomsidretten, intensiv  
og langvarig fysisk trening, og økt konkurransevolum og hyppighet med 

utilstrekkelig tid til hvile og restitusjon. En konsekvens er en pågående  økning 
av idrettsrelaterte skader og helseproblemer på alle nivåer av ungdoms

idrett, inkludert belastningsskader, overtrening og utbrenthet”

BERGERON, ET AL. 2015

lenger tid på seniorlandslag, sammenlignet med 
nesten-eliteutøvere innen samme idrett. Nesten-
eliteutøvere trente flere timer enn eliteutø-
vere da de var unge, men ved 18 års alder har 
de akkumulert omtrent samme mengde trening, 
og ved 21 års alder trener eliteutøvere vesentlig 
mer enn nesten-eliteutøvere. Studiet viste ingen 
forskjell mellom de to gruppene når det gjelder 
omfang og tid brukt i andre idretter (Moesch, 
et al. 2011). Det bør derfor være et ekstra stort 
fokus på å skape gode treningsmiljøer med 
idrettsglede, variasjon, og en progressiv belast-
ningsøkning. Man må også være villig til å ta dis-
kusjonen om tidlig spesialisering virkelig er nødv-
endig, eller om dette bare er tradisjonsstyrt.

Med tanke på konkurransestrukturen er det vik-
tig å være klar over den relative alderseffekten. 
Den relative alderseffekten handler om graden 
av biologisk modning hos barn og ungdom, sett 
i forhold til når på året de er født. Det er lett 

for at man legger stort fokus på utøvere som 
er født tidlig på året, fordi de er tidligere biolo-
gisk utviklet. I ytterste konsekvens kan utøveren 
født i begynnelsen av januar, være 12 måneder 
eldre enn en som er født i slutten av desem-
ber, samme år, hvilket også betyr at utøveren kan 
være ett år mer moden. Det er gjort lite stud-
ier av denne effekten i svømming. De aller fleste 
studier er gjort innen lagidretter, hvor uttak til lag 
ofte baseres på biologisk modning. Imidlertid, i 
idretter hvor det er rankinglister og mesterskap 
for utøvere under 15 år, kan dette lede til et lite 
hensiktsmessig fokus fra trenere og foreldre på 
de som presterer godt i ung alder. Dette fører 
gjerne til et økt fokus på kortsiktige prestasjoner, 
fremfor langsiktig utvikling av ferdigheter, og ikke 
minst, at de som er født sent på året, eventuelt 
også er sent utviklet, får mindre oppmerksomhet 
og opplever redusert motivasjon. Det er viktig at 
treneren er bevisst dette.
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Idretten frem til 12 års alder styres av NIFs 
Barneidrettsbestemmelser. Som nevnt tidligere, 
gir disse bestemmelsene noen føringer for 
idrettsdeltakelse som har fokus på grunn-
leggende ferdigheter, allsidighet, lek og glede. 
Idet barna blir ungdommer, og starter på spe-
sialiseringsfasen (fra ca 13 år), blir kravene fra 
idretten større; krav til antall treninger pr uke, 
oppmøteprosent, økt stevnedeltakelse, flere tren-
ingsleire/samlinger, NM etc. Det er også i denne 
perioden at barn/ungdom reduserer antall aktiv-
iteter de er med på; fra 3-4 idretter/aktiviteter til 
1-2. NSFs lisenstall viser at det er et knekkpunkt 
i 12-14 års alder, hvor antallet aktive konkurran-
seutøvere reduseres.

Nettopp i denne fasen er det derfor avgjørende at 
klubber, trenere og foreldre ikke blir utålmodige. 
Vi må sørge for at det er en fornuftig progresjon 
i treningen, og i de kravene vi setter til utøver-
gruppen, slik at overgangen fra barneidretten til 
ungdomsidretten er god og bygger opp under en 
langsiktig utvikling. Hvis mulig, er det også gun-
stig om utøverne har mulighet til å delta på flere 
aktiviteter. Der lokale forhold og økonomi er en 
utfordring for dette, blir det klubbens ansvar å 
sørge for at allsidigheten ivaretas gjennom seson-
gen. Allsidighet og variasjon i treningstilbudet 
øker også sannsynligheten for at flere fortsetter å 
trene, og at vi får flere ungdommer som går inn i 
investeringsfasen (fra ca 15 års alder).

Anbefalt videre lesning:
• The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance (Ericsson, Krampe og 

Tesch-Römer 1993)
• Overtraining syndrome and overuse injury in young athletes (Lloyd og Read 2016)
• Late specialization: the key to success in cgs sports (Moesch, et al. 2011)

“Vi må sørge for at det er en fornuftig progresjon  
i treningen, og i de kravene vi setter til utøver

gruppen, slik at overgangen fra barneidretten til 
ungdomsidretten er god og bygger opp under en 

langsiktig utvikling”



UTVIKLINGSTRAPP - 39

Foto: Ellen Kessel
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I alt vi gjør, styres vi av vår motivasjon; den gir 
retning og kraft til vår atferd. Indre motivasjon 
stimuleres gjennom tilbakemeldingsprosesser 
og kommunikasjon, som gjør at utøveren føler 
seg kompetent (mestrer). Men vi må oppleve 
det vi gjør som selv-bestemt (autonomt) for 
at indre motivasjon skal stimuleres. Det er 
dette selvbestemmelses-teorien handler om. 
Autonomi-støttende foreldre, trenere og lærere 
har barn som er mer indre motivert. I tillegg 
observerer man økt indre motivasjon hos barn 
som opplever tilhørighet (Ryan og Deci 2000).

Kompetanse, autonomi og tilhørighet – når disse 
tre psykologiske behovene dekkes, styrker de 
egen-motivasjon og mental helse. Og når de 
ikke dekkes, fører det til mindre motivasjon og 
lavere trivsel (Ryan og Deci 2000).

I en nylig utgitt doktorgradsavhandling viser 
(Gjesdal 2018) at et mestringsmiljø som er skapt 
av treneren, fører til høyere grad av oppgave-
orientering hos utøverne, men også at dette for-
holdet var svakere når utøverne opplever tre-
neren som kontrollerende. Hun beskriver også 
videre at autonomi er mest avgjørende med 
tanke på å delta i aktivitet utenfor lagkontek-
sten; altså at utøveren trener egenorganisert i 
tillegg til den organiserte treningen. Forskningen 
hennes viser også at ikke alle trenere er klar 
over hvordan laget oppfatter det klimaet de ska-
per. Utøvernes opplevelse av autonomi, kom-
petanse og tilhørighet er sterkest når treneren 
og laget har lik oppfatning av det klimaet tre-
neren skapte (Gjesdal 2018).

Å styrke den indre motivasjonen

Figur 7 Selvbestemmelsesteoriens tre komponenter som øker indre motivasjon (Ryan og Deci 2000)

Kompetent

AutonomiTilhørighet
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I en langsiktig utviklingstrapp er det derfor viktig 
å opprettholde fokus nettopp på disse tre beho-
vene (se Figur 7 på forrige side).

• Vi må sørge for at utøverne opplever seg selv 
som kompetente. Dette kan vi oppnå gjennom 
å legge til rette for læring og mestring, og ved 
å gi konkrete og konstruktive tilbakemeldinger.

• Vi må arbeide for at utøverne i økende grad 
opplever selv-bestemmelse (autonomi). Dette 
kan vi oppnå gjennom å spørre utøverne om 
hva de ønsker å trene/øve på, invitere de til 

å lage treningsøvelser, og etterhvert la de ta 
større delaktighet i planleggingsprosessen. 
Dette må skje gjennom en langsiktig opp-
dragelses- og læringsprosess.

• Vi må arbeide for at utøverne opplever til-
hørighet. Dette kan vi oppnå gjennom å bygge 
vennskap, gruppeidentitet (hvem er jeg i 
gruppa?) og gruppekohesjon (hvilke krefter 
er det som holder gruppa sammen?) (Sports 
coach UK 2015).

Anbefalt videre lesning:
• Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, 

and well-being (Ryan og Deci 2000)
• Motivation in youth sport: A study of athletes’ motivation, perceptions of coach behavior, 

self-perceptions, affective responses and behavior (Gjesdal 2018)

Foto: Ellen Kessel
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En utviklingstrapp er en langsiktig, ideell plan 
som beskriver hvordan man bør øve og trene for 
å skape en hensiktsmessig utvikling i et langsik-
tig perspektiv. Den bygger på solid forskning og 
erfaring innen ulike fagfelt, som vi har redegjort 
for i de innledende kapitlene.

Langsiktig utvikling av idrettslige ferdigheter og 
teknikker er en kompleks prosess, som påvirkes 
av mange faktorer, og nedfelles i en utviklings-
trapp. Den må sees på som ett av flere verk-
tøy for trenere og utøvere. Utviklingstrappen er 
ikke en formel eller fasit, heller ikke en plan for 
å bli verdensmester. Alt treningsinnhold må sees 
i den konteksten det skal leveres i; relatert til 
alder, modning, erfaringer, ambisjoner osv.

Trenerens oppgave er å tilpasse utviklingstrap-
pen til de målsettingene og rammebetingelsene 
klubben og utøverne har.

En utfordring er at man tar gode modeller og 
planer for bokstavelig. Husk at de fleste mod-
eller og planer er basert på fortid - «Vi ser oss 
i bakspeilet for å kunne si noe om fremtiden». 
Imidlertid; planleggingsprosessen i seg selv har 
en stor verdi. Som Dwight Eisenhower en gang 
sa: «Plans are worthless, but planning is eve-
rything”. Planleggingsprosessen innebærer at 
man ser hva som har ført til at man er der man 
er – for så å nøye vurdere hva som skal opprett-
holdes og hva som må gjøres annerledes i frem-
tiden – og så være villig til å endre på alt som er 
nødvendig, dersom realitetene viser seg å være 
annerledes enn man trodde/planla for.

Forskning og erfaring, nedfelt i en utviklings-
trapp, er et verktøy som gir oss den informas-
jonen vi trenger for å lage en klubb-/gruppe-
tilpasset utviklingstrapp. Den er blant de viktigste 
virkemidlene en trener har for å planlegge svøm-
metrening på lang sikt, og bør brukes med visdom!

UTVIKLINGSTRAPPENS OPPBYGGING

Figur 8 NSFs 7 stegs utviklingstrapp for svømming
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Figur 8 viser de syv stegene i NSFs utvikling-
strapp for svømming. De to første stegene, 
«Begynneropplæring» og «Videregående 
opplæring», er i sin helhet detaljert beskrevet 
i Norges Svømmeskole. Disse to, sammen med 
etappe 1 «Motorisk basisopplæring», ivaretar 
det som LTAD-modellen kaller for «Aktiv start» 
og «FUNdament», og som DMSP-modellen kaller 
for «Samler-/sankerfasen».

Hver etappe beskrives med et navn, opti-
mal startalder (kalendarisk) og normal varighet 
på etappen. I tillegg har vi brukt X-modellen 
(Sørsveen og Baustad 2006) for å illustrere hver 
etappes kjennetegn innenfor forutsetninger, 
treningsprosessens innhold og mål.

• Forutsetninger: «Inngang til etappen» 
beskriver hva som bør være på plass mtp 
alder (kalendarisk) og ferdigheter når man 
starter på etappen. «Rammebetingelser/

forutsetninger» beskriver hva som bør være 
på plass av bassengmuligheter, trenings-
muligheter, treningsøkter, trenere, eventuelle 
konkurranser etc.

