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Når vi mennesker foretager elementskift fra land 
til vand, forandres oplevelsen af kroppen. Opdrif-
ten i vandet giver tyngdekraften modspil og for-
styrrer det, vi på land kan kontrollere og er vant 
til. Vi skal som det lille barn på ny sanse og lære 
kroppen at kende, når vi skal lære at finde og op-
retholde balancen i vandet. Blot en lille vægtfor-
skydning og dermed tyngdepunktsforflytning vil 
påvirke balancen af den, i vandet, lette krop. Det 
bliver særligt tydeligt i åbent vand, hvor yderligere 
forhold udfordrer balancen.

Vi skal desuden omstille os til vejrtrækning i van-
det, da omstændighederne for indånding, vejr-
holdning og udånding er anderledes og mere ud-
fordrende, end vi er vant til på land. Indåndingen 
er eksempelvis begrænset til at foregå gennem 
munden og besværliggjort af vandet omkring den-
ne. Derudover påvirkes balancen af vejrtræknin-
gen, som i øvrigt skal afstemmes med kroppens 
bevægelser og positioner i vandet. Med kendska-
bet til og kontrollen af balance og vejrtrækning 
skal vi derefter lære, hvordan vi skaber fremdrift, 
så kroppen flyttes hensigtsmæssigt og retnings-
kontrolleret gennem vandet. 

Svømningen er den teknisk mest krævende disci-
plin i triatlon, og da børn i motorisk forstand lærer 
langt hurtigere og bedre end voksne, bør svøm-
ningen have en hovedrolle i udviklingen af en ung 
triatlet i det, der kaldes den motoriske guldalder 
fra 6-12 år. Det er meget krævende at tilegne sig 
svømmeteknisk eliteniveau i voksenalderen sam-
menlignet med, hvad det kræver af børn og unge. 

Svømning er den eneste triatlondisciplin, hvor at-
leten som ung bør træne lige så meget eller må-
ske endda mere, end denne vil gøre som voksen 
triatlet. 

Som sport har svømning tradition for en meget 
stor træningsmængde, og er en af de idrætsgre-
ne, hvor atleten træner mest i forhold til konkur-
rencens længde. I triatlon er den blot én ud af tre 
discipliner, men det er den disciplin i triatlonkon-
kurrencen, hvor atleten ofte sætter sejrsmulighe-
derne over styr. Samtidig er det sjældent, at en 

atlet vinder hele konkurrencen på baggrund af 
svømningen, med mindre denne følges op af top-
præstationer i de resterende discipliner.

Det er vigtigt at forholde sig til de forskelle, der 
er i arbejdskravene til en triatlet i åbent vand og 
i bassin. Der er væsentlige tekniske forskelle, og 
triatleten skal håndtere orientering, uroligt vand, 
lavere vandtemperaturer, genstande i vandet og 
svømning med eller uden våddragt på en hen-
sigtsmæssig måde. Triatleten skal være i stand 
til at klare mange forskellige forhold og kunne til-
passe sin svømning derefter. Alsidighed og mang-
foldighed i udviklingen af en triatlet er derfor es-
sentiel i tilgangen til træningen.

Herudover spiller den kropskontakt, der opstår i 
kampen mellem atleterne i en triatlonkonkurrence 
en betydelig rolle på både godt og ondt. Triatleter 
kan drage fordel af konkurrenternes evner, og den 
svagere svømmer kan lægge sig i slipstrømmen 
og derved svømme hurtigere, end denne ellers 
ville være i stand til. På den anden side kan den 
fysiske kontakt være både voldsom og ubehage-
lig, og kan ødelægge enhver svømmers rytme. 

