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De seks emner, vi tager afsæt i: 
1. Præsentation, selv- og makkerredning, relevant førstehjælp og viden om sikkerhed 
2. Vejrtrækning og åndedrætsteknik samt undervandsoplevelser (dus med vandet) 
3. Grundfærdigheder og bevægelsesprincipper (dus med kroppen i vandet) 
4. Fra crawlprincipper til crawlteknik (fra generel til specifik kropsbeherskelse) 
5. Teknikopbygning og teknikoptimering (individuelt krops- og bevægelsesafsæt). 
6. Tips, tricks og fiduser, cases, svømmetur samt opsamling (helhedsoplevelsen) 
 
1. Selvredning og sikkerhed i forbindelse med svømning i åbent vand.  
Dette emne er altid vigtigt for enhver, der svømmer i åbent vand; således for både 
nybegynderen og den erfarne ud i åbent vand svømning. 
Det er tillige et vigtigt indledende emne i forhold til resten af forløbet, da tryghed i 
gruppen er centralt i forhold til optimal læring og udvikling.  
 
Emner: Gruppe- og forløbspræsentation, De fem baderåd, strandtyper, De 13 
selvredningstrin, makkerredning, udstyr, førstehjælp og øvrige forudsætninger for den 
gode oplevelse ved åbentvandssvømning.  
 
Målet er, at du får indblik i og erfaring med De 13 selvredningstrin, som er vores bud på 
det, der som minimum skal beherskes for at være dus med vandet, og for at kunne 
udvikle sig gunstigt videre.  
Målet for øvrige emner er primært refleksion og snak om emnerne, så du bedre bliver i 
stand til selv at vurdere forhold og egne kompetencer i forhold til åbentvandssvømning.  
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Anbefalet forberedelse: 
Orientering her: http://www.respektforvand.dk   
Læs denne side: http://www.fornemmelse.dk/de-13-selvredningstrin/  
 
2. Bliv dus med vandet  
Vi arbejder med vejrtrækningsfærdigheden og åndedrætsteknikker. Vi skal desuden 
undersøge vandets statiske opdrift og vi forfølger sammen de gode undervandsoplevelser 
via tryghed i vandet.  
 
Emner: At slappe af i vandet, vejrtrækningsfærdigheden, åndedrætsteknikker, 
undervandsoplevelser, hvor fokus er på den gode oplevelse i og under vandoverfladen.  
 
Målet er, at du skal blive dus med vandet og det, vi finder under overfladen, lære at hvile 
i vandet samt kunne kontrollere en effektiv vejrtrækning i vandet.  
 
At være dus med vandet er en forudsætning for altid at få gode oplevelser med crawl og 
for at lære kroppen at kende i vandet.  
Vi skal desuden lære hinanden at kende (i vandet), så vi på den måde får de bedste 
forudsætninger for læring på kurset.  
 

 
Fotografier fra Dus med åbentvand og crawl i august 2015 ved Løverodde. Foto: 
Fornemmelse.dk © 
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3. Bliv dus med kroppen i vandet:  
Crawl – fra stilartsprincipper til stilartsteknik – fra generel til specifik 
kropsbeherskelse 
 
Denne overskrift handler om grundfærdigheder, bevægelsesprincipper samt 
crawlprincipper.  
 
Grundfærdighederne handler om, hvordan vi foretager hensigtsmæssig og effektiv 
vejrtrækning, balance og bevægelse i forbindelse med vandaktiviteter og elementskiftene 
deri (fx fra land til vand, bro til vand, over til under vandoverfladen, løb og hop på 
bunden). Grundfærdighederne skal flettes rigtigt sammen for at få gode oplevelser med 
svømning også i åbent vand. Vi fokuserer særligt på balancefærdigheden og arbejder 
videre med vejrtrækningen.  
 
Læs mere her: https://flipflashpages.uniflip.com/2/25590/348230/pub/html5.html#page/21  
 
Bevægelsesprincipperne er principper for, hvordan vi kan bevæge os i vandet. Vi tager 
afsæt i Rudolf Labans bevægelsesprincipper i Johan Borghälls tolkning fra 2011, som 
handler om bevægelser i forhold til: krop, form, sfære/rum, dynamik og relation.  
I forhold til relation vil vi fx arbejde med, at det er kroppen, der skal flyttes forbi hånden, 
når vi svømmer crawl, og ikke hånden, der skal trækkes gennem vandet. Kroppens form 
er helt afgørende for mindsket vandmodstand, som er et andet centralt udgangspunkt for 
effektiv bevægelse gennem vand. Forudsætningen for mindsket vandmodstand er 
desuden koblet tæt til kroppens balance og position i vandet.  
 