• Treningsprosessens innhold: beskriver kort hva 
treningsprosessen bør være preget av, for at 
utøveren skal utvikle seg mot målet.

• Mål: «Personlig utvikling» beskriver hva 
utøveren har utviklet på personlig plan i 
løpet av etappens varighet. «Ferdighetsmål» 
beskriver hva utøveren har utviklet av 
motorikk/teknikk/fysikk/taktikk i løpet av 
etappens varighet.

Etter hver etappeillustrasjon er det en generell   
informasjon om etappen, samt en beskrivelse 
av hva treneren bør ha av kunnskap for å kunne 
utføre en god jobb sammen med utøverne.

Foto: Ellen Kessel



INNGANG
• Startalder: ca 8 år

• Er trygg i vannet

• Har grunnleggende tekniske ferdigheter (dykke, flyte, 
kontrollert pusting, gli i pil (strømlinje), fremdrift, 
undervannskick, starter, vendinger, grunnleggende 
livredning)

• Mestrer minimum to teknikker i grovform  
(ikke nødvendigvis konkurranseteknikker)

• Har begynt å lære to andre teknikker

• Ferdighetstrening: Vi arbeider med 
allsidighet i vann og på land (alle 
NSFs grener, ballspill, livredning + 
landaktivitet ute/inne). Treningen 
i vann og på land bør utfordre de 
grunnleggende bevegelsene, så langt 
det lar seg gjøre (gå, løpe, hoppe, 
hinke, åle, krabbe, rulle, bære, henge, 
svinge, kaste, fange/ta imot, kla
tre, snurre, skyve, dra, sparke, slå). 
Generell  og spesifikk motorikk og 
koordinasjon

• Treningen preges av lek & moro 
(gruppetilhørighet), gjerne med hjelp 
av parøvelser og gruppeaktiviteter

• Treningen legges opp slik at grunn
leggende medbestemmelse 
tilfredsstilles (f.eks ved at barna får 
bestemme en øvelse, eller hvordan 
treningen skal avsluttes)

PERSONLIG UTVIKLING
• Viser gode holdninger og kjenner klubbens/gruppens 

verdier

• Har god disiplin (i forståelsen av oppdragelse, evne 
til å fokusere og motivere seg selv, regelmessig frem
møte, hygiene i forbindelse med trening)

• Har evne til å sette seg noen enkle mål, og opprett
holde/utvikle motivasjon mot personlige prosessmål.

• Har utviklet forståelse for hvordan svømming kan 
påvirke personlig helse, kondisjon og velvære.

• Tar hensyn til andre i gruppen. Lært å fungere som et 
individ i en gruppeaktivitet, tilpasset seg gruppen.

• Kommuniserer sosialt, engasjerer seg sammen med 
andre barn, instruktører og trenere

• Har kjennskap til regler og teknikk

• Deltar på stevner, i første rekke klubbstevner og 
uapproberte stevner. Har det gøy og lærer å delta uten 
angst. Venner seg til regler og konkurransesituasjoner

• Anerkjenner personlig forbedring, og viser glede i alle 
aktiviteter i vann og på land

Figur 9: Etappe 1 Motorisk basisopplæring (LTAD FUNdament – DMSP sankerfasen)

TRENINGSPROSESSENS
INNHOLD



RAMMEBETINGELSER
• Har treningstid i 12,5/25 meters basseng

• Har plass/areal til landtrening

• Utstyr: Zoomers/nudler

• Trener har Trener 1kompetanse (minimum 
Videregående instruktør). Gode pedagogiske evner 
(formidling, ”se” barnet)

• Klubben har Sportslig plan og utviklingstrapp

• Har tilbud om trening 24 ganger pr uke i vann (12 
på land). 4575min vanntrening pr økt. 11,5km pr 
time. 34 treningstimer pr uke. 70:30fordeling mel
lom vann og land. Progresjon i antall økter, km/time, 
minutter/økt, treningstimer pr uke, gjennom hele 
treningsetappen

• Mengde: 7501900m pr økt, 36228km i året.  
2430 treningsuker

• Har tilbud om 56 konkurranser i egen klubb 
og/eller lokale rekruttstevner med fokus på 
ferdighetsfremvisning

FERDIGHETSUTVIKLING
• Behersker LÅMØøvelser – allsidighet, alle svømmearter

• Er godkjent for approberte stevner  
(aldersmessig, teknisk mtp regler)

• Har «svømmeforståelse»; grunnleggende forståelse for 
teknikk og treningsmetoder

• Har utviklet økt kroppsbeherskelse, variert bev
egelseskoordinasjon. Mestrer grunnleggende 
bevegelsesferdigheter

• Teknikkforbedring; sculling, vannfølelse,  
egenkorrigering av bevegelsesmønstre. Telle tak.

• 5 svømmearter; lært de tekniske ferdighetene 
(svømme teknisk opplæring). Opprettholder god teknikk 
over økende distanse, og på korte spurter

• Gjennomfører treningen med godt fokus og  
gode tekniske ferdigheter

• Begynnende forståelse av starttider, paceklokke

• Konkurranseferdigheter (starter, vendinger,  
pacing/løpsopplegg), men tilpasset treningsinnholdet

• Motorikk; teknikk/koordinasjon på land, fleksibilitet, 
generell kroppsstyrke. Planke – situps – pushups –  
spensthopp – utfall med vridning

• Behersker variert, generell fysisk opplæring (land og vann)

Normal varighet: ca 2 årStartalder: ca 8 år –barndom

• Teknikktrening: Grunnleggende 
teknikk og begrepsforståelse (alle 
svømmearter, starter og vendinger, 
telle tak), balanse i vannet. Skal gi 
mestringsopplevelser

• Enkle treningssett som utvikler aerob 
kapasitet; generell kondisjon og 
svømmespesifikk utholdenhet

• Utvikler hurtighet (opp til 25 meter)

• Vi arbeider med å utvikle riktig innstilling 
hos barna (dusje før og etter trening, 
komme regelmessig, følge med)

• Konkurransetrening (løpsopplegg) 
– tilvenning. Lære hvordan de skal 
forholde seg før, under og etter 
en konkurranse. Fokus på teknisk 
utførelse og mestring, ikke resultat

• Delta i andre idrettsaktiviteter gjennom 
året (24 uker trening gir mulighet for 
f.eks å drive skiidrett gjennom vinteren, 
med svømming vår/sommer/høst)
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Punktene over er ikke en endelig sjekkliste med 
krav. Det er viktig å vise fleksibilitet, innenfor 
rammene.

For eksempel, når det gjelder Inngangspunktet 
«Mestrer minimum 2 teknikker i grovform», hvor 
vi bevisst har latt være å referere til konkurrans-
eteknikker. Noen barn behersker kanskje allerede 
crawl- og ryggsvømming tilnærmet finkoordinert, 
mens andre behersker sidesvømming og dobb-
elarm-rygg. Bruk dette spennet i vurderingen 
av hvorvidt barnet er klar for etappen. Relatert 
til svømmeopplæringen i Norges Svømmeskole, 
vil inngangen til denne etappen være på Sel/
Sjøløve-nivå.

Ser vi på omfanget av trening i denne etappen, 
så er det et stort spenn. Tar vi utgangspunkt i 
laveste nivå (1km/t og 45min/økt) så tilbakeleg-
ger utøverne 750m i vannet på hver trening. Vi 
anbefaler 2 vannøkter pr uke, som gradvis økes 
til 4 gjennom etappen. I løpet av etappen vil 
utøveren øke til 1,5km/t, og med en øktvarighet 
på 75min utgjør dette 1900m i vannet på hver 
trening. Mengdespennet fra starten til slutten av 
etappen blir da 36km-228km, med utgangspunkt 
i 24 uker første året og 30 uker andre året. Noen 
vil nok mene at man bør trene flere uker i året, 
men vi har bevisst valgt dette med bakgrunn i de 
mulighetene det gir for deltakelse i andre aktiv-
iteter i tillegg til svømming.

Konkurranser i denne etappen er først og fremst 
konkurranser i egen gruppe/klubb. Øvelsene bør 
gjenspeile det utøverne øver/trener på, altså 

innholdet i trening, og bør derfor i første rekke 
vise utøverens ferdighetsnivå, eller graden av 
teknikk mestring. Etterhvert, når utøverne mestrer 
teknikken(e) bedre, og har lært å trene, vil det være 
naturlig å delta på uapproberte stevner utenfor 
egen klubb, men med så kort reisevei som mulig.

Treningen i denne etappen handler om å lære 
svømmeartene, videreutvikle ferdigheter og lære 
nye ferdigheter. Derfor utgjør øving på og videre-
utvikling av svømmeteknikker en stor andel 
av treningstiden. Ved å legge til rette for allsi-
dighet i vannet, vil utøveren utvikle et bredere 
bevegelsesrepertoar. De grunnleggende bev-
egelsene (beskrevet tidligere) kan gjennomføres 
i vann; noen mer enn andre, men med en kreativ 
tilnærming, vil man kunne finne/lage øvelser som 
treffer de fleste grunnleggende bevegelsene. 
Den svømmespesifikke utholdenheten trenes 
gjennom både lekpreget aktivitet (ofte med høy 
intensitet), og korte serier/distanser med lav 
intensitet. Som nevnt tidligere, er det kvaliteten 
på teknikken som avgjør deldistansenes lengde 
og varigheten på serien.

Med et godt treningsinnhold, ledet av kvalifis-
erte trenere, med støtte fra klubb og foreldre, 
ønsker vi at utøveren har hatt en god person-
lig utvikling og ferdighetsutvikling. I hvilken grad 
dette blir oppnådd, avhenger av flere faktorer; 
treningsprosessens innhold, utøverens oppmøte, 
kommunikasjon trener-utøver, gode idrettsforel-
dre, klubbens oppfølging av trener, foreldrestyrte, 
sosiale aktiviteter, spilleregler for gruppen etc.

Generell informasjon om Motorisk basisopplæring
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Dette bør treneren ha kunnskap om:
• Pedagogiske prinsipper som skaper trygghet, 

trivsel, og ønske om å lære (KAMPVISExix).

• Forstå rollen sin som trener, leder og opp - 
drager (forventninger, forbilde, «trygghets-
agent», tilrettelegger, hvordan du fremstår), 
inkludert å ivareta sikkerheten under trening 
(HLR, livredning i vann).

• Fremstå som god rollemodell for utøvere og 
andre trenere/ledere/støtteapparat, gjennom 
verdibasert ledelse

• NIFs Barneidrettsbestemmelser og Idrettens 
barnerettigheter, idrettens verdigrunnlag og 
sentrale retningslinjer (seksuell trakassering/
overgrep, mobbing, alkohol/rus, politiattest).

• Kosthold/ernæring for aktive barn med fokus 
på sunn mat, basert på Helsedirektoratets 
kostråd, Olympiatoppen og Sunn Idrett 
(Idrettsernæring 1 - https://ekurs.nif.no/course/
index.php?categoryid=10).

• Barn og unges vekst og utvikling.

• Hvordan idrett påvirker ulike sider ved livet; 
konkurranseangst, kroppsbilde, håndtere 
skuffelser, kommunikasjon, fysisk vs psykisk 
utvikling, balansert liv.

• Antidoping, helse og hygiene, og skadefore-
bygging, som oppvarming, stretching og 
selv-massasje.

• Grunnleggende basis-/styrketrening.

• Grunnleggende om biomekaniske/hydrome-
kaniske prinsipper og bruk av enkelt skjema for 
teknikkanalyse, nøkkelferdigheter og oppbyg-
ging av svømmeartene.