2.1.1 Tekniske forskelle mellem bassin- 
og åbenvandssvømning

En triatlet bør i konkurrencesammenhæng 
svømme med en højere kadence eller fre-
kvens (40-45 armtagscyklusser eller 80-90 
armtag i minuttet)  og kortere glidefase end 
en bassinsvømmer. Dette skyldes de forstyr-
rende elementer i åbent vand såsom bølger, 
strøm, turbulens og konkurrenter, som inde-
bærer, at svømmeren ofte mister rytme og 
armtag, og ikke glider lige så effektivt som i 
et bassin.  Med en højere frekvens og en kor-
tere glidefase reduceres størrelsen på de gen-
tagne accelerationer af kroppen, og kroppens 
hastighed gennem vandet bliver mere jævn.
Den kortere glidefase opnås ved at gå direkte 
til catch eller vandfang, når hånden er isat.
En triatlet er i mindre grad bensvømmer og 
i højere grad armsvømmer end bassinsvøm-
meren, især med våddragt. Dog er det vigtigt 
at have en effektiv bensvømning til oprethol-
delse af balancen, til sammenbinding af arm-
tag og kropsbevægelse, til anker for rotation i 
vandet samt til øget fremdrift i accelerationer 
og ved retningsskift som f.eks. en bøjerun-
ding. God bensvømning er jf. pkt. 7 i crawltek-
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” Svømningen er den teknisk mest krævende disciplin i triatlon, og da børn i 
motorisk forstand lærer langt hurtigere og bedre end voksne, bør svømningen 
have en hovedrolle i udviklingen af en ung triatlet i det, der kaldes den 
motoriske guldalder fra 6-12 år."

nik principper, desuden væsentlig i startfasen.
Bensvømning er ligeledes vigtig i meget tæt 
og turbulent svømning (vaskemaskine) for at 
undgå at tabe for meget fart, for at oprethol-
de en god balance og kropsposition, og for at 
afskrække konkurrenterne fra at komme for 
tæt på.
En triatlet skal kunne svømme godt både 
med og uden våddragt, og er derfor nødt til at 
kunne justere svømmestilen herefter.
En triatlet skal have overblik og være i stand 
til at orientere sig ved et effektivt hovedløft 
uden at påvirke balancen og svømmehastig-
heden væsentligt.
En triatlet skal beherske både strand-, vand- 
og pontonstart, hvorfor forskellige element-
skift skal trænes. Startfasen i de første 100 
meter har afgørende betydning for svømnin-
gens resultat, da placeringsmæssige forskyd-
ninger efter den indledende positionering er 
begrænsede.
En international kortdistancetriatlet bør have 
erfaring med body surfing på bølger, som skal 
kunne læses og fanges.
En triatlet skal forholde sig til ændringer i 
vejrliget under konkurrence.

2.1.2 Om tilgangen til svømning
Verdens for tiden mest succesfulde kvindetræner 
i olympisk sammenhæng, Darren Smith, forklarer 
her, hvordan atleten kan forbedre sin svømning.

”On Improving Your Swim”
We’ve all seen the ex-swimmer who’s out of shape 
jump into the swim lane next to you and they go 
up and down their lane faster even though they’re 
not fit. (…) So it’s not about fitness, right? That’s 
pretty clear. Now, some of the things that we see 
is that measures of internal rotation at the shoul-
ders or flexibility at the shoulders in general, and 
perhaps some skill components are missing, to-
tally missing. And so one of the first things I do is 
to improve the range of motion and shoulder con-
trol of the athletes because I’m wasting my time 
if I don’t. Swimming is about applying force to 
a very slippery medium, water, so that the body 
can go past and go forward. It’s not about pul-
ling the water, it’s not about anything other than 
putting your hand in, holding tension and then 
pulling your body past that hand or forearm. (…) 
We change the range of motion at the shoulders 
to allow athletes to get into a stroke that’s even 
close to reasonable. So if somebody with poor 
technique is not prepared to change their range 
of motion, I wouldn’t even work with them-that’s 
how important it is.” 
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ELEMENTSKIFT
At skifte kontrolleret fra
et element til et andet 

i forbindelse med 
aktiviteter i vand

VEJRTRÆKNING
At have effektiv, rytmisk 

og kontrolleret vejrtrækning
i forbindelse med 
aktiviteter i vand

FREMDRIFT
At kontrollere

bevægelser med henblik
på at skabe fremdrift

eller støtte/rul/rotation
i forbindelse med
aktiviteter i vand

BALANCE
At kunne opretholde

og kontrollere balancen
i forbindelse med
aktiviteter i vand

De fire grundfærdigheder, frit fra Moderne Svømning, 2001/2005.
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2.1.3 De fire grundfærdigheder 
Når både børn og voksne skal lære at svømme, 
tages afsættet i udvikling og mestring af de fire 
grundfærdigheder: elementskift, vejrtrækning, 
balance og fremdrift.

