
Bruk av video 
og data i 
teknikktrening

Thomas Harlem

NSF Kompetansehelg 
2022





Min bakgrunn og rolle
• Seksjonsoverlege Haraldsplass sykehus, leder Senter for 

kneskader

• Tidligere landslagssvømmer

• Trener på forskjellige nivåer gjennom 25 år

• Idag i BSC; teknikkutvikling, filming, analyse og testing
• Elitegruppen
• Nedover i gruppene

• Frivillig - på kanten i snitt 5 ganger i uken (morgen treninger)







Make your own KPIs
Set direction

Understand the data 
Share

Evaluate & Discuss
Team identifies possibilities and 
challenges

Learn 
Improve standards 

Continuous 
improvement    

culture

Collaboration | Becoming better together

Continuous Improvement



Improvement 
mindset



Hvordan vi har brukt video og data for å bli 
bedre på teknikk og dermed raskere!

Case: Bjørnar Laskerud



NM langbane 2021
50 fri A finale

Bjørnar - bane 2







• Tid NM 2021: 23.56

Største forbedringsområde:

• Bli bedre første 15 meter
• Hypotese

• Start
• Oppgang
• Kick var ikke effektivt, bør gå rett opp som Lia eller 

Liukkonen

• November 2021 Junior-landslagssamling; Filming med 
Johan Setterberg



November 21











MYE DATA!







Prosess

Forstå data, diskutere, 
lære(Thomas/Johan)
Hva er bra

Hva kan forbedres

Samtale med trener og 
svømmer:
Hva er bra og hva må jobbes mer med, 
prioritering

Definere 
aksjoner/øvelsesbilder/drills
Armsving

Ikke søke utover i oppgang

Timing av første kick

Gi tid, minne på, filme i det 
daglige treningsarbeidet

Mål: Forbedre tid til 15 meter



Egentrening januar 21



Februar 22



Oppgang september 21 vs mars 22





April 2022

15 m:
Nov 21: 6.3 sek
Mars 22: 5.8 sek
April 22: 5.6 sek



Stockholm april 22 ADO juli 21





Veien videre… Eller 
21.97



Kontinuerlig forbedringsfokus

Identify goals
Set direction

Understand the data 
Share

Evaluate & Discuss
Team identifies possibilities and 
challenges

Learn 
Improve standards 



Vi er skikkelig heldig!
• Får jobbe med denne flotte gjengen!

• Har tilgang på flinke folk som deler min interesse! 

• Vi har Norges beste treningsforhold og tilrettelegging



Konkrete eksempler på bruk av video/data i 
hverdagen



Videofeedback med 
Delay





Gopro og ipad



Fra bredt til
smalt fokus



Fra bredt til smalt 
fokus







Skill 
=

Teknikk
+ 

Stress



Mer avanserte systemer







System Dropbox og Facebook









Film av løp



Grunnleggende
forutsetninger for 
utvikling



Hvordan vi jobber med å skape tillit & trygghet



Sammen blir vi 
bedre! 

• Thomas.harlem@gmail.com

• elinaustevoll@gmail.com

mailto:Thomas.harlem@gmail.com