• Verdien av lekbetont trening og variasjon 
(ingen tidlig spesialisering, allsidighet, bev-
egelseskompetanse). Intro til å gi utøvere 
instruksjon og tilbakemelding, og hvordan 
organisere trening for å fremheve læring 
(læringsmiljø).

• Grunnleggende om trening og treningsmetoder.

• Grunnleggende om planlegging av trening.

• Grunnleggende om tilrettelegging for 
funksjonshemmede.



INNGANG
• Startalder: ca 10 år

• Behersker grunnleggende teknikk i alle svømmearter. 
Linje, balanse, beinspark, undervannskick

• På god vei mot finkoordinert crawl og rygg

• Behersker grovkoordinert bryst og butterfly (på vei 
mot finkoordinert)

• Kan grunnleggende regler mtp å delta i approberte 
stevner

PERSONLIG UTVIKLING
• Selvinnsikt; lære gjennom trening å vurdere egne  

ferdigheter, samt aktuell yteevne f.eks i en 
konkurranse

• Begynne å føre treningsdagbok

• Svømmeteknikken setter seg (finkoordinert på vei mot 
automatisert)

• Har lært å trene (regelmessig, presis fremmøte, gode 
holdninger, ønsker å trene), disiplinert

• Har utviklet vaner som støtter opp under en aktiv og 
sunn livsstil, regler for sportslig oppførsel, dagsrytme, 
mer selvgående

• Begynner å fungere med mindre direkte veiledning/
instruksjon (f.eks kunnskap om innsvømming, rutiner i 
konkurranse)

• Tar positiver beslutninger jfr treningsforståelse 
(kunnskap om teknikk, mekanikk, treningslære), 
forpliktelse

• Identifiserer seg med gruppa, blitt en del av klubben, 
selvtillit

• Samarbeider i gruppen, tar ansvar overfor gruppen

• Viser glede både i vann og landbaserte øvelser, 
engasjement og fokus på personlig forbedring

• Kjenner seg igjen enten i «Livet som aktiv» eller 
«Aktiv for livet» (vil drive med konkurranseidrett, eller 
ønsker å være fysisk aktiv innen breddesegmentet)

Figur 10: Etappe 2 Basistrening (LTAD Lære å trene – DMSP sankerfasen)

• Stort fokus på videreutvikling av 
svømmeteknikkene (føre videre fra 
etappe 1 – husk allsidighetsfokus, 
fokus på riktig utførelse), men også 
noe kompleks koordinasjon. Beherske 
drills, linje, balanse, distanse pr syklus/
telle tak, undervannskick. Mestring! 
Teknisk trening og fysisk trening går 
hånd i hånd, men teknisk trening kan 
også tilrettelegges i egne øktdeler 
(primært mtp innlæring av teknikk)

• Utvikle svømmespesifikk hurtighet; 
sprint, gjerne med stafetter og noe lek

• Gjennomfører aerobe serier med god 
konsentrasjon og gradvis økende lengde,  
i Isonene 1 og 2. Aerob kapasitet; 
svømmespesifikk utholdenhet, og kondi
sjonelle egenskaper (også landbasert).

• Mer variasjon i treningsmetoder; 
 kontinuerlige metoder og intervall
metoder (langsom/ekstensiv)

• Arbeider med grunnleggende 
 mentale treningsøvelser, som 
 visualisering og avspenning

TRENINGSPROSESSENS
INNHOLD



RAMMEBETINGELSER
• Har treningstid i 12,516,325m basseng

• Utstyr: zoomers, snorkel, fingerpaddles

• Utstyr landtrening: matter, expander/strikk

• Trener har Trener 1kompetanse

• 10 utøvere pr trener

• Har tilbud om trening 46 ganger pr uke i vann (23 
på land). 75100min vanntrening pr økt. 1,52,1km 
pr time. 510 treningstimer pr uke. 70:30fordeling 
mellom vann og land. Progresjon i antall økter, km/
time, minutter/økt, treningstimer pr uke, gjennom hele 
treningsetappen

• Mengde: 19003500m pr økt, 228756km i året. 
3036 treningsuker

• Har tilbud om 610 konkurranser i året. Både interne 
klubb/gruppekonkurranser, lokale rekruttstevner, 
approberte lokale stevner, og etterhvert LÅMØ

FERDIGHETSUTVIKLING
• Alle LÅMØøvelser godkjent

• Motorikk; teknikk/koordinasjon på land, fleksibilitet, 
generell kroppsstyrke. Planke – situps – pushups – 
spensthopp – utfall med vridning – frivending med støt

• Har stor teknisk utvikling, og viser en hel
hetlig utvikling av teknikk (dvs høyere kvalitet i 
 bevegelsesmønstrene, bedre timing etc.)

• Har grunnleggende forståelse av teknikk i alle 
 svømmearter (svømmeteknisk opplæring)

• Økte konkurranseferdigheter (vendinger, starter, 
pacing/løpsopplegg, aksellerasjon), lag/
stafettkonkurranser

• Grunnleggende taktiske ferdigheter

• Kan utføre alle svømmeteknikker og vendinger på 
approbert stevne uten disk

• Kan svømme en serie på 15002000m med jevn fart 
og god teknikk

• I konkurranse: viktigste mål er å omsette/mestre det 
utøver og trener er blitt enige om på forhånd; f.eks 
åpningsfart, tekniske elementer i start, vending og/
eller teknikk

Normal varighet: ca 2 årStartalder: ca 10 år – sen barndom  

• Arbeider med økt grad av med
bestemmelse; forutsetter kunnskap 
hos trener. Trener viser/forklarer, 
utøverne viser at de kan, utøverne 
tar eierskap. (utøversamtaler – finne 
fokusområder for egen utvikling, 
hvilke stevner man ønsker å delta på, 
vurdere hvilke øvelser man vil delta 
på i stevner etc)

• Landtrening: koordinasjon, linjehold
ning, kjernemuskulatur, dynamiske 
øvelser, enkel akrobatikk, lekpreget. 
Dette gjennomføres med egen 
kroppsvekt og som partnerøvelser. 
Målet er å øke styrke:kroppsvekt
ratio, jevn utvikling av alle muskel
grupper, fleksibilitet

• Delta i andre idrettsaktiviteter gjen
nom året, hvis mulig. Benytt gjerne 
de mulighetene som ligger i våre 
egne idretter (vannpolo, synkron, 
stup), og tilrettelegg for idrettsaktiv
itet utenfor bassengtreningen.
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Inngangen til denne etappen bygger videre på 
det som er oppnådd i forrige etappe. For utøvere 
som har deltatt i den videregående svømmeop-
plæringen, vil vi se sammenhengen med nivåene 
Delfin og Hai. Det betyr at utøveren allerede har 
en treningsalder på 2-3 år.

Ser vi på omfanget av trening, så er det også 
i denne etappen et stort spenn. Tar vi utgang-
spunkt i laveste nivå (1,5km/t og 75min/økt) 
så tilbakelegger utøverne 1900m i vannet på 
hver trening. Vi anbefaler 4 vannøkter pr uke, 
som gradvis økes til 6 vannøkter pr uke gjen-
nom etappen. I løpet av etappen vil utøveren øke 
til 2,1km/t, og med en øktvarighet på 100min 
utgjør dette 3500m i vannet på hver trening. 
Mengdespennet fra starten til slutten av etap-
pen blir da 228km-756km, med utgangspunkt i 
30 uker første året og 36 uker andre året. Igjen; 
dette er et stort spenn, og viktig at man tar hen-
syn til progresjonsprinsippet. Man øker gradvis, og 
må se økningen i relasjon til treningsalder, biol-
ogisk alder, rammebetingelser, ambisjoner etc. 
Samtidig er det viktig å påpeke, at barn og unge 
tåler en stor økning i den totale belastningen – 
gjerne 20-40% - fra et år til det neste, så lenge 
intensiteten i treningen er lav, middels høy.

Vi anbefaler 6-10 konkurranser i året, som betyr 
konkurranse hver 3.-4. uke. Interne klubbkonkur-
ranser med vekt på ferdighetsframvisning rela-
tert til treningsinnhold, bør fremdeles være 
med. I tillegg vil mange nå kunne delta på lokale 
approberte konkurranser, og etterhvert i denne 
etappen vil LÅMØ være aktuelt for noen (11 år er 
laveste alder).

Det å arbeide med økende grad av medbestem-
melse (autonomi), styrker utøverens indre moti-
vasjon (nevnt tidligere). Det forutsetter at tre-
neren har god kunnskap, slik at utøveren har nok 
relevant informasjon til å gjøre gode valg. Dette 
er en gradvis prosess, som i et langsiktig pers-
pektiv utvikler utøveren til å ta fullstendig eier-
skap til egen treningsprosess. Allerede i denne 
etappen kan man starte med individuelle utøver-
samtaler, hvor man f.eks diskuterer innholdet 
i treningsprosessen på et forståelig nivå (mål, 
 konsekvenser, arbeidsoppgaver, stevnedeltakelse 
etc.).

Som i forrige etappe ønsker vi at utøveren 
utvikler seg både personlig og ferdighets messig. 
Evne til selvinnsikt, i denne etappen, dreier seg 
om å lære gjennom trening hva man mestrer 
og hva man må øve mer på (vurdere egne fer-
digheter). Man kan også arbeide i en konkurranse 
med å vurdere egen yteevne, for å forhindre 
overoptimistiske forventninger, med tilsvarende 
unødvendig skuffelser. Det å kunne vurdere egen 
yteevne sett i relasjon til hva man har øvd på og 
hvor mye man har trent (ta i betraktning f.eks 
sykdomsavbrekk), er viktig for å kunne plassere 
årsakene til i hvilken grad man oppnår målet sitt i 
den gjeldende konkurransen.

Noen av punktene under personlig utvikling han-
dler om gruppen. For treneren må man hele tiden 
arbeide med å skape god gruppetilhørighet, slik 
at utøveren opplever at gruppen er viktig og 
ønsker selv å bidra til å utvikle gruppen.

Generell informasjon om Basistrening
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Dette bør treneren ha kunnskap om:
• Det som er nevnt under etappe 1, men med 

høyere kvalitet og innsikt, og i tillegg;

• Pedagogiske prinsipper som skaper trygghet, 
trivsel, og ønske om å lære (KAMPVISE)

• Forstå rollen sin som trener, leder og opp-
drager (forbilde, «trygghetsagent», tilretteleg-
ger, hvordan du fremstår, relasjonskompetanse 
(det å forstå og kunne samhandle med de men-
neskene du omgir deg med))

• Fremstå som god rollemodell for utøvere og 
andre trenere/ledere/støtteapparat, gjennom 
verdibasert ledelse

• Adressere konflikter i treningsgruppen, eller 
i forbindelse med enkeltutøvere, ledelse og 
foreldre, og kunne søke hjelp for å løse dette

• Grunnleggende forståelse for treningsproses-
sens faktorer (kan utarbeide årsplan, periode-
planer, øktplaner)

• Gjennom det praktiske arbeidet omsette/anv-
ende de grunnleggende prinsippene for trening 
(spesifisitet, variasjon og periodisering, adap-
tasjon og progresjon, individualisering)

• Grunnlaget for mentale prosesser og 
ferdigheter

• Kosthold og ernæring, med fokus på pre-
stasjonsernæring. Introduksjon til kosttil-
skudd og risiko ved dette (Olympiatoppen - 
http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/

idrettsernaering/undervisningsopplegg/
page1298.html).