På figuren herunder vises De fire grundfærdig-
heder, frit fra Moderne Svømning, 2001-2005.

Elementskift handler om at kunne komme 
kontrolleret fra et element til et andet i for-
bindelse med vandaktivitet, f.eks. at komme i 
og op af vandet, at løbe og hoppe i vand samt 
om vendinger ved svømning i bassin. 
Vejrtrækning handler om kontrolleret, ryt-
misk og effektiv indånding, vejrholdning og 
udånding i forbindelse med vandaktivitet. Det 
kan være over vandoverfladen, i vandoverfla-
den eller under vandoverfladen.
Balance handler om at kunne opretholde og 
kontrollere balancen i forbindelse med vand-
aktivitet, og vi arbejder med både statisk og 
dynamisk balance samt med at flyde og glide. 
Kroppen flyder, når den ligger 
stille i forhold til det omgivende 
vand. Kroppen glider, når den 
bevæger sig i forhold til vandet. 
I den statiske balance er atle-
ten bevægelsesmæssigt en-
ten afslappet eller spændt i en 
bestemt kropsstilling. Vandets 
statiske opdrift (på engelsk 
buoyancy, som vi kender fra 
pull buoy) bærer og hjælper til 
med at løfte kroppen i vandet, 
og opdriften forstærkes, når 
der glides gennem vandet ef-
ter afsæt eller under fremdrift.  
I den dynamiske balance er at-
leten aktiv, og dynamisk op-
drift kommer som følge af at-
letens bevægelser i vandet.  
Det er afgørende, at atleten læ-
rer både at kende kroppen sta-
tisk i vandet i mangfoldige po-
sitioner, og at atleten gennem 
dynamisk og aktiv balance bliver 
bevidst om mulighederne for 
bevidst at bringe og holde krop-
pen i bestemte stillinger.

Fremdrift handler om at kontrollere bevægel-
ser med henblik på at skabe fremdrift, støtte, 
rul og rotation (om længdeaksen i crawl) i for-
bindelse med svømning. Det kan gøres med 
armene, benene og kroppen og især i sam-
spilet mellem kropsdelene. I fremdrift arbej-
der vi med bevægelsesbegreber som træk, 
skub, skodning og fejning (på engelsk sweep).  
Træk er bevægelser mod hjertet, og skub er 
bevægelser væk fra hjertet. Skodning eller 
skoddebevægelser er bevægelser på tværs 
i vandet i forhold til svømmeretningen, og 
fremdriften vil ske i retning af håndryggen. 
Fejninger er kombinationer af træk, skub eller 
skodning. Udviklingen af grundfærdighederne 
er essentiel for den vandbasis, som f.eks. stil-
arterne bygger på, men fortsat udvikling af 
grundfærdighederne skal stimuleres selv hos 
de bedste udøvere gennem stadig mere kom-
plicerede og udfordrende aktiviteter. 
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2.1.4 Selvredningstrin 
Når ikke-vandtilvænnede skal lære at svømme, 
kan der med fordel tages afsæt i læringen af De 
13 selvredningstrin. Selvredningstrinnene er en 
række udvalgte delfærdigheder af De fire grund-
færdigheder. Det er som minimum nødvendigt at 
lære disse for at kunne redde sig selv i vandet, 
og for at kunne iværksætte en dybere læring og 
udvikling af grundfærdighederne og derved stilar-
ter som rygsvømninger, rygcrawl og crawl. Atleten 
skal f.eks. være tryg under vandet, vide at vandet 
kan bære (statisk opdrift), kunne komme fra mave 
til rygliggende, kunne rejse sig i vandet, kunne ori-
entere sig i vandet, kunne skabe fremdrift i vandet 
samt kunne komme fra vand til land.

