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Stup
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Plan
> Intro
> Oppdatering av grunnleggende tekniske ferdigheter
> Spørsmål/diskusjon
> Pause 10 min
> Norges Stupskole
> Mestring og motivasjon med teknikk i fokus
> Pause 10 min
> Hvordan bruke lek i stup?
> Spørsmål/diskusjon
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Tørrtrening
Fysisk

> Generell motorikk

> Absolutt styrke

> Relativ styrke

> Bevegelighet

> Utholdenhet

> Spesifikk motorikk

> Eksplosiv styrke

> Smidighet

Tørrtrening

Fysisk

Teknisk



Tørrtrening
Tekiske ferdigheter

> Holdning (posture)

> Sats

> Avgang

> Rotasjon

> Posisjon

> Utgang

Tørrtrening

Fysisk

Teknisk



«The floor is the king of dryland» 
Grunnleggende trening ”uten” utstyr

1. Fot og kroppsstramming / fiksering
2. Sats steg
3. Holdning og nedslag (line-up)
4. Armsving (baklengs og reversert rotasjon)
5. Forlengs og innover rotasjon
6. Saltoer
7. Utgang (come-outs)
8. Håndstående

Video! Gjennomføre live? 



Stramming / fiksering
Norske stupere strammer mindre 
enn andre nordiske land!

> Må terpes på fra man 
begynner på stupskolen
> Vrister
> Lår/bein
> Armer
> Mage
> Rumpe
> Skulder
> Mase mase



Den aktive treneren
Sikre god teknisk utførelse ved 
hjelp av berøring

> Sikre!
> Trykke
> Pirke 
> Tøye 
> Bøye

Video kan ikke spilles grunnet «rettigheter»
(Innside info fra stuplandslaget GBR)





Holdning (posture)
Sats/avgang

> «Nøytral» hofte
> Flat rygg
> Bryst inn
> Hodet stille





Holdning (Posture)
Line-up og nedslag

> Være bevisst på landøvelser
> Automatisering av KORREKTE bevegelser
> Forskjeller forlengs og baklengs

> Liggende
> Sittende
> Håndstående







Vanntrening
Hvorfor bruke hoppende avgang?

> Forsterke riktig teknikk
> Bygge styrke
> Trene på vanskelige stup med god teknikk
> Få nok høyde til korrekt utgang
> Forøvelser til andre høyder
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Pause 10 min

Plan

> Intro
> Oppdatering av grunnleggende tekniske ferdigheter
> Spørsmål/diskusjon
> Pause 10 min
> Norges Stupskole
> Mestring og motivasjon med teknikk i fokus
> Pause 10 min
> Hvordan bruke lek i stup?
> Spørsmål/diskusjon
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Skriv minimum én fordel og én utfordringe med Norges 
stupskole i mentimeter

> Menti.com
> Menti kode: 
> Ca 5 min 



Norges Stupskole
Fordeler

> Utdanning ved hjelp NSFs Instruktørkurs
> Gjennomførbart for de aller fleste
> Innhold med høy spesifisitet, kvalitet og sikkerhet
> Tydelig metodikk
> Felles metodikk
> Lite krav til utstyr



Norges Stupskole
Utfordringer

> Rigid system
> Høy terskel for treningsleirer og konkurranse
> Kun et system for nybegynnere
> Lek?
> Alle gjennom samme plan uansett nivå
> Gå for fort frem vs terpe teknikk
> Fra nybegynner til videregående
> Hvor går vi etter stupskolen?? 



«The singular system»
En oppskrift og felles «pensum» for alle klubbene i 
Storbritannia 

> Teknikk/øvelser
> Hva læres først
> Hva vektlegges i de ulike nivåene
> Når kan man gå videre på neste nivå

> Øvelser, nivåer og pensum er satt
> Inneholder en foreslått metodikk
> Trenerne får frihet til å å velge hvordan de løser 

oppgavene, hvordan de kommer til målet
> «Go on a straight path, or how to use a compass?»





Status i egen klubb
Hvordan er det i din klubb? 

> Nylig startet med stup i klubben? 
> Skal starte med stup? 
> Har gjennomført noen runder med stupskolen?
> Har mye kompetanse om stuping og flere konkurranse 

utøvere?

> Følge oppskriften til punkt og prikke?
> Lære å bruke kart og kompass



Mestring
Mentimeter

>Hva tenker du når du hører mestring!? 

> Skriv minimum 3 stikkord

> Go to www.menti.com and use the code



Flyt-sonen



Motivasjon for teknikk
Hvordan terpe på tekniske ferdigheter i stup samtidig som 
det er spennende? 