• Helse og hygiene (personlig og gruppe), bruk 
av reseptbelagte medisiner sett opp mot anti-
dopingarbeidet (https://antidoping.no/regler/
medisinsk-fritak-tue/)

• Skadeforebygging som forberedelse til tren-
ing og konkurranse (http://www.skadefri.no/
idretter/svomming/)

• Prinsipper for massasje og utvikling av teknik-
ker for selv-massasje (foamroller, tennisball)

• Motorikk/styrketreningsprinsipper og forskjel-
lige former for vekt/motstand (progresjon fra 
egen kroppsvekt til partner, strikk, vekter)

• Balanse mellom trening og skole, samt bygge 
videre på temaer fra etappe 1

• Biomekaniske prinsipper og bruk av kvalitativ 
(dvs måle den individuelle stilen opp mot den 
objektive forestillingen av teknikken) videoan-
alyse (trening og konkurranse), samt bruk av 
kvantitativ (krefter, fart, det man kan sette tall 
på) konkurranseanalyse

• Modeller for ferdighetslæring (instruksjonsme-
toder). Grunnleggende pedagogiske prinsipper

• Fysiologiske prinsipper og treningsmetoder 
(også testing)

• Klassifisering av para-utøvere

Foto: Ellen Kessel



INNGANG
• Startalder: ca 12 år for jenter, 13 år for gutter

• Har god (finkoordinert) teknikk i alle svømmearter (+ det 
grunnleggende; flyte, beinspark, armtak, pust, linje)

• Har tilstrekkelig bevegelighet

• Har god nok utholdenhet til å få utbytte av økter opp 
til 2 timer

• Kan svømmereglene

• Har ønske om å konkurrere

• Liker å trene og har god treningsforståelse, ønsker å 
trene i ferier

• Kan disponere løp

• Kan sette seg mål

• Arbeider med mer individuelle planer, 
tilpasset trening, begynner å dif
ferensiere mellom sprinter/MD/LD. 
Forutsetter målsettingssamtaler sam
men med utøver

• Aerob svømmeutholdenhet. Varierte 
kondisjonerende landaktiviteter.

• Jevn progresjon (med bakgrunn i hva 
som er gjort tidligere, og hvilke mål 
utøver har for kommende sesong)

• Barrierebrytende uker, for eksempel 
med tanke på mengde. Husk pro
gresjon for dette (belastningsrytme/
intensitetsfordeling, nøkkeløkter etc)

• Noe anaerob trening, fokus på 
svømmehurtighet

• Teknikk, begynnende svømme
spesifikk spesialisering (svømmeart 
og etterhvert distanse)

PERSONLIG UTVIKLING
• Gradvis ta eierskap og ansvar for egen utvikling, 

velge å ”være” en svømmer. Detaljert føring av 
treningsdagbok

• Videreutvikle selvstendighet og selvdisiplin

• Selvtillit, mestring, selvfølelse

• Aktiv involvering i alt som påvirker treningsprosessen, 
gradvis mer reflektert

• Setter egne mål 

• Forstår, forplikter seg til, og etterlever idrettens verdier

• Forståelse for grunnleggende treningsfysiologi/tren
ingslære, belastning/restitusjon (Isoner), mekanikk, 
planlegging

• Rollemodeller for utøvere på etappe 1+2

• Lært og implementert prestasjonspsykologiske verk
tøy (tankekontroll, refokusering, avspenningsteknikker, 
selvregulering). Måle og bekrefte psykologiske ferdigheter

• Vekst eller etablering av mental motstandsdyktighet 
(utholdenhet), mental tøffhet og vilje til å komme til
bake fra nederlag

• Vise glede i svømmeaktiviteter og ønske om  
personlig forbedring

• Bredere forståelse av treningsmetoder og hvordan 
disse fører til ulike prestasjoner, selvkontroll gjennom 
pulsmåling, belastningsfølelse etc

• Mot slutten av etappen: velge om man ønsker ytter
ligere spesialisering, eller fokus på breddeaktivitet 
(«Livet som aktiv» eller «Aktiv for livet»). Forutsetter 
at klubben tilbyr reelle valgmuligheter

Figur 11: Etappe 3 Oppbyggingstrening (LTAD Trene for å trene – DMSP spesialiseringsfasen)

TRENINGSPROSESSENS
INNHOLD



RAMMEBETINGELSER
• Har treningstid i 25m basseng

• Utstyr: zoomers, snorkel, paddles/pullbuoy

• Utstyr landtrening: matter, baller, strikk, slynger

• Klubben bruker utviklingstrapp

• Klubben har sunn økonomi

• Klubben har definert klubbtype, slik at utøvere som 
ønsker å ta steget videre etter denne etappen, even
tuelt blir hjulpet videre til en annen klubb

• Trener har Trener 2kompetanse

• Definert årsplan, tredelt sesong

• 815 utøvere pr gruppe/trener

• Har tilbud om trening 68 ganger pr uke i vann (24 på 
land). 100120min vanntrening pr økt. 2,12,5km pr time. 
1016 treningstimer pr uke. 70:30fordeling mellom vann 
og land. Progresjon i antall økter, km/time, minutter/økt, 
treningstimer pr uke, gjennom hele treningsetappen

• Mengde: 35005000m pr økt, 7561640km i året. 
3641 treningsuker.

• 13 treningssamlinger pr år

• 10 konkurranser i året regionalt til nasjonalt

FERDIGHETSUTVIKLING
• Har klare mål for utvikling av utholdenhet

• Teknikk + taktikk = avansert teknikk

• Kick, start, vending

• LÅMØ, ÅM, UM, NM

• Allsidighet og lengre distanser i konkurranser. Beholde 
variasjon i konkurransemål (konkurrere i forskjellige 
svømmearter og distanser, individuelt og lag)

• Måloppnåelse. Prestasjonsmål evalueres regelmessig

• Hver konkurranse brukes som en læringserfaring,  
anvende forskjellig taktikk. Aksept for feil.

• Opprettholde effektiv teknikk gjennom systematisk 
arbeid med distanse pr syklus, også når kroppen er i 
forandring/vekst

• Tilstrekkelig bevegelighet for å kunne utføre svømme
teknikkene effektivt og økonomisk

• 1216 konkurranser årlig, regionalt og nasjonalt

Normal varighet: 2-3 årStartalder: ca 12 år for jenter – 13 år for gutter  

• Distanse pr syklus + frekvens (bygger 
videre på prosesser som er startet i 
tidligere etapper)

• Målrettet testing (NSFs testbatteri)

• Grunnleggende mental trening (mål
setting, avspenning, visualisering, 
indre dialog)

• Basis (kjerne) + stabiliserende 
muskulatur, svømmespesifikk uthold
enhetsstyrke. Styrkeutvikling, og 
optimal stabilitet og bevegelsesutslag,  
fleksibilitet i store ledd. Øvelser 
f.eks: knebøy, ballistiske øvelser 
som hopping/hinking/hinkehopp. 
Grunnleggende styrke i beinstrekk
bevegelser, rotasjoner i bolet 
(kjerne), armstrekkbevegelser.

• Variere med andre idrettsaktiviteter 
gjennom året, tilrettelagt av  
klubben/gruppen

• Utøversamtaler
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Inngangen til denne etappen bygger videre på det 
som er oppnådd i forrige etappe. Utøveren har nå 
en treningsalder på ca 4 år. Imidlertid vil det være 
store variasjoner i biologisk alder, noe man må 
ta hensyn til både mtp treningsinnhold/-omfang, 
kommunikasjon, gruppesammensetning osv.

Ser vi på omfanget av trening, så er dette 
en etappe hvor økningen i den totale årlige 
mengden er veldig stor fra etappestart til -slutt. 
Utgangspunktet er samme nivå som forrige 
etappe avsluttes, men med en gradvis økning i 
antall ukentlige økter, minutter pr økt, km/t, og 
antall treningsuker, vil man mer enn doble km/år 
gjennom etappens varighet. Man øker gradvis, og 
må se økningen i relasjon til treningsalder, biolo-
gisk alder, rammebetingelser, ambisjoner etc.

Det anbefales også 1-3 treningssamlinger årlig, noe 
som naturlig kan legges til skoleferier/helger. Disse 
samlingene bør fortrinnsvis legges på hjemmebane, 
for å sikre stor deltakelse og minimale kostnader.

Vi anbefaler ca 10 konkurranser i året, som betyr 
konkurranse ca hver 4. uke. Lokale/regionale 
approberte konkurranser, LÅMØ (fra 11 år)/ÅM 
(fra 13 år), og for enkelte vil det være aktuelt 
med UM/NM (fra 13 år).

I denne etappen bør man starte arbeidet med mer 
individuelle planer, og mot slutten av etappen dif-
ferensiere mellom sprint, mellom- og langdistanse.

Den totale treningsbelastningen øker, både i form 
av treningsmengde og -intensitet. Gjennom gode 
utøversamtaler vil man få overblikk over utøver-
ens totalbelastning, som inkluderer både trening 
og skole/venner/familie osv. Trener og utøver må 
ha en god dialog om hvordan utøvers totalbelast-
ning er, slik at planene kan lages med bakgrunn i 
dette, og eventuelt justeres underveis.

Utøveren utvikler seg gradvis mot å ta større 
eierskap til egen utvikling. Dette innebærer blant 
annet å ha kontroll på egen dagsrytme (reisetid, 
skole, lekser, sosialt, ernæring, trening, søvn). Å 
føre treningsdagbok vil være en god måte å få 
kontroll på alle disse faktorene, og bruke infor-
masjonen i evalueringen av hver treningssyklus.

I denne alderen (overgang fra barne- til ung-
domsidrett) registrerer vi dessverre et stort fra-
fall innen idrett. Det kan være ulike forklaringer 
på dette; økende totalbelastning, større krav/for-
ventninger etc. Treneren bør derfor arbeide med 
å skape et godt mestringsorientert miljø, hvor 
utøvers medbestemmelse gradvis øker, og i større 
grad opplever å «eie» sin egen treningspros-
ess. I tidligere etapper har man arbeidet mye 
med gruppetilhørighet, og dette fortsetter også i 
denne etappen. Utøvers forståelse av egen rolle i 
gruppen, og ikke minst, etterhvert som rollemod-
ell for yngre utøvere, er noe som må utvikles i 
denne etappen.