Det er afgørende, at vandtilvænning sker under 
trygge rammer og i tillidsfulde relationer mellem 
udøver og underviser, og at den fornødne tid bru-
ges herpå. Det er spild af tid at påbegynde stil-
artsundervisning, førend udøveren er helt vand-
tilvænnet. Bemærk at mange atleter vil opleve, 
at de skal vandtilvænnes på ny i åbent vand, og 
når stadig mere udfordrende forhold mødes. Den 
psykiske dimension er her væsentlig at have i be-
tragtning. 
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Triatleter kan få stort udbytte af at skærpe sans-
ningen på det, de foretager sig i vandet. Atleten 
skal lære at mærke og kende sin krop i forskel-
lige positioner og stillinger i vandet. Atleten skal 
desuden kende, genkende og kunne skelne sine 
bevægelser i vandet samt have begreber koblet 
hertil, så et bevægelsessprog dannes. Vi taler her 
om forskellige kategorier af bevægelse, som vi 
kalder bevægelsesprincipper.

Bevægelsesprincipper og kropserfaringer kommer 
forud for bevægelsesteknikker, og bør udforskes 
og erfares sideløbende med læring og udvikling af 
grund- og svømmefærdigheder. Den perfekte be-
vægelse lader sig måske slet ikke lave og i bedste 
fald kun sjældent, da vandet konstant forandrer 
rammen for bevægelsen. Ved at kende alt det, der 
ligger uden om det ideelle, kan atleten med større 
sandsynlighed komme stadigt tættere på det opti-
male i hvert eneste armtag, så atleten minimerer 
modstand, sparer kræfter og samtidig flytter sig 
bedst muligt i den ønskede retning.

Bevægelsesprincipperne anvendes således til 
bedre sansning af en bevægelse og ikke mindst til 
en øget kropsbevidsthed og derigennem en bedre 
teknisk svømning. En atlet der er kropsbevidst og 
kender sin krop i vandet, kan meget lettere lære at 
lave nye bevægelser i f.eks. crawl. Den sansende 
og kropsbevidste svømmer kan tillige løbende ju-
stere sine bevægelser efter det, der er mest opti-
malt og påkrævet i en given situation.

I det følgende beskrives de fem overordnede kate-
gorier af bevægelsesprincipper: Krop, rum, dyna-
mik, form og relation.

2.2.1 Krop
Bevægelsesprincipper vedr. krop handler om 
kropsdelene og deres indbyrdes organisering. De 
handler også om bevægelsesmulighederne i men-
neskets mange forskellige led, f.eks. om at bøje 
og strække, udadrotere eller indadrotere. 

Hvad kan kroppen egentlig lave af bevægelser, og 
hvordan mærkes og sanses disse i vandet? Hvor-
dan mærkes det f.eks., når der svømmes nedad 
med højre ben netop ved isætningen mod vand-
fang med venstre arm, som er afgørende for at 
forbinde hele kroppen under svømningen. Se også 
beskrivelsen af crawlprincipper i afsnit 2.3.

2.2.2 Rum
Rummet handler om det rum, atleten svømmer 
og bevæger sig i. Enhver bevægelse tager ud-
spring i rummet omkring atleten, så det er vigtigt 
at kende dette rum. 

Det generelle rum i triatlonsvømning er vandet 
og rummet lige omkring det, når der springes i 
eller løbes ud i vandet ved strandstart. Vandets 
rum dannes og påvirkes af faktorer som f.eks. 
vind, strøm, hvirvler, bølger, temperaturer, vand-
dybden, vand- og brandmænd, tang og andre 
vandplanter, landkendingsmærker eller andre pej-
lemærker, regn, lys- og bundforhold. Desuden på-
virkes vandets rum også af andre deltagere og af 
den fysiske bane for svømningen. En triatlet skal 
kunne håndtere meget forskellige og komplekse 
forhold. 

Rummet helt tæt på atleten kaldes for det per-
sonlige rum. Det er det rum, atleten kan nå i 
vandet med krop, hoved, arme og ben. Atleten 
stiller sig spørgsmål som: Hvor er mine arme og 
kroppen i forhold til bølger i åbent vand? Hvor er 
min mund i forhold til vandoverfladen, når jeg skal 
foretage en indånding? Hvor er jeg i forhold til 
konkurrenterne i svømningen? Er de inden for mit 
personlige rum, så skal jeg agere anderledes, end 
hvis de er udenfor i det generelle rum.