> Mestring
> Flyt-sonen
> Grunnleggende treningsprinsipper

> Progresjon

> Variasjon

> Individualisering
> Lek
> Hva er godkjent utførelse? 
> Karakterskalaen! 
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LEK OG 
KONKURRANSE I 
STUPETRENINGEN



St up l e k e n e  
Nr 4 

Svømmeuret 
Kort  forklaring av leken: 

Her er det om å gjøre å gjøre flest stup/ hopp. Et av lagene skal svømme frem og 

t ilbake på tvers av bassenget  i stafett . De andre lagene har t iden ”svømme-

laget ” bruker på å bli ferdig med stafetten på å gjøre flest mulig hopp eller stup. 

Når t iden er ute, bytter lagene posisjon og et annet  lag må svømme. 

Antall lag: 

2-> 6 

Antall pr lag: 

4-10 stupere 

Utstyr som behøves: 

Ingen 

Lekens gang: 

Hvilke stup stuperne skal gjøre kan variere. Det kan være a lt  fra hopp i alle 

posisjoner, nedslag, saltoer osv. Trenerne bestemmer og teller. Laget kan gjøre 

stupene samtidig, eller måtte vente på tur. Det bør gjøres foreskjellige stup på 

alle postene. Når alle lagene har vært  ”svømmeur”, teller lagene sammen alle 

stupene de har gjort og de som har gjort flest vinner. 

Alternativer: 

Man kan bestemme svømmeartene svømmeuret skal svømme. 
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St up l e k e n e  
Nr 1 

Ripp deg en bokstav 
Kort  forklaring av leken: 

Stuperne deles inn i lag som skal gjøre nedslag fra en t ildelt  høyde. Når en 

stuper får et godkjent rippenedslag får han en bokstav. Det er om å gjøre for 

laget  å få nok bokstaver t il å stave et  ord. Da får laget  et poeng og går videre t il 

neste høyde. 

Antall lag: 

2-> så mange avsatser der finnes i anlegget. (er der 1x1m, 1x3m og 1x5m er 

maks antall lag 3) 

Antall pr lag: 

4-8 stupere 

Utstyr som behøves: 

Kortstokk med bokstaver eller andre bokstavfigurer (kan printes ut på PC). Bør 

ha to alfabeter pr lag. 

Lekens gang: 

En trener p r høyde må være ”dommer” og bestemme om de får godkjent rip 

eller ikke. Dette vises med tommel opp eller ned.  

Stuperen som klarte nedslaget, får nå en bokstav som han trekker opp av en 

pose som ”dommeren” har. Denne legger han på en plass som laget har 

bestemt. Laget  kan når som helst sette en eller hele laget  t il å stave ord, når de 

føler de har fått  nok bokstaver. ”Dommeren” bestemmer om ordet er godkjent. 

Ordene må være norske og godt kjent i det daglige språket. 

Det laget  som vinner er det som har laget  et ord, flest ganger når det har blit t  

stupt  på alle høyder av alle lagene. 

Alternativer: 

Det er mulig å holde leken med et lag, men på t id . Dersom en trener vi l gjøre 

noe alternativt  med gruppen sin på slutten av treningen. Laget konkurrerer da 

mot klokken om å få nok bokstaver og lage et  ord. Intervaller på 3 minutter er 

greit  i utgangspunktet, men det kommer lit t  an på høyde og n ivå.  

 

St up l e k e n e  
Nr 2 

Fly over en posisjon 
Kort   forklaring av leken: 

Stuperne deles inn i lag som skal gjennomføre en stafett . Alle på laget  må ligge 

en gang på kanten i en posisjon, og så skal de andre stupe over posisjonen, 

svømme t il den andre siden og t ilbake. Første lag der alle stuperne har sit tet  i 

posisjonen og blit t stupt over får et poeng, og lagene går videre t il neste 

posisjon. 

Antall lag: 

2-> 4 

Antall pr lag: 

4-6 stupere 

Utstyr som behøves: 

Ingen 

Lekens gang: 

Hvilke posisjonenr og antall posisjoner kan varieres, men det  er greit  å bruke 

planke, knekk og kroppering.  

Alternat iver: 

Det  er mulig å holde leken med et  lag, men på t id. Dersom en t rener vil gjøre 

noe alternat ivt  med gruppen sin på slut ten av treningen. Laget konkurrerer da 

mot  klokken om å få alle deltagerne over posisjonene. Intervaller på 5 minutter 

er greit  i utgangspunktet , men det kommer lit t  an på nivå.  

 



Pause 10 min
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NSFs mål for Stup

Aktivitetstall 2018 2019 2023

Medlemmer stup 1137 1261 1500

Antall klubber 15 19 ?

Aktive klubber 15 17 ?

Vi må jobbe mot samme mål! 

> Flere utøvere
> Bedre utøvere
> Beholde utøvere



Arrangementer
Lavterskel konkurranser og treningsleirer

> Små konkurranser i gruppen
> Klubbkonkurranser og oppvisning
> Konkurranser med naboklubb på fellestrening
> Regions leir
> Fellesleir for alle nivå