Generell informasjon om Oppbyggingstrening



UTVIKLINGSTRAPP - 55

Dette bør treneren ha kunnskap om:
• Det som er nevnt under etappe 2, men med 

høyere kvalitet, og mer dybde. I tillegg;

• Videreutviklet pedagogisk kompetanse (møte 
utøvernes behov, legge til rette for autonomi, 
støtte, coaching, relasjonskompetanse, 
utøversamtalen)

• Fremstå som god rollemodell for utøvere og 
andre trenere/ledere/støtteapparat, gjennom 
verdibasert ledelse

• Legge til rette for, og være i stand til, å refle-
ktere over egen trenerkompetanse gjennom 
regelmessige kompetanseanalyser (trener-
ens egenevaluering) og buddy-observasjoner 
(observasjonsøkter med andre trenerkolleger)

• Kunne løse konflikter i treningsgruppen, eller 
i forbindelse med enkeltutøvere, ledelse og 
foreldre

• Kunnskap om mentale konkurranse-
forberedelser, spenningsregulering, selvsnakk

• Ernæring med fokus på prestasjon-
sernæring (Sunn Idrett – Idrettsernæring 2 og 
Spiseforstyrrelser - https://ekurs.nif.no/course/
index.php?categoryid=10)

• Motorikk/styrketreningsprinsipper, løfteteknikk 
og forskjellige former for vekt/motstand,  
periodisering og planlegging av styrketrening

• Balanse mellom trening og skole (helhets-
utøveren – 24t), samt bygge videre på temaer 
fra etappe 2, (media og) sosiale media, 
respekt fulle relasjoner, foreldreoppfølging

• Dyptgående kunnskap om biomekaniske 
 prinsipper og bruk av kvalitativ video analyse 
(trening og konkurranse). Grunnleggende 
om kinetiskxx (hvor man ser på kreftene og 
 retningen av disse i relasjon til startstup eller 
fraspark i vending) og kinematiskxxi (hvor man 
ser på svømmebevegelsene uten å ta hensyn 
til kreftene som virker på kroppen) analyse av 
svømming

• Mer detaljert om pedagogiske  
prinsipper; instruksjon, øving og tilbake- 
melding (inkl effektiv bruk av teknologi). 
Introdusere selv-regulerende læringsmodeller 
(utsatt belønning, impulskontroll, langsiktighet 
jfr marshmallow-testen)

• Dyptgående kunnskap om fysiologiske  
prinsipper og treningsmetoder (også testing), 
og relaterte prestasjons/fysiologiske temaer

Foto: NSF



INNGANG
• Har ambisjoner / mål (sees i sammenheng med det 

utøver har lært om målsettingsprosess, resultatmål, 
prosessmål)

• Har selvdisiplin, er strukturert

• Har ønske om å trene daglig, og kunne ta hensyn til 
totalbelastning (helhetsutøveren – 24t)

• Har gode svømmeferdigheter på et godt  
automatisert nivå

• Har et godt treningsgrunnlag

• Er «forbilde» for yngre

• Jobber med detaljer (med bakgrunn i 
individuell kapasitetsanalyse)

• Utøver gis stadige utfordringer 
(fysisk, motorisk, mentalt) for å 
opprettholde utviklingsfokuset. 
Innebærer også å forberede seg på 
større grad av kompleksitet i tren
ingsprosessen. Dette er en selvsten
dighetsprosess, hvor nysgjerrighet 
hos utøver og trener er sentralt, og 
som bidrar til bedre eierskap til egen 
trenings/utviklingsprosess

• Individuell treningsplan og målsettings
prosesser (økt grad av medbestemmelse 
mtp å ta eierskap til egen karriere)

• Utvikle stabilitet (holde seg skadefri 
og frisk)

• Krav til tilstedeværelse

• Økt volum og intensitet i treningen

• Konkurransespesifikk 
svømmeutholdenhet

• Integrert treningsmodell (holistisk, 
 helhetlig), også konkurransesimulasjon, 

PERSONLIG UTVIKLING
• Effektiv tidsplanlegging, strategier og verktøy som 

støtter treningsprestasjoner og forhindrer skader, 
strukturert hverdag

• Personlig utviklingsplan som dekker ferdigheter, 
utdanning/jobb, overgang fra idrett til ikkeidrett, 
økonomi, sponsorater etc

• Har et nettverk, som støtter, gir råd, mentorerer

• Viser nysgjerrighet, glede i prosessen og produktet 
(både veien mot, og selve måloppnåelsen)

• Forstår og praktiserer prestasjonsstyrende ferdigheter  
(god ernæring, restitusjonsteknikker, mentale 
 ferdigheter etc)

• Kan lage egne treningsplaner, og fører treningsdagbok

• Holder fast ved og opprettholder idrettens verdier

• Robust/variert psykologisk verktøykasse som under
støtter selvledelse, personlige prestasjoner, og 
takle motgang (inkl selvregulering, egen mestrings
evne (selvbilde), mental fleksibilitet/tilpasningsevne, 
mestringsferdigheter, individuelle strategier for  
uheldige omstendigheter). Etablert mentalitet på  
personlig vekst

Figur 12: Etappe 4 Elitetrening (LTAD Trene for å konkurrere – DMSP investeringsfasen)

TRENINGSPROSESSENS
INNHOLD



RAMMEBETINGELSER
• Har nok bassengtid / plass. God tilgang til trening 

(vann og land). Minimum 25m basseng

• Trener har Trener 3kompetanse eller Topptrener 
1utdanning

• Trener som har tid til å følge opp, og tid til  
individualisering (heltidsansatt?)

• Tilrettelegging mtp skole/studier/arbeid

• Klubb med sunn økonomi

• Enighet i målsetting mellom trener/utøver

• Definert årsplan tredelt sesong

• Ca 10 utøvere pr gruppe/trener

• Skille mellom sprint/MD/LD, fra ca 1600km/år i starten til 
ca 2200(sprint), 2500(MD), 2800(LD) i slutten av etappen. 
Treningstimer/år fra 650 til 950. 4800m/økt til 5300(SP)
6000(MD)6400(LD)m pr økt. 4147 treningsuker

• 35 treningssamlinger pr år

• 16+ konkurranser årlig (regionalt, nasjonalt, 
internasjonalt)

FERDIGHETSUTVIKLING
• Finpussede/automatiserte svømmeferdigheter

• «Raffinere» teknikk i alle hastigheter

• Spesialisering i svømmeart og konkurransedistanse

• Tar stort ansvar for å vedlikeholde/utvikle fysiske egen
skaper som optimal stabilitet og bevegelsesutslag/flek
sibilitet i store ledd, og tilstrekkelig styrke/power

• Lære å spisse formen mot topp prestasjon 
(hovedkonkurranser)

• Antall skader og uteavtrening tid er lav. Forståelse av 
at varierte kondisjonerende landaktiviteter er et ele
ment innen skadeforebygging

• Oppnå ønskede krav (NM, landslag)

• Blitt strukturert

• Konkurransestrategier og mentale ferdigheter 
perfeksjoneres

• Anvende situasjonstilpasset taktikk

• Gjennomføre konkurranser uten egen trener

• Begynnende internasjonalt prestasjonsnivå

• 1620 konkurranser årlig, nasjonalt og internasjonalt

Normal varighet: 3-5 årStartalder: ca 14-15 år – tidlig voksenalder 

komplekse og spesifikke trenings
former. Forståelse av varierte kondisjo
nerende landaktiviteter

• Periodisering av styrke vs svøm
ming, overføring av power til 
svømmeprestasjon

• Arbeide videre med optimal utvikling 
av styrke, samt stabilitet og bev
egelsesutslag, fleksibilitet i store ledd. 
Samme grunnleggende øvelsesutvalg 
som i forrige etappe, men med indi
vidualiserte planer for styrketrening

• Fokus på seg selv, som en del av gruppen

• Fokus på optimale forberedelser 
inn mot konkurranser (individuali
sert formspissing, egne oppvarm
ingsrutiner, mentale forberedelser, 
ernæring, hvile og aktiv restitusjon)

• Rød tråd med tanke på konkur
ranseplan (langsiktig utvikling av 
konkurranseferdigheter)

• Spesialisering til en idrett – balansert 
avslutning av andre idretter
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Innen denne etappen starter, vil de fleste ha gjort 
seg opp en mening om hvorvidt de ønsker å satse 
på konkurransesvømming (Livet som aktiv), eller å 
fortsette som mosjonsutøver (Aktiv for livet).

Utøver har klare mål og ambisjoner, og spesial-
iserer seg i en svømmeart og et lite spekter av 
konkurransedistanser. Dette får også konsekven-
ser for treningsplanen, hvor man nå skiller mel-
lom sprint, mellom- og langdistanse.

Det er en mye større grad av kompleksitet i tren-
ingsprosessen, hvor det ikke er rom for så mange 
feil, og hvor fremskritt/utvikling er basert på en 
større nøyaktighet i alt som påvirker trening  s-  
prosessen, samt en individuell tilpasning av tre-
ningen. En integrert treningsmodell (helhetlig 
plan) ivaretar alle deler av hva som skal utvikles, 
basert på forskning, beste praksis/erfaring, mod-
ning etc. Trener og utøver planlegger dette sam-
men, og arbeider for å skape et likeverdig forhold 
mellom trener og utøver.

Treningsomfanget (km svømt) vil variere med 
bakgrunn i spesialdistanse, men antall trenings-
timer vil være omtrent likt. Ved oppstart av 
etappen vil man ha en treningsalder på 6-7 år 
(ved treningsstart som 8-åring), og det har vært 
liten grad av differensiering i de forrige etap-
pene. Ved å skille mellom sprint, MD og LD, 
vil omfang og innhold bli forskjellig i de påføl-
gende treningsårene. I de neste 3-5 årene 
(Elitetreningsetappen) øker LD tilnærmet dob-
belt så mye som sprint i km/år. Sprint går fra ca 
1600km/år til ca 2200km/år, MD fra ca 1600km/
år til ca 2500km/år, og LD fra ca 1600km/år til 
ca 2800km/år. For sprint starter utflatingen av 
årlig treningsmengde (km svømt) mot slutten av 
denne etappen (kun en liten økning i starten av 
20-årene), mens MD og LD fortsetter økningen 
noe også etter denne etappen.

Det anbefales også 3-5 treningssamlinger årlig, 
noe som naturlig kan legges til skoleferier/ 
helger. Disse samlingene bør fortrinnsvis  legges 
på hjemmebane, for å sikre stor deltakelse og 
minimale kostnader. Det kan være nødvendig  
for NM-deltakere at 1-2 samlinger legges til 
langbanebasseng.

Den naturlige biologiske modningen medfører 
noen tilpasninger basert på kjønn. I pubertets-
fasen ser man ofte en stagnasjon i prestasjons-
utvikling hos jenter, at tåleevnen for trening 
reduseres, og at man er mer utsatt for skader. 
Selv om svømming er en skånsom idrett, er det 
viktig at vi tar hensyn til dette med tanke på vari-
asjon i den aerobe utholdenhetstreningen, med 
mer trening på stabilitet, motorikk og teknikk. I 
tillegg er det viktig at man har en god kommuni-
kasjon om dette, slik at alle forstår at utviklingen  
er normal og nødvendig mtp kjønnsmodning 
(Tønnessen og Rønnestad 2018).

Styrketreningen individualiseres med bakgrunn 
i blant annet konkurranseøvelse, og beskriver 
hvilken type styrketrening som skal gjennom-
føres, til hvilken tid. Styrketreningen må også 
sees i sammenheng med belastningsrytmen 
daglig og ukentlig.

Treningen i disse årene bør gi utøveren en økt 
robusthet både på det personlige og fysisk/tekniske/ 
taktiske plan. En konsekvens av dette er at utøver 
opplever et større eierskap til egen karriere, 
og klarer seg godt uten at treneren er tilstede. 
Utøveren utvikler seg mot et høyt nasjonalt nivå, 
og for enkelte, et begynnende internasjonalt nivå.