2.2.3 Dynamik
Enhver bevægelse har dynamik. Kontrastbegre-
ber herunder er kraftfuld-let, hurtig-langsom, di-
rekte-fleksibel, bunden-fri og udstrakt-pludselig. 
Er svømmetaget f.eks. kraftfuldt eller let? Er ben-
svømningen kontinuerlig hurtig eller langsom? Er 
håndens bevægelser i direkte linjer eller fleksible? 
Er bevægelsen bunden til at se ud på en bestemt 
måde eller er den fri? Er dele af bevægelsen plud-
selig med hurtig acceleration eller udstrakt i tid 
som i slowmotion?

De ti dynamiske begreber har hver deres kvaliteter, 
som der med fordel kan arbejdes med i svømme-
træningen gennem hele en triatlets karriere. F.eks. 
ændrer dynamikken sig med alderen og når krop-
pen vokser og udvikler sig. Netop kontrasterne i alle 
bevægelsesprincipperne giver atleten mulighed for 
at kende yderpunkterne, så denne til stadighed kan 
tilpasse bevægelsen optimalt herimellem. En be-
vægelse er sjældent fri i stilartssvømning, men ved 
at arbejde med frie bevægelser, læres en masse 
om kroppen, som kan bruges i de bundne bevægel-
ser, der pludselig fremstår tydeligere i kontrasten. 

2.2|BEVÆGELSESPRINCIPPER
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2.2.4 Form
Kroppen ændrer konstant form i rummet under 
bevægelse. Kroppen bliver f.eks. påvirket, når den 
rammes af blot en lille bølge fra åbent vand el-
ler en anden deltager. Jo bedre en atlet er til at 
optimere sin form, desto bedre forudsætninger 
har atleten for at svømme hurtigt. Hvordan er at-
letens kropslige form i vandet? Dette er særligt 
interessant i forhold til at minimere modstanden 
og at få bedst mulig støtte og afsæt i vandet i be-
vægelserne, så fremdriften øges og modstanden 
reduceres.

2.2.5 Relation
Bevægelse under svømning handler i høj grad 
om relationen til vandet. Eksempelvis trækkes 
hånden optimalt set ikke gennem vandet i crawl 
– det er kroppen, der bevæges forbi hånden, som 
Darren Smith forklarer i citatet ovenfor. Relation 
handler også om kropsdelenes samspil, som i 
eksemplet med højre fod og venstre hånd eller 
koblingen mellem vejrtrækning og kropsrulning i 
rotationen om længdeaksen i crawl. Bevægelses-
principper om relation handler også om relationen 
mellem atleterne. Det er særligt væsentligt i tæt 
svømning i store grupper, som beskrevet tidligere.

2.2.6 Koblinger af bevægelses- 
principperne

Arbejdet med og ud fra bevægelsesprincipperne 
giver størst mening og udbytte, når der laves kob-
linger mellem principperne, f.eks. når krop kob-
les med form, når rum kobles med relation eller 
når dynamik kobles med krop. Prøv f.eks. at lave 
kraftfulde bevægelser med armene mens ben-
svømningen er let, så krop og dynamik kobles. 
Eller prøv at svømme hundesvømning eller crawl 
med veksling mellem dybe armtag og armtag nær 
vandoverfladen, hvorved krop og rum kobles. 

Den oplevede sansning i vandet er meget forskel-
lig fra sansningen på land. Det er derfor nødven-
digt at skærpe opmærksomheden på sansningen 
under svømning ved at mærke efter og ved at re-
flektere herover i langt højere grad, end det sæd-
vanligvis praktiseres.
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Crawl vil i resten af kapitlet være den gennemgå-
ende stilart. Crawl er den altdominerende disciplin 
i triatlonkonkurrencer, da den er hurtig og egnet 
også til fremadrettet orientering under svømning. 

