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• Bakgrunn Beda

• Min og andres tilnærming til teknikk arbeidet

- A. gruppe 

- B. individuelt

• Bruk av «verktøy» til innsalg av endring

• Tanker om periodisering

• Noen eksempler på  serier og program

•Spørsmål underveis 



MIN BAKGRUNN

- aktiv svømmer på landslag, Norske 

rekorder, studier i USA på  og deltagelse i Em 

jr, EM, VM på 70 og 80 tallet

- Trener siden 1988 i USA og Norge

Klubber i Norge:

-Eidsvoll Svømmeklubb 1996-2008

- SSK Skjetten Svømming 2007-2010 og 

2016 - 2019

- Lambertseter Svømmeklubb 2010-2016



BAKGRUNN

- trener Wang Toppidrett svømming Oslo

- trener med juniorlandslaget siden 2012;

Deltagelse som trener i Nordisk ungdoms 

mesterskap, Nordisk junior, EYOF, YOG, Junior 

EM

- Trenerutdannelse:

NSF trenerløype opp til Trener 2 

Topp Trener 1 (OLT/NSF 2010-2012)



MANGE MENER MYE OM TEKNIKK

• 3-5 min 3 viktigste ting om teknisk arbeid i din gruppe til nabo

• Samarbeide mellom trener og utøver – vi må følge opp det vi starter

• Sette mål på oppgaver og når det bør være på plass – enighet trener/utøver

• Jo eldre utøver-jo sterkere meninger har utøver ofte selv (3 min om utfordringer og 

positive ringvirkninger)

• Stina Kajsa Colleou – «jeg liker stort sett alltid å få tilbakemelding på teknikk av min 

trener, også under stevner – jeg kjenner fort om det er noe jeg kan bruke»

• Quote: «helst komme frem til større endringer i begynnelsen av sesongen – da er det 

rolig nok trening så jeg får jobbet med det en stund før konkurransene starter»

• Quote fra utøver: «hvis jeg får starttid i soner 1-2 når jeg nettopp har fått en ny 

teknisk oppgave er det større sjanse for at jeg faller ut av det og blir stressa – i hvert 

fall hvis starttiden føles rask»

• Quote fra utøver: «filming med detaljert gjennomgang av arbeidsoppgaver gir 

tydelighet i hva som skal være i fokus- da er det lettere å re-fokusere når man faller 

ut fordi man har sett feilen selv på video»

• Tore DF sier: Teknikk endringer i senior alder bør handle om finpussing og raffinering 

– det legger en forventning hos oss trenere om å ha en rød tråd fra lengst nede i 

klubben og opp til senior nivå

• Tanker fra Johan Setterberg





BETRAKTNINGER FOR GRUPPA/KLUBBEN

•Skape et utviklingsmiljø og kultur i din gruppe (fokus teknikk og egne 

forbedringer – ikke andres utvikling eller andres fart)

•Eget fokus og eierskap til egen utvikling og teknikk (jobbe spesifikt hvor 

utøver ber om feedback på det de jobber med) – det er utøver som gjør 

oss trenere gode!

•»Overload» på drills og teknisk fokus – Balanse?

•Be utøvere kjenne endring som gjøres 

•Rød tråd gjennom hele klubben (eks SSK Spesial)



VERKTØY TIL INNSALG AV 

ENDRINGER

• 3 min

• Arbeidskrav og kapasitetsanalyse (leksempel)

• Mål og Handlingsplan ved start sesong og etter makro 1 – Tid sette når tekniske mål 

ønskes mestret i konkurranse situasjon – enklere å evaluere status

• Påvirke de mentale aspekter vel så mye som det fysiske  - felles tro på beste 

løsning- hjelp av filming, samtale, enighet = eierskap og tro hos utøver selv

• Snakke om hva som skal til for å nå det tekniske målet – tålmodighet? Svømme 

saktere en periode? Utøver må be om tilbakemeldinger og ta tak i trener selv –

utøver er ansvarlig – trener er støtteapparat

• Målbare tester for å se forbedring – antall tak per lengde, bruke tider etterhvert som 

ny teknikk er automatisert

• Høyere alder på utøver tilsier at teknikk er automatisert over lengre  tid – begge bør 

forvente frustrasjon underveis i prosessen (viktig avstemming!)

• Filme med IPAD telefon over/under vann – be utøver selv se hva de tenker å endre

• Kick kapasitet – 3/10 sek eller mer tjent i hver vending – hva betyr dette på 

100/200/400m? 



Trenings eksempler

•SET – Stroke efficiency test  - 5x50  on 1.30 

•Kort egenevaluering etter endt økt  fra 1 til 10

•Økning av kick kapasitet – bør gjøres under vann med mangel på oksygen –

eksempel 6x200 cr øke ett kick og minus ett tak per 50 (3-5-7-9 kick /32-32-30-29 

tak per lengde) – eks regne 100-200-400 tider med 3/10 ned på hver

•Sprinter/kortere distanser – bør starte og slutte med et stup hver trening 



Drills, teknikk og 

hjelpemidler i serier

• Fins, paddles hjelpemidler som er fine å 

bruke for å forsterke enkelte bevegelser 

og rytme særlig når det er rolige 

treninger

• kontraster eksempler 

• Vende eksempler – føtter høyt på vegg

• Forskjellige meninger om del-hel-del osv

• ”



Periodisering

• Hva sier  salen om Periodisering? Sondre, Kay, Finn?

• Store endringer startes best opp ved sesong start med felles mål, om når det bør 

mestres – men tekniske finjusteringer kan godt skje gjennom hele året

• justering og evaluering legges til det tidspunkt man setter felles – viktig at vi som trenere 

gir konstruktiv feedback og sjekker fokus hos utøver jevnlig, men endelig eval gjøres når 

avtalt

• Det hender vi treffer på utøvere som ikke mestrer god teknikk i lav fart

• Du kjenner din utøver og spør deg frem om utøver tar enkle oppgaver, spør hva de 

jobber med => vi må utfordre de til å ha best mulig fokus uansett tid på sesong!

• Hva sier Johan Setterberg om Periodisering?



DRILLS OG PERIODISERING JOHAN



Mon, 29 Apr 2019 8.00 AM - 9.38 AM (98 mins) 

Group: landslag flagstaff økt 2- gr 3 Distance: 5000 LCM 

800 Warmup/Recovery @ 13F30 Ronnie oppv 

16 x 50 bryst drill/svøm intensitetssone 2 @ 01F30 

4 stk mz og paddles

2 kick i stramline - ett armtak med god bruk av hofte 

4 stk mz og paddels bryst arm, cr bein 

4 stk 2 arm, 1 bein 4 stk vf egen drills 

50 egen bein/ drill I1 @ 01F00

100 Crawl/egen Svøm intensitetssone 2 @ 01F40 150 crawl Svøm I1 @ 02F15

100 Medley Svøm I1 @ 01F40

50 egen bein/ drill intensitetssone 2 @ 01F00 

3x

2 x 100 bryst Bein intensitetssone 2 @ 02F00

4 x 50 Butterfly Kick Zoomers intensitetssone 2 @ 01F00 

4 x 200 Crawl-Egen Arm Paddles-Pullboy I1 @ 03F20 150 cr-50 egen (evt hele cr) 









TAKK FOR 

MEG!