Generell informasjon om Elitetrening
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Dette bør treneren ha kunnskap om:
• Det som er nevnt under etappe 3, men med 

høyere kvalitet, og større dybde. I tillegg;

• Praktisere situasjonstilpasset ledelsexxii 

• Fremstå som god rollemodell for utøvere og 
andre trenere/ledere/støtteapparat, gjennom 
verdibasert ledelsexxiii 

• Være i stand til å lede gode strategi- og mål-
prosesser, forstå og benytte aktuelle verktøy 
for dette

• Coaching som metode. Refleksjon som metode. 
Relasjonskompetanse

• Grunnleggende om hjernen og dens påvirkning  
på hormoner, stress respons og mental 
utholdenhet

• Legge til rette for individuell oppfølging av 
ernæring/kosthold for utøvere (personlige  
ferdigheter innen ernæring – lage mat, handle 
mat, budsjettere for mat, måltidsplanlegging)

• Periodisering av treningsernæring for å optimere 
treningsadaptasjon

• Flere landaktiviteter som utvikler utholden-
heten, samt aktiviteter som forbedrer forutset-
ningene for bedre mestring av svømmeteknik-
kene. Periodisering og planlegging av disse i 
den totale treningsplanen

• Balanse mellom trening og skole (helhets-
utøveren – 24t), samt bygge videre på temaer 
fra etappe 3, (media og) sosiale media, 
respekt fulle relasjoner, foreldreundervisning

• Mer spesialisert og detaljert forståelse for 
biomekaniske prinsipper. Bruk av kvantitative 
analyseverktøy (Haljand, drag etc). Planlegging 
og strategier for effektive tekniske endringer. 
Avanserte kvantitative konkurranseanalyser og 
ferdighetsmålinger

• Dypere og mer detaljert forståelse av peda-
gogiske prinsipper; instruksjon, øving og til-
bakemelding. Introdusere periodisering av 
ferdighetsutvikling

• Detaljert forståelse av fysiologiske prinsipper 
og treningsmetoder (også testing), og relaterte 
prestasjons/fysiologiske temaer

Foto: Øyvind Thorsen



INNGANG
• Har motivasjon og er fysisk forberedt for å trene og 

konkurrere det som kreves for å nå et internasjonalt 
nivå

• Har balanse i ytre påvirkninger (familie, skole, jobb, 
venner, økonomi etc) – helhetsutøveren

• Har høy selvtillit, og stabil selvfølelse

• Begynnende internasjonal satsing

• Har kontroll på restitusjon, inkl et godt kosthold

• Seniorutøver som skal delta i internasjonale 
 konkurranser og mesterskap, som f.eks EM/VM/OL

• Styrke og stabiliseringstrening 
gjennomføres på et nivå og med et 
omfang som gjenspeiler kravene som 
oppstår i den svømmehastigheten 
utøveren sikter mot

• Styrketreningen differensieres 
 avhengig av belastningstid/svømme
distanse (individuell tilpasning)

• Basistrening: trening av stabilitets
muskulatur (mage/rygg) og motorisk 
trening gjennomføres blant annet 
som sirkeltrening, eller motorisk 
trening med øvelser for mage, rygg 
og annen sentral svømmemuskulatur

• Skadeforebyggende trening, stabilitet 
i skulder, albue, kjerne, rygg og ankel

• Utvikle ferdigheter i henhold til 
 individuell kapasitetsanalyse

PERSONLIG UTVIKLING
• Har en livsstil som muliggjør toppidrett

• Effektive strategier for tidsplanlegging, som støtter 
treningsprestasjoner og forhindrer skadelige utfall

• En personlig utviklingsplan som dekker: overgang fra 
idrett til ikkeidrett, videre utdanning, økonomi, styre 
sponsorater etc. Planlegger for det som skjer etter 
idrettskarrieren

• Økt kunnskap om alt som gir deg et bedre liv/hverdag

• Detaljert føring av treningsdagbok

• Holde fast ved og opprettholde idrettens verdier

• Som i forrige etappe, ha et nettverk som gir støtte og 
råd, og som er tilgjengelig for utøver.

• Kan tilpasse strategi til situasjon

• Har utviklet videre sin psykologisk verktøykasse, 
basert på det som er beskrevet i forrige etappe.

• Tar lederrolle i grupper

Figur 13: Etappe 5 Internasjonal elitetrening (LTAD Trene for å vinne – DMSP investeringsfasen)

TRENINGSPROSESSENS
INNHOLD



RAMMEBETINGELSER
• Har stor tilgang til 50m basseng (enten hjemme eller 

samling)

• Har mulighet for 2 vannøkter + 1 landøkt daglig

• Trener har Trener 4kompetanse eller Topptrener 
2kompetanse

• Tilgjengelig støtteapparat

• Trippelperiodisering for sprintere

• Dobbelperiodisering for mellom/langdistanse

• 23 tydelige formtopper (slutt av makro)

• Ca 8 utøvere pr trener

• 1015 økter pr uke, 90150min, 2024 bassengtimer, 
4560+km + 36 på land á ca60min

• Mengde: 24003800km

• 2530 konkurransedager pr år

• Antall samlinger: styres av landslagsplan og klubbplan 
(koordineres)

FERDIGHETSUTVIKLING
• Personlige rekorder i internasjonale mesterskap

• Evne til å konkurrere på stabilt høyt nivå under 
 vekslende forhold

• Kan bruke ulike konkurransetaktikker

• Teknikk og taktikk blir taus (second nature)

• Mentale ferdigheter på høyt nivå, refokuseringsplaner, 
ønske om å vinne

• Er meget dyktig til å vedlikeholde/utvikle fysiske 
egenskaper som optimal stabilitet og bevegelsesut
slag/fleksibilitet i store ledd, og tilstrekkelig styrke/
power

• Antall skader og uteavtrening tid er lav. Forståelse av 
varierte kondisjonerende landaktiviteter er et element 
innen skadeforebygging

Normal varighet: til karriereslutt Startalder: 16-18+ år – voksen 

• Utvikle utøverens sterke sider

• Fullstendig individualisert plan for 
konkurranser (rutiner)

• Fullstendig individualisert og 
 balansert tilnærming til fysisk 
 trening, med regelmessige korte 
pauser for å forebygge over
trening (individuelt tilpasset belast
ningsrytme på mikro, meso og 
makronivå)

• Tilpasset belastningsrytme slik at 
enhver utøver får trent mest mulig 
på det innholdet som er viktigst for 
den spesifikke konkurransedistansen 
(mest mulig i konkurransefart – uten 
å feiltrene) = trenerkunst sammen 
med utøver
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Denne etappen er basert på NSFs treningsfilosofi-
dokument «Veien mot medaljer i OL 2020 og 
2024», og innholdet gjelder nødvendigvis for 
utøvere som allerede er på et høyt sportslig nivå 
(seniorutøvere som skal delta i internasjonale 
konkurranser og mesterskap som f.eks EM/VM/
OL).

Det stilles store krav til rammebetingelsene for at 
utøver og trener skal kunne gjennomføre det som 
planlegges.

Treningsplanen er 100% individualisert, og vi viser 
til filosofidokumentet for en nærmere beskriv-
else av omfang og innhold for respektive sprint, 
MD og LD.

Utøver er ansvarlig for egen treningsplan, med 
støtte fra trener. Det innebærer et høyt kunnskaps - 
nivå hos utøver, god evne til refleksjon og analyse 
av egen prosess, et tett samarbeid med trener, og 
en sterk indre motivasjon.

Det er vanlig med trippelperiodisering for sprin-
tere, og dobbelperiodisering for MD og LD. 
Dette avhenger imidlertid blant annet av pri-
oritering av mesterskap/konkurranser, og for 

noen MD-/LD-svømmere vil man også benytte 
trippelperiodisering.

Kompleksiteten i treningsprosessen er enda 
større enn i Elitetreningsetappen, hvilket stiller 
enda større krav til nøyaktighet, dokumentasjon, 
oppfølging, kommunikasjon osv.

Flere av punktene under personlig utvikling er 
ganske like som i Elitetreningsetappen. På dette 
nivået handler det om å videreutvikle disse egen-
skapene og ferdighetene, slik at det blir vaner og 
rutiner som gjør utøveren enda mer robust. For 
flere av utøverne på dette nivået, vil det også han-
dle om å arbeide for vedvarende internasjonal suk-
sess. Da vil foredlingen av ferdigheter som allerede 
er på et meget høyt nivå, være helt sentralt.

Det innebærer blant annet å ha detaljert 
kunnskap om alle faktorer som påvirker tren-
ings- og konkurranseprosessen, ha eierskap til 
egen treningsprosess/utvikling, hele tiden være 
nysgjerrig på hva som kan gjøres bedre, evaluere 
egen trening og konkurranser på en faktabasert 
måte, for å lære mest mulig, raskest mulig. Hele 
tiden ønske å bryte barrierer – i kombinasjon med 
utpreget smarthet, som forhindrer feiltrening.

Generell informasjon om Internasjonal elitetrening
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Dette bør treneren ha kunnskap om:
• Det som er nevnt under etappe 4, men med 

høyere kvalitet, og mer dybde. I tillegg;

• Idrettscoaching i toppidretten; evne til kritisk 
analyse av egen trenerpraksis, ferdigheter 
i kommunikasjon/relasjonsbygging/moti-
vasjon, ferdigheter i mål- og utviklingssa-
mtaler, lagbygging som metode, konflikthånd-
tering, møteledelse/presentasjonsteknikk/
beslutningsprosesser

• Fremstå som god rollemodell for utøvere og 
andre trenere/ledere/støtteapparat, gjennom 
verdibasert ledelse

• Liker og evner å la seg utfordre av utøverne

• Individualisert tverrfaglig utøverledelse, med 
støtte både innenlands og, om formålstjenlig, 
utenlands

• Mer spesialisert og detaljert forståelse for men-
tale treningsteknikker. Individualiserte men-
tale ferdigheter, og rutiner for å perfeksjonere 
konkurranseberedskap

• Mer nøyaktig og tilpasset periodisering av tren-
ingsernæring for å optimere treningsadaptasjon

• Kunne finne løsninger på spesifikke ferdighets- 
/teknikkproblemer identifisert av trener/utøver, 
i samarbeid med motorikktrenere (f.eks OLT 
Motorikkavd). Avansert ferdighetsmåling (f.eks 
AIM-systemet på NIH) med effektiv tilpasning 
og integrasjon med ressurspersoner fra OLT 
Motorikk. Bruk av verktøyer for ferdighetsut-
vikling i sitt daglige treningsmiljø (f.eks timing- 
lamper, vendeplater, elektroniske paller etc).  
Undervisning i grunnleggende prinsipper  
for instruksjon, øving og tilbakemelding. 
Periodisering av ferdighetsutvikling

• Inngående forståelse av fysiologiske prinsipper 
og treningsmetoder (også testing), og relaterte 
prestasjons/fysiologiske temaer. Større nøyak-
tighet i treningsstyringen

Foto: Øyvind Thorsen



64 - UTVIKLINGSTRAPP

Ganske ofte får svømmetrenere spørsmålet «Hvor 
mye må man egentlig trene i svømming?». Og 
svaret er stort det samme hver gang; «Det kom-
mer an på». Og fortsetter med «Jo, men hvis du 
vil bli best, hvor mye må du trene da?», og følger 
opp med «Sannsynligvis veldig mye».

Det finnes lite forskning på dette området innen 
svømming. Imidlertid har vi mye kunnskap om 
beste praksis, og forholdsvis godt dokumenterte 
treningsdata fra de beste svømmerne i verden. 
Det er også gjennomført en rekke retrospek-
tive studier på hva de beste har gjort, innen flere 
idretter. Disse studiene danner grunnlaget for 
mange av utviklingstrappene i norsk idrett. Med 
bakgrunn i dette, kan vi med ganske stor treffsik-
kerhet si noe om i hvilken alder det er hensikts-
messig å begynne med systematisk svømmetren-
ing, og hva og hvor mye som må trenes derfra og 
frem til elitenivå.