De øvrige stilarter inkl. undervandarbejde til brug 
i bassinkonkurrencer er sideløbende vigtige at 
udvikle. Både rygsvømninger, rygcrawl og bryst-
svømning er vigtige i selvredningsøjemed og i si-
tuationer, hvor der er brug for ekstra luft eller hvor 
f.eks. svømmebriller, våddragt eller badehætte 
skal justeres.  Desuden er der træningsmæssige 
fordele i at kunne skifte mellem forskellige stil-
arter, såvel som især rygsvømninger og rygcrawl 
med fri vejrtrækning er yderst velegnede til resti-
tutionssvømning. 

Mange af tankerne bag principperne og meto-
derne til udviklingen af crawl kan overføres til de 

øvrige stilarter og især til rygcrawl, der stort set er 
crawl på ryggen. 

Den perfekte crawlsvømning er individuel. Har du 
måske nogensinde set to svømmere, der svøm-
mer helt ens? Netop derfor kan vi kun nærme 
os en perfekt svømmeteknik ved at forfølge ge-
nerelle principper for crawl, som gælder for alle 
individer, for derefter at tilpasse crawlteknikken til 
den enkelte atlets kropslige, fysiske og motoriske 
forudsætninger samt til de forhold, hvorunder der 
skal svømmes. 

Hvor bevægelsesprincipperne kategoriserer be-
vægelsesmulighederne, så vi kan lære kroppen at 
kende i vandet, er crawlprincipperne regler, som 
skal forfølges og opfyldes, når crawl skal læres, 
udvikles og optimeres.
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2.3.1 Oversigt over crawlprincipperne 

1. Vandret udgangsstilling.
2. Bensvømning.
3. Rotation.
4. Vejrtrækning.
5. Skulderstyret svømning.
6. Svøm foran kroppen. 
7. Lige linjer i armfremføring set forfra.
8. Oval cirkelbue i armfremføring set fra 

siden.
9. Isætning.
10. Armtag - kroppen flyttes forbi hånden.
11. Timing af armtag.
12. Timing af fod-hånd forbindelse.
13. Ubesværet, let, elegant.
14. Kontrol.

Her er en beskrivelse af hvert af principperne.

1) Vandret udgangsstilling.
Udgangspositionen for svømningen er vand-
ret i vandoverfladen, og det gælder om at 
være lang og udstrakt.
Hovedet placeres lige på kroppen, som ved 
oprejst stilling, så ørene er mellem skuldrene, 
ikke foran eller bagved. Små individuelle ju-
steringer inden for dette plan er ok og nød-
vendige for at justere og optimere balancen 
og udgangspositionen. 
En vis opspænding i kropsstammen er påkræ-
vet. 
Tryk brystet lidt ned i vandet, hvorved hofte 
og ben meget lettere bringes i en optimal 
vandret udgangsposition. 
Ved fremdrift ved armtag eller svømmefød-
der løftes overkroppen automatisk op i van-
det, så vejrtrækning bliver mulig på trods af 
den lidt neddykkede udgangsposition.

1) Vandret udgangsstilling.

