
 

 

Løpsanalyser i svømming 

Norges idrettshøgskole, Norges Svømmeforbund og Olympiatoppen holder for tiden på å utarbeide 

en felles forskningsstrategi for økt medaljekunnskap innen svømming. Det pågår også et samarbeid 

med forskere i Frankrike, Ungarn, Tsjekkia og Portugal for å analysere undervannsarbeidet etter start 

og vending, samt hvordan dette utvikler seg gjennom løpene. Prosjektet jobber for tiden med 

undervannsarbeidet i bryst og butterfly, men vil også ta for seg crawl og rygg på et senere tidspunkt. 

Det er derfor spesielt interessant å få testet flere utøvere som har Senior NM krav på 200-m bryst, 

men alle utøvere som har Senior NM krav enten på bryst, butterfly, crawl eller rygg øvelser tilbys 

gratis løpsanalyser på Norges idrettshøgskole, Sognsveien 220, 0863 Oslo, mandag 30. september og 

tirsdag 1. oktober.  

Du vil gjennomføre 1-2 løpsanalyser 

med maksimal innsats i øvelser som 

du har klart kvalifiseringskravet til 

Senior NM på. Systemet som filmer 

og analyser deg er trolig det mest 

avanserte i verden. Du vil få med deg 

video fra løpene i tillegg til grafiske 

og numeriske resultater og en 

sammenligning av deg selv mot 

andre utøvere som har testet samme 

distanse i systemet. 

Avhengig av hvor mange som 

melder seg på til løps-

analysene så vil det muligens 

også være tid for å teste 

belastnings-/ hastighetsprofil 

for de som ønsker det samt 

passiv vannmotstand. 

 

Profilen kan fortelle deg om du er en kraft eller hastighets dominert svømmer. Om du er flink til å 

utvikle maksimal kraft og om du får utnyttet styrken din i vannet. Testen innebærer at du har et belte 

rundt livet og svømmer ca 20-m med maksimal innsats 3-5 ganger. Hvert forsøk innebærer at du vil 

svømme med litt større motstand (vekt).  

Passiv vannmotstand gjennomføres ved at holder pusten mens du blir slept ca. 20-m under vann på 

ulike hastigheter. Den passive vannmotstanden møter vi når vi glir etter start og vending og avhenger 

først og fremst av hvor gode vi er til å opprettholde en mest mulig optimal linjeholdning, i tillegg til 

kroppsstørrelse og dybden vi glir på.  

Påmelding som inneholder navn og fødselsdato for hver svømmer samt distanse(r) for løpsanalyse 

sendes per klubb til prosjektleder ved Norges idrettshøgskole, Dr. Bjørn Harald Olstad, 

b.h.olstad@nih.no innen fredag 27. september. Det er viktig å inkludere hvilke tidspunkter dere har 

mulighet for å komme slik at vi kan gi tilbudet til flest mulige. Aktuelle dager og tidspunkter for 

oppmøte: Mandag 31. september kl. 12.30-19.45 og tirsdag 1. oktober kl. 11.00-15.15. 

Løpsanalysene tar ca. 1t 30min inkl. oppvarming. Spørsmål kan sendes til b.h.olstad@nih.no.  

mailto:b.h.olstad@nih.no
mailto:b.h.olstad@nih.no