Det vi vet, gjennom generasjoner med forskning 
og erfaring, er at trening virker. Trening utvikler 
motoriske, fysiologiske og psykologiske fer-
digheter. Ved å gradvis øke treningsbelastnin-
gen (antall økter, tid pr økt, intensiteten i økten, 
antall uker pr år, antall kilometer pr år), så vil 
man fortsette utviklingen av disse ferdighetene. 
Så progresjon er viktig, både på kort og lang sikt. 
Kroppen venner seg fort til den økte belastnin-
gen; den adapterer dvs tilpasser seg. For å få 
det best til, må det være et riktig, individtilpas-
set forhold mellom trening og hvile. Er belast-
ningsøkningen for stor, vil kroppen ikke klare å 
tilpasse seg, musklene blir støle og stive, noe som 
i verste fall fører til overbelastning/overtrening 
og skader.

Følgende faktorer avgjør hva som er riktig pro-
gresjon; alder, treningsalder, helse, evne til 

restitusjon m.m. Et utrent barn f.eks i 8 års alder, 
kan ha stor utvikling selv med små belastningsøk-
ninger. En godt trent ungdom f.eks i 16 års alder, 
trenger en betydelig større belastningsprogresjon 
for å videreutvikle yteevnen. Dersom utøveren 
ikke trener, f.eks i ferier, vil yteevnen gradvis 
reduseres. Faktisk tar det bare 1-2 uker før denne 
reduksjonen blir merkbar. Dess mer solid trenings-
grunnlaget er, dess saktere skjer denne reduks-
jonen (Hallén og Ronglan 2011). Dette er ett av 
argumentene for å ha et høyt antall treningsuker 
pr år; da sikrer man at det ikke blir for lange peri-
oder uten trening.

All informasjon om aldersspenn, antall trening-
søkter (land og vann), treningsmengde, antall 
treningsuker pr år osv, har støtte i undersøkelser 
og erfaringer vi har gjort i mange av de store og 
ledende svømmenasjonene.

Treningsfilosofidokumentet (Tønnessen, Løvberg, 
et al. 2015), forteller oss blant annet noe om 
årlig treningsmengde for en internasjonal svøm-
mer på seniornivå; sprint = 2400km/år, mellom-
distanse = 3200km/år, langdistanse = 3800km/
år. Tallene er ikke absolutte, de må forstås som 
en orientering, der det selvsagt er rom for indi-
viduelle forskjeller, avhengig av rammebetingel-
ser og forutsetninger. Uten tvil er imidlertid tren-
ingsomfanget en avgjørende faktor for utvikling. 
For illustrasjonen sin del har vi lagt disse årlige 
treningsmengdene til utøvere i 25 års alder; 
noen vil kanskje være litt yngre, andre litt eldre. 
Startalderen for denne progresjonen er 13 år, noe 
som da viser en 12 års progresjon (se Figur 14).

I modellen økes timeantallet med ca 75 timer 
per år, dersom utøveren er frisk og har en over-
kommelig livsbelastning (se Figur 15). Modellen 
tar, som alle modeller, utgangspunkt i realistiske/

HVOR MYE MÅ MAN EGENTLIG TRENE?
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ideelle forhold. Det betyr at man tar høyde for 
det som kan forventes av sykdom, skader og 
annet treningsavbrekk – i snitt. I tillegg forutset-
ter modellen at det er snakk om svært dedikerte 
utøvere, som nettopp klarer å tilrettelegge alle 
rammebetingelser, slik at kravene som stilles, kan 
innfris.

Økningen skjer gjennom litt flere økter, grad-
vis økning av varigheten per økt, og flere tren-
ingsuker per år. Økningen vil nok ikke være 
lineær gjennom hele utviklingstrappen. I peri-
oder vil det være mulig å øke mer, mens i andre 
perioder øker man noe mindre (Tønnessen og 
Rønnestad 2018). Den største prosentvise øknin-
gen i treningsmengde/-km, foretas naturlig nok i 
de første treningsårene, der en økning på 20% og 
mer fra et år til et annet er mulig og nødvendig.

!Merk! Denne modellen viser en ideell progresjon 
med tanke på utøvere som ønsker å nå et inter-
nasjonalt elitenivå på sikt. Det finnes ingen, etter 
det vi har kjennskap til, forskning som gir oss 
noen fasit på hvor mye man må trene gjennom 
ungdomsårene og frem til voksen alder, for å nå 

et internasjonalt elitenivå. Tallene i modellen er 
ekstrapolert bakover i tid, basert på den kunnskap 
vi har om hvor mye dagens internasjonale elites-
vømmere trener årlig. Den stegvise økningen fra 
13 års alder og frem mot internasjonalt elitenivå, 
er basert på en skjønnsmessig vurdering, erfar-
ingstall fra andre nasjoner, samt den forskningen 
som er tilgjengelig innenfor dosering og progres-
jon av trening (Tønnessen og Rønnestad 2018).

Imidlertid viser tysk svømming, som har mange 
års erfaring med å utvikle svømmere til ypper-
ste nivå i verden, til en progresjonsmodell fra 
170km/år for 7-8 åringer, 400km/år for 9-10 
åringer, 875km/år for 11-12 åringer, 1410km/
år for 13-14 åringer, og 1920km/år for 15-16 
åringer. De hevder, med sine erfaringer, at mindre 
treningsmengde enn det, vanskeliggjør målopp-
nåelsen i utviklingsetappene frem mot elitenivå 
(Rudolph 2015).

Treningsmengde er kun én, men en meget viktig, 
faktor i en langsiktig plan. Vi har presentert de 
fleste andre faktorer i beskrivelsen av hver tren-
ingsetappe tidligere i dokumentet.

Figur 14 Progresjon kilometer i vann pr år 1325 år



66 - UTVIKLINGSTRAPP

Figur 15 Progresjon økter i vann pr år 1325 år

Når det gjelder trening for barn (8-12 år), anbefaler vi følgende med tanke på omfang:

Anbefalt videre lesning:
• Treningsfilosofidokumentet (Tønnessen, Løvberg, et al. 2015)
• Trening fra barneidrett til toppidrett (Tønnessen og Rønnestad 2018)
• Nachwuchskonzeption Schwimmen 2020 (Rudolph 2015)

ALDER ØKTER 
VANN 
(LAND) 
/UKE

TID 
(VANN)/
ØKT

KM/TIME TIMER/UKE SØVN TRENINGS-
FRIE  
DAGER/ 
UKE

KONKUR 
-RANSER
/ ÅR

FORDELING 
VANN: 
LAND I %

810 2-4 (1-2) 45-75min 1-1,5 3-4 9-12 1 5-6 70:30

1012 4-6 (2-3) 75-100 1,5-2,1 5-10 9-12 1 6-10 70:30

Tabell 6 Anbefaling trening 812 år
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Foreldre har selvsagt en stor betydning for når 
og med hvilke(n) idrett(er) barna starter med, 
samt hvor mye barna til enhver tid får mulighet 
til å delta i idrett(er). Foreldre må løse logistikk-
utfordringer, støtte og heie på barna underveis, 
bidra som frivillig i klubben, eller også som tre-
nere og instruktører. Barna opplever i stor grad 
foreldre som positive, men det kan også være 
noen utfordringer knyttet til foreldres engasje-
ment i idretten. (Olympiatoppen 2013) har utviklet 
9 anbefalinger for hvordan man kan være en god 
idrettsforelder, og NSF støtter seg til disse:

• Gi dine barn informasjon og råd når det gjelder 
valg av idrett. Du kan oppmuntre dem, men la 
barna selv ta den endelige avgjørelsen om de 
ønsker å delta eller ikke, og hvilken idrett de 
ønsker å delta i

• Ved at du selv er fysisk aktiv kan du bli en god 
rollemodell for dine barns deltagelse i idrett

• Det er viktig at du som forelder vet at barn på 
samme alder kan være svært ulike med hensyn 
til modning

• Legg vekt på idrettsglede og utvikling av 
vennskap

• Gi ros når barnet ditt viser god innsats og  
ferdighetsutvikling. – Husk at barnet ditt  
deltar i idrett for å lære og for å mestre  
ferdigheter. Unngå ensidig fokus på resultater  
i konkurranser

• Legg merke til og applauder også når dine 
barns lagkamerater eller motstandere viser 
gode ferdigheter. – Bidra til å skape gode 
 relasjoner til de andre foreldrene. Vis respekt 
og vær høflig, selv når følelser er involvert

• Støtt treneren og den jobben han/hun gjør. Gi 
ikke tekniske instruksjoner under en konkur-
ranse. Dette kan virke forstyrrende for treneren,  
og det kan skape forvirring og usikkerhet blant 
utøverne

• Vis god sportsånd, respekter regler, dommer-
avgjørelser og arrangørens beslutninger i 
arrangementer der dine barn er med. Dette er 
viktig selv om du har andre oppfatninger eller 
er uenig

• Du kan bidra best ved å samarbeide med og 
støtte det idrettsmiljøet ditt barn er med i

FORELDRENES ROLLE GJENNOM UTVIKLINGSTRAPPEN
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Konkurranser er en viktig del av idretten. Barn 
liker å konkurrere, ofte gjennom egenorganis-
erte leker, i skolegården, på fritiden osv. Denne 
lekende tilnærmingen til konkurranse er det viktig  
at treneren holder fast ved. Ofte blir voksne alt for 
opptatt av å gjennomorganisere konkurransen, slik 
at det blir voksenkonkurranse i miniatyr. Vi ønsker  
at konkurransetilbudet skal utvikles i tråd med 
 barnets, og etterhvert ungdommens, modning,  
ferdighetsnivå og ambisjoner. Det betyr at 
kravene som stilles i en konkurranse, må gjen-
speile det utøverne øver og trener på.

For de yngste kan konkurranseinnholdet like 
gjerne være en fremvisning av ferdigheter, 
omtrent på samme måte som judogruppens bel-
teseremoni, eller turngruppens juleoppvisning. 
NSF har laget et forslag til en slik ferdighetsfrem-
visning, som kan brukes i svømmeskolen eller de 
laveste treningsgruppene. Dette er fremvisninger 
eller konkurranser som gjennomføres internt i 
klubben.

Etterhvert blir det mer aktuelt å delta i uapprob-
erte konkurranser i egen klubb og i lokalmiljøet 
(barn under 9 år). I disse konkurransene er det 
fremdeles viktig å ivareta ferdighetsperspektivet;  
konkurransedistansene kan avvike fra de man 
finner i approberte konkurranser for eldre utø-
vere. Vi anbefaler at det er minimum 3-4 uker 
mellom hver konkurransedeltakelse, slik at 
utøverne får nok tid til å lære/øve/trene mellom 
konkurransene.

Først fra 9 års alder kan barna delta i approberte 
konkurranser, men uten rangert resultatliste (frem 
til 11 år).

Fra 11 års alder kan man delta i landsdels og nasjon-
ale konkurranser, mens for mesterskap og internas-
jonale konkurranser er det 13 års grense for å delta.

NSFs mesterskapsstruktur (gjeldende fra 1/1-
2019) er endret fra tidligere. Landsdels årsklas-
semønstringen (LÅMØ) er for aldersklassene 
11-16 år. For 11-12 år er det ingen begrensing i 
antall deltakere. For 13-16 år er det begrensing 
på 24 deltakere i hver klasse. LÅMØ arrangeres 
fredag-søndag i uke 11.

Årsklassemesterskap (ÅM) er for aldersklassene 
13-16 år, med begrensing på 30 deltakere i hver 
klasse. ÅM arrangeres lørdag-mandag i pinsen.

Ungdomsmesterskapet (UM) er for aldersklassene 
13-16 år (også Para), med kvalifiseringskrav. UM 
arrangeres over tre dager i uke 42.

NM kortbane for junior, senior og Para, med kvali-
fiseringskrav, arrangeres over fire dager vanligvis 
i uke 46.

NM langbane for junior, senior og Para, med kvalifi-
seringskrav, arrangeres over fire dager, tidlig i juli.