2) Bensvømning.
Svøm bagud-frem med benene. Start med 
at føre benet bagud/opad i stedet for frem, 
når der bensvømmes. Frem er foran atletens 
forside, bagud er bag atletens bagside. For de 
fleste triatleter vil det være tilstrækkeligt kun 
at fokusere på bagudføringen.
Som udgangspunkt laves der seks bensvøm-
ninger pr. armcyklus. Det vil sige, at der er tre 
bensvømninger pr. armtag. Første og fjerde 
bensvømning foretages ved isætning af mod-
satte arm.
Svøm med afslappede fodled i den fremadgå-
ende/nedadgående bevægelse. 
Fødderne bryder akkurat vandoverfladen, 
når kroppen er i maveliggende position, så 
overfladespændingen kan bruges som ekstra 
vandfangsflade, da der er større modstand i 
vandoverfladen. 
Svøm med benene, så der konstant er kon-
takt og føling med vandet i stedet for blot at 
sparke i vandet. Af samme grund bruges ter-
men bensvømning i stedet for benspark. 
Benspark i vandet giver god opdrift og frem-
drift, men bensvømning med vandføling giver 
bedre anker for kropsrotation, bedre sam-
menbinding af armtag og bensvømning samt 
bedre mulighed for øvrige balancejusteringer 
i vandet. Dette er mindst lige så vigtigt som 
fremdriften, der i crawl primært kommer fra 
armtrækket. Ved hovedløft i åbent vand er 
bensvømningsopdriften dog betydelig, for at 
undgå at hofte og ben synker. 
Der er ingen pauser i benbevægelsen, men 
ved god flydeevne, og især med våddragt, 
kan benbevægelserne laves små i amplitude, 
lette og tilpasset armfrekvensen.
Bensvømningsamplituden skal være så stor, 
som det er nødvendigt, men så lille som mu-
ligt. Amplituden afhænger desuden af ben-
længden og af atletens smidighed, som Dar-
ren Smith fremhæver som yderst betydeligt i 
citatet ovenfor. 
Hvis atletens fodled er meget stive og usmi-
dige kan det være en fordel at bøje ekstra i 
knæleddet, så der kan opnås støtte på foden 
i den fremadrettede/nedadgående benbevæ-
gelse. Det kan være bedste løsning selvom 
det indebærer, at hoften kommer til at ligge 
lidt dybere, så kroppen får en let bananform i 
vandet. Find det bedste mulige udgangspunkt 
for den enkelte atlet ved at opveje fordele og 
ulemper.
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3) Rotation: Rotation bagfra.3) Rotation: Rotation fra siden.

KAPITEL 2|SVØMNING

Lav tåkys så storetæerne strejfer hinanden i 
hver benbevægelse. Atleter med indadvendte 
fødder har meget lettere ved at svømme ben 
end atleter med udadvendte fødder. Disse 
er til gengæld ofte bedre til brystsvømning.  
Begyndersvømmere kan med stor fordel lære 
at svømme ben ved at bevæge benene, så 
storetæerne rammer hinanden med små, 
hurtige, bløde bevægelser. Vi kalder aktivite-
ten for tåkys. Glem som udgangspunkt alt om 
bevægelse fra hoften og om strakte knæled 
og fodled, det handler udelukkende om at 
få atleten til at ramme sine storetæer mod 
hinanden med små, forholdsvis afslappede 
og kontrollerede benbevægelser, hvorved de 
fleste af sig selv vil svømme tilnærmelsesvis 
korrekt crawlbensvømning. Forudsætningen 
er blot, at atleten er bevidst om og kender 
sine storetæer, og hvordan det mærkes, når 
de kysser hinanden. 

2) Bensvømning: Tåkys.

3) Rotation.
Kroppen skal i crawl roteres fra side til side 
dog højst, og sjældent, helt til 90 grader i 
forhold til vandoverfladen. Typisk roteres om-
kring 45 grader fra vandret.
Hånd, skulder og hofte følges ad i rotationen, 
så disse led følges op af eller ned i vandet. 
Er hånden eksempelvis i en nedadgående be-
vægelse, skal skulderen og hoften også altid 
være det.
Jo hurtigere svømning og jo højere frekvens, 
des mindre rotation, da tiden til rotation re-
duceres ved højere armtagsfrekvens. Ved 
sprint er rotationen større i skuldrene end i 
hoften. Ved langsommere svømning kan de 
fleste have fordel af at rotere hoften helt med 
skuldrene, så kropsstammen roterer ensartet.

Rotation foretages for at give atleten mulighed 
for at føre armen frem foran kroppen, se princip 
6. Der roteres desuden for at optimere effekten 
i armtaget, da armtag og kropsrotation ved kor-
rekt timing øger effekten af armtrækket. Desuden 
reduceres det stykke vandoverflade, der brydes 
ved glid gennem vandet, når svømmeren er mere 
sideliggende end maveliggende, og det reducerer 
vandmodstanden. Ydermere lettes indåndingen, 
da hovedet kun skal drejes lidt for at indåndingen 
kan foretages. Endelig bringes benene i en bedre 
svømmeposition, når kroppen roteres mere til si-
den, da det er lettere at fange vandet i den bagud-
rettede bensvømningsbevægelse. 
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4) Vejrtrækning. 
Vejrtrækning ved åbent vand svømning. 
Vejrtrækning efter hovedløft for at kigge fremad (sidste billede). 