Bevægelsesprincipperne handler om at lære kroppen og kroppens bevægelsesmuligheder 
i (vand)rummet at kende.  Sansningen er et centralt begreb desangående, som vi kommer 
til at mærke efter og reflektere over gennem hele kurset. Læs mere her: 
http://www.fornemmelse.dk/bevaegelsesprincipper-2/  og her: 
https://flipflashpages.uniflip.com/2/25590/348230/pub/html5.html#page/22   
 
Når vi som svømmere forstår og kan sætte ord på, hvordan bevægelser er sammensat af 
forskellige grundfærdigheder, og har erfaring med og sprog for, hvordan kroppen kan 
bevæge sig, bliver det meget lettere at arbejde gunstigt med læring og udvikling af 
stilartsteknik. Grundfærdigheder og bevægelsesprincipper kommer således forud for 
bevægelsesteknik, så derfor denne rækkefølge.  
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Målet er, at du bliver dus med kroppen i vandet gennem De fire grundfærdigheder og 
opnår erfaring med samt forståelse og sprog for, hvordan kroppen kan bevæges i vandet.    
 
4. Crawl; fra stilartsprincipper til stilartsteknik – fra generel til specifik 
kropsbeherskelse 
 
Crawl bygger på en række principper, som altid er udgangspunktet for individuel 
stilartsteknik. Denne aften gennemgår vi væsentlige principper for crawlsvømning i åbent 
vand, og du vil få en grundlæggende forståelse for, hvordan crawl kan svømmes, og ikke 
mindst hvordan, du bør svømme crawl.  
Læs om crawlprincipperne her på side 24-32 (første spalte): 
https://flipflashpages.uniflip.com/2/25590/348230/pub/html5.html#page/24  
 
Vi laver videooptagelse af din svømning i åbent vand, som vi sammen gennemgår.  
 
Målet er, at du lærer fra generel til specifik kropsbeherskelse med crawl som 
pejlemærket. Du skal kende til og afprøve principper for crawl, som er gældende som 
udgangspunkt for enhver crawludøver 
 
5. Crawl; teknikopbygning og teknikoptimering – individuelt krops- og 
bevægelsesafsæt 
 
Vi opbygger stilarten med udvalgte fokuspunkter og hensyntagen til dine forudsætninger 
og emnerne i forløbet indtil nu.  
Læs om metode til opbygning af crawl samt om teknikoptimering her fra side 32 (anden 
spalte) til side 37: 
https://flipflashpages.uniflip.com/2/25590/348230/pub/html5.html#page/33  
 
Målet er, at du gennem eget krops- og bevægelsesafsæt får redskaber med hjem, så du kan 
arbejde videre med optimering af din crawl. Det er naturligvis også målet, at du i løbet af 
forløbet bliver tryg og kommer til at svømme en bedre, mere effektiv og økonomisk 
crawl.  
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6. Crawl opsamling, tips, tricks og fiduser til åbentvandssvømning samt svømmetur 
med redningscases. 
 
Vi sørger for at lave opsamling på forløbet samt perspektivere til videre selvstændigt 
arbejde med crawl i åbent vand.  
 
Emner: Opsamling, tips, tricks og fiduser, svømmetur, cases i forhold til selv- og 
makkerredning.  
 
Vi afvikler en længere svømmetur med pauser undervejs efter behov. Vi inddeler 
deltagerne i smågrupper efter forudsætninger og ønsker.  
 
Læs om flere af emnerne her på side 50-53:  
https://flipflashpages.uniflip.com/2/25590/348230/pub/html5.html#page/50  
 
Det er slutmålet, at du skal kunne lave koblinger mellem emnerne og have en idé om og 
mærket, hvordan du med dine særlige fysiske, mentale og sansemotoriske kompetencer 
og forudsætninger bedst kan arbejde videre med din forbedrede crawl.  
 
Yderligere information samt refleksionsspørgsmål følger efter tilmelding og forud for de 
enkelte undervisningsgange.  
 
Undervisningsmateriale 

 
© Fornemmelse.dk, 2016  

Undervisningen vil tage afsæt i Dansk Triatlon Forbunds 
Alders-relaterede Træningskoncept, ATK, som Thomas var 
hovedforfatter til svømmedelen af i foråret 2015. 
https://flipflashpages.uniflip.com/2/25590/348230/pub/html5.html#page/16  
 
Øvrigt materiale:  
http://www.fornemmelse.dk/de-13-selvredningstrin/  
http://www.fornemmelse.dk/bevaegelsesprincipper-2/ 
http://www.fornemmelse.dk/fornemmelse-crawl/  


