


Tanker om allsidighet og flere grener

Sverre Hammerø
(trener/instruktør Sørumsand IF svømmegruppe, leder vannpoloutvalget, kurslærer minipolo)

Roar A. Olsen
(trener/instruktør i Fet svømmeklubb, kurslærer vill i vann & trener 1ow)

Kompetansehelga 2021 på Zoom

Søndag 25.april 09.00-10.00



Før vi starter – hva tenker dere?
(www.menti.com – 1076 1488)

http://www.menti.com/


gå løpe hoppe hinke åle

krabbe rulle bære henge svinge

kaste fange klatre snurre skyve

dra sparke fange ta imot slå

?

spesifisitet

De grunnleggende bevegelsene – et godt sted å starte?



gå løpe hoppe hinke åle

krabbe rulle bære henge svinge

kaste fange klatre snurre skyve

dra sparke fange ta imot slå

De grunnleggende bevegelsene – et godt sted å starte?

• allidrett som en ny 

aktivitet i egen klubb?

• samarbeid med andre 

idretter som turn, 

klatring, friidrett?

• fordeler og ulemper å 

være del av et 

fleridrettslag?

Kostnad?

Totalbelastning?

Sverre?



gå løpe hoppe hinke åle

krabbe rulle bære henge svinge

kaste fange klatre snurre skyve

dra sparke fange ta imot slå

De grunnleggende bevegelsene – et godt sted å starte?

• allsidighetens «tyranni»… ikke alle liker mye 

variasjon!

• allsidighetens rolle i å hindre frafall? 

• K A M P V I S E

Variasjon

Individualisering

Ikke noe krav om å bevege seg utenfor 

egen gren!

Samtidig enkelt å legge til rette for 

deltagelse i andre grener/idretter? 

(vannpolo? synkron?)

Sverre?



Bevegelsesidentitet



Bevegelsesidentitet

• La utøverne bli kjent med egen måte å bevege seg på

• et steg på veien mot å velge «riktig» idrett?

• har vi som svømmeklubber et ekstra ansvar her? En 

del blir tvunget på svømmekurs… Ikke så vanlig i 

andre idretter/grener?

• Som trener/instruktør – bli kjent med utøvernes 

«egenart», legge til rette for utforskning (hvordan?), 

kjenner du igjen noe i vann fra land?

• bidrag mot bedre tilrettelegging/individualisering

• funksjonelle bevegelser? Eller skadeutløsende?

Sverre?



Allsidighet – ikke bare for utøveren?

• Som basis for samarbeid på tvers av lag og foreninger?

• Flere svømmegrener i en klubb – mer robust?

• Grunnlag for bedre trenerutvikling – gjøre trenerne med 

kompetente og allsidige, kan også gjøres på tvers av 

klubber

Sverre?



Allsidige økter/øvelser

• Hente det «beste» fra grenene våre

• artistisk, kontakt med vannet

• lagspill, eksplosivitet

• naturopplevelse, svømme i felt

• akrobatikk, kjent med egen frykt

• svømmeartene, utholdenhet

• Leken

• folkebadmodus, frilek

• Dypdykk i egen verktøykasse



Allsidige økter/øvelser

• Bruke bunn i bassenget

• gå, løpe, hoppe, hinke…

• gå+snurre, løpe+snurre, hoppe+snurre, hinke+snurre…

• gå+snurre i pil, …

• krabbe på bunn, push-ups, stiv heks

• gå på henda

(vanntilvenning+dykking 4.trinn, oppvarming)



Allsidige økter/øvelser

1. Enkel:

pasning på vannet - plukke

opp - kaste tilbake

2. Medium:

pasning i hånden - ta i mot -

kaste tilbake

3. Avansert:

pasning i hånden - kaste

direkte tilbake (en bevegelse)

1. Enkel:

Pasninger med høyre hånd

(eller venstre)

2.Medium:

Pasninger med venstre hånd

(motsatt hånd)

3.Avansert:

Pasning med annenhver hånd

1. Enkel:

kaste i sirkel

5 eller 7  utøvere - 1 ball

2. Medium:

kaste i stjerne

5 eller 7 utøvere- 1 ball

3. Avansert:

kombinere kast i sirkel og i stjerne

2 baller

Kombinere øvelser – 27 mulig valg…



Allsidige økter/øvelser

Platesittende scullingrugby

• Sitte og balansere på en (eller flere) plate(r)

• Bevegelse kunne gjennom sculling

• Ballspill, rugbyregler (pasninger kun bakover)



Tanker om allsidighet og flere grener
Allsidighet – flere «nivåer»

• klubb

• instruktør/trener

• utøver

Allsidighet – kommer ikke av seg selv

• nysgjerrighet

• planlegging + utdanning

Allsidighet

• gjennom variasjon og individualisering innenfor egen gren

• bruk gjerne hele svømmefamilien, og andre – hold kostnadene nede