Korrekt vejrtrækning ved almindelig crawl. Hovedetsplacering efter indånding.
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4) Vejrtrækning.
I vejrtrækningen følger hovedet kropsrotatio-
nen til siden. Hovedet skal drejes yderligere 
til siden, så munden kommer så meget fri, 
at indånding kan foretages. Dette vil typisk 
være i den bølgedal, der dannes ved hovedets 
brydning gennem vandoverfladen. 
I åbenvandssvømning kan det være nødven-
digt at løfte hovedet lidt for at lave en sikker 
og hensigtsmæssig indånding. Det skal dog 
kun løftes så meget, som det er nødvendigt, 
da ethvert hovedløft påvirker balancen nega-
tivt og kræver korrigerende bevægelser som 
f.eks. øget bensvømning. Hovedløft i åbent 
vand kobles også med vejrtrækningen, når 
der skal kigges fremad med henblik på ori-
entering.
Udåndingen skal være afsluttet under vand-
overfladen, og inden munden kommer fri til 
indånding.
Kroppen synker i vandet, når der udåndes. 
Den primære udånding skal derfor ske på 
sidste armtag inden indånding, men mange 
praktiserer og har det bedst med let udånding 
over flere armtag.
Atleten skal kunne trække vejret til både højre 
og venstre side. Fordelen er, at der ved svøm-
ning i bølger kan laves vejrtrækning til læsi-
den. En anden fordel er, at det gør det let-
tere at holde øje med konkurrenterne. Endelig 
giver det en mere symmetrisk muskelopbyg-
ning, hvis der trænes vejrtrækning til begge 
kropssider. 
Hovedet skal efter indånding være på plads 
med ørene mellem skuldrene inden den frem-
adgivende del af armtrækket fra vandfang på-
begyndes, så modstanden minimeres under 
glidet. 
Vejrtrækningsrytmen er individuel og tilpas-
set arbejdskravet i svømningen. Ved høj ha-
stighed over længere distancer, som triatlon 
oftest byder på, vil det for de fleste være 
hensigtsmæssigt at trække vejret hvert andet 
armtag. Selv de bedste 100 meter crawl bas-
sinsvømmere praktiserer denne rytme for at 
få tilstrækkeligt med ilt jf. arbejdskravet. 
Vejrtrækningen skal påvirke balancen mindst 
muligt. 
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6) Svøm foran kroppen: DØRØVELSE. Forestil dig, at du 
er indeni en dør. Prøv at lave crawlarmsbevægelserne med 
kropsrotation, mens begge arme hele tiden bliver på dørens 
forside.

Foto: Rasmus Kortegaard | Illustration: Signe Stubager.

5) Skulderstyret svømning.
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5) Skulderstyret svømning.
Det er skulderen, der initierer og starter be-
vægelsen i armene.
Skulderne løfter armene op af vandet og 
frem.
Skuldrenes bevægelser er bløde, afslappede 
og i cirkler. 

6) Svøm foran kroppen.
Vi ønsker at lave vores armbevægelser foran 
kroppens forside for at minimere skaderisi-
koen som følge af afklemning i skulderleddet 
og for at optimere effekten af bevægelserne. 
Vi er stærkere på kroppens forside, som vi 
tillige lettere kontrollerer. Al crawlsvømning, 
med undtagelse af den bagudgående benbe-
vægelse, skal foregå i rummet foran kroppen. 
For at forstå, hvad det vil sige, at svømme 
foran kroppen, følger denne beskrivelse: 
Forestil dig, at kroppen er indeni en dør, hvor-
på armene sidder. Rummet på forsiden af dø-
ren, på brystsiden, er rummet foran kroppen. 
Rummet på bagsiden af døren, på rygsiden, 
er rummet bag kroppen. 
Når der svømmes skal armene forblive på 
”dørens forside”. Helt optimalt er albuerne 
akkurat løftet fri i en ca. fem graders vinkel i 
forhold til dørplanet, som er nul grader. Der-
med spænder rummet