Junioralder er endret til 13-17 år for jenter, og 
13-18 år for gutter.

PROGRESJON I KONKURRANSETILBUDET
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Mange klubber rekrutterer ungdommer i 14-15-
16 års alder, med lite svømmebakgrunn. Vi har 
beskrevet tidligere hvordan disse ungdommene 
ivaretas i trening med tanke på ferdighetsut-
vikling. For å kunne gi disse ungdommene et 
konkurransetilbud som er motiverende, kan det 
være en god idé å legge til rette for nivåinndelte 
konkurranser (uapprobert). I denne type konkur-
ranser vil en 16 åring med bestetid på 1.10 min 
på 100 fri kunne konkurrere mot en 12 åring med 

samme tid. I vanlige approberte konkurranser vil 
denne 16 åringen havne langt nede på resultatlisten  
sammen med andre 16 åringer, mens i en nivåinn-
delt konkurranse vil den samme utøveren kunne 
kjempe om topplasseringer mot de som er på 
samme prestasjonsnivå (uavhengig av alder). 
NSF har ikke et nasjonalt system for denne type 
konkurranser, men vi oppfordrer klubbene til å 
søke sammen lokalt, for å finne gode løsnings-
forslag, på dette.

Hva med de svømmerne som starter litt sent?

Foto: Øyvind Thorsen
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Idrett som forskningsfelt er veldig stort. Historisk 
sett var forskningen i første rekke rettet inn mot 
arbeidsfysiologi. Først på et senere tidspunkt 
(med James Counsilman i 1968) begynte forskere 
for alvor også å studere motorikk (biomekanikk).  
Innenfor psykologi har forskningen sett på moti-
vasjon, emosjoner, angst osv. Også i Norge er 
mange opptatt av idrettsforskning, og bare de 
siste 10 årene er det levert 115 doktorgrads-
avhandlinger ved Norges idrettshøgskole.

Det er fremdeles mange områder innen idrett 
som ikke er godt nok belyst gjennom forskningen, 
og NSF har innledet et samarbeid med NIH og 
Olympiatoppen, som tar sikte på å forske på rel-
evante problemstillinger for svømmeidrettene. I 
første rekke ønsker vi en longitudinell studie som 
ser på følgende problemstillinger:

• treningssammensetning gjennom karrieren 
(fordeling og innhold), 

• metodikk for svømmetrening i ung alder, 

• helsebestemmende faktorer blant unge 
svømmere, 

• betydningen av start/vending, 

• betydning av styrke & power, 

• effekten av ulik landtrening på prestasjon, 

• hvordan overføre/implementere testresultater 
til den daglige treningen, 

• skadeforekomst og forebygging, 

• motivasjon. 

De ulike problemstillingene vil forskes på i et 
tverrfaglig samarbeid mellom ulike seksjoner 
på NIH. I tillegg deltar NSF, sammen med 5-6 
andre store idretter i Norge, i et omfattende for-
skningsprogram om trenerrollen innen barne-/
ungdomsidretten.

Det å søke svar på problemstillinger er et grunn-
leggende kjennetegn på nysgjerrighet. Utvikling 
skapes gjennom utprøving av hypoteser; noen 
ganger gir det oss den utviklingen vi håper på, 
andre ganger ikke. Forskning kan gi oss bedre 
svar på hva som fungerer, og hva som ikke fun-
gerer. Dette er kunnskap vi kan bruke for å gjøre 
en enda bedre jobb i det langsiktige arbeidet 
med trening av barn, unge og voksne.

BEHOV FOR MER FORSKNING
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BEGREPER
i. Begrepet er presentert i NSFs sports-

lige plan for svømming, og handler om å 
ha et opplærings-/trenings-/konkurran-
setilbud for utøvere som ønsker å delta i 
konkurransetrening.

ii. Begrepet er presentert i NSFs sportslige 
plan for svømming, og handler om å ha et 
opplærings-/treningstilbud basert på bred-
deidrett og mosjon, gjennom hele livet. Ikke 
konkurranseaktivitet.

iii. Autonomi er ett av tre psykologiske behov 
innen Ryan&Decis selvbestemmelsesteori, og 
handler om å gi utøverne mulighet til med-
bestemmelse og selvbestemmelse.

iv. VO2peak er den høyeste målte verdien i 
en oksygenopptakstest. Benyttes ofte ved 
målinger hos barn, da det er knyttet usik-
kerhet til om barn i denne alderen klarer å 
fremtvinge sitt maksimale oksygenopptak.

v. HRmax er den maksimale hjertefrekvensen 
målt i antall slag pr minutt.

vi. VO2maks er det maksimale oksygenopptaket.

vii. Konsentrisk muskelarbeid er et dynamisk 
muskelarbeid hvor muskelen trekker seg 
sammen (forkortning av muskelen).

viii. Plyometrisk muskelarbeid er et dynamisk 
muskelarbeid hvor bevegelsen starter med 
en hurtig strekking av muskelen, og direkte 
etterfulgt av en hurtig forkortning av samme 
muskel. Muskelen jobber da som en fjær.

ix. Glykogen er bygget opp av glukose, og virker 
som kroppens glukoselager først og fremst i 
leveren og musklene. Karbohydrat fra maten 
vi spiser, lagres som glykogen i kroppen.

x. Anaerob effekt viser til hvor hurtig musklene 
anaerobt kan gjendanne ATP (adenosintrifos-
fat), noe som gir seg utslag i hvor mye energi 
systemet kan omsette/frigjøre per sekund, og 
dermed er avgjørende for hvor fort en utøver 
kan svømme på en kort distanse (<50m).

xi.  Anaerob kapasitet viser til hvor mye ATP 
som totalt sett produseres ved å bryte ned 
kreatinfosfat (alaktasid energiomsetting) og 
glykogen (laktasid energiomsetting med økt 
produksjon av laktat) i løpet av en viss tid, 
noe som gir seg utslag i en maksimal tolerer-
bar laktatkonsentrasjon. Den begrenses av 
utøverens tåleevne (smerte), muskelfib-
ersammensetning og graden av hvor godt 
anaerobt trent utøveren er. Disse faktorene 
er avgjørende for hvor lenge (i sekunder) en 
tilnærmet maksimal hastighet kan opprett-
holdes (f.eks på 100-200m).

xii. ATP, eller adenosintrifosfat, dannes av en 
kobling av tre fosfatgrupper til molekylet 
adenosin. Disse bindingene er veldig ener-
girike, og når en fosfatgruppe blir spal-
tet, frigjøres energi; ATP brytes ned til ADP 
(adenosindifosfat) + energi. Man kan si at det 
er dette som er «drivstoffet muskelfibrene 
går på».

xiii. Kreatinfosfat er et energirikt stoff som er 
lagret inne i muskelfibrene. Kreatinfosfat er 
med på å bygge opp ADP til ATP.

xiv. Alaktasid energiomsetting er anaerob omset-
ting av ADP til ATP ved hjelp av energi fra 
kreatinfosfat (CP eller PCr). Det dannes ikke 
laktat (La-), og den skjer uten forbruk av 
oksygen.

xv. Laktasid energiomsetting er anaerob omset-
ting av karbohydrater, hvor det produseres 
ATP + melkesyre (La- + H+).

xvi. Laktat er en del av melkesyren (La- + H+), 
og dannes i den anaerobe (laktaside) ener-
giomsettingen). Laktat er ikke bare et avfall-
sprodukt, det inneholder også mye energi. 
Mye av laktaten fraktes ut av de arbeidende 
muskelfibrene, og opptas i nabomuskelfiber. 
Noe laktat fraktes via blodbanen til andre 
muskelfibre, nyrer, lever eller hjertet, og for-
brennes eller omsettes til karbohydrat.
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xvii. Deliberate practice er et begrep Ericsson 
bruker for å beskrive hvordan man bør øve/
trene for å oppnå ekspertise. Vi har valgt å 
bruke den norske oversettelsen «målrettet, 
bevisst trening». Begrepet kan forbindes med 
f.eks hyppige treninger, veldig målrettet, høy 
grad av fokus, ledet av kompetente trenere, 
høy grad av tilbakemelding, organisert tren-
ing osv.

xviii. Begrepet tidlig spesialisering kan forstås på 
mange ulike måter, og i forskningen benyt-
ter man ulike definisjoner av begrepet. I vår 
betydning legger vi at treneren oppmun-
trer og tilrettelegger for å velge spesialidrett 
før puberteten, trene og konkurrere i kun 
én idrett fra ung alder, gjennomføre ensi-
dig spesifikk trening som er mer eller mindre 
en kopi av anbefalt voksentrening, konkur-
rere for å prestere optimalt i én/få øvelser i 
en idrett.

xix. KAMPVISE er et begrep innen grunnleggende 
pedagogikk. Konkretisering (å gjøre lærest-
offet konkret), Aktivisering (å lære gjennom 
bevegelse), Motivering (å påvirke utøver-
ens drivkraft til å fortsette med eller endre 
atferd, gjennom måten man gir tilbake-
meldinger og skaper trygghet), Progresjon 
(en gradvis utvikling fra det enkle til det 
sammensatte, en jevn utvikling over tid), 
Variasjon (avveksling og forandring for å 
oppnå dynamisk undervisning og utvikling 
av bevegelseserfaring), Individualisering (å 
tilpasse metode, øvelse eller arbeidsoppgave 
til hvert enkelt individ ut fra deres forutset-
ninger), Samarbeid (en måte å sosialisere 
utøverne på, f.eks gjennom par, grupper, lag), 
Evaluering (metode for å sikre at målene for 
treningen nås).

xx. Kinetisk analyse er en biomekanisk analyse 
hvor man ser på kreftene og retningen av 
disse i relasjon til startstup eller fraspark i 
vending.

xxi. Kinematisk analyse er en biomekanisk ana-
lyse hvor man ser på svømmebevegelsene 
uten å ta hensyn til kreftene som virker på 
kroppen.

xxii. Teorien om situasjonstilpasset ledelse, eller 
situasjonsbestemt ledelse, er en av mange 
ledelsesteorier, og ble lansert av Blanchard 
og Hersey på 60-tallet. Den går, i korte trekk, 
ut på at man tilpasser lederstilen til situas-
jonen, fordi medarbeidere (de man skal lede) 
er forskjellige og fungerer ulikt i ulike situas-
joner. Avhengig av medarbeiders kompetanse 
og motivasjon, kan man benytte fire ulike 
lederstiler: Instruerende (høy grad av styring, 
lav grad av støtte), Rådgivende (høy grad 
av styring, høy grad av støtte), Medvirkende 
(lav grad av styring, høy grad av støtte), og 
Delegerende (lav grad av styring, lav grad 
av støtte). En god leder er i stand til å var-
iere mellom disse lederstilene fra situasjon til 
situasjon.

xxiii. Verdibasert ledelse, i vår forståelse, er kny-
ttet opp mot det å være en god rollemod-
ell overfor utøvere og andre trenere/ledere/
støtteapparat. I dette ligger også et moralsk 
krav, f.eks relatert til trenerens etiske kodeks 
https://www.idrettsforbundet.no/nif/trener-
loypa/den-norske-treneren/ . Treneren må 
være klar over klubbens mål, strategi, ver-
dier og organisering, og konkretisere hva 
disse betyr på det nivået man er trener for. 
Treneren må sette utøveren i sentrum, og 
ta deres erfaringer og meninger på alvor. 
Treneren må involvere utøverne i å definere 
hvilken type atferd som er ønsket og ikke i 
utøvergruppen.
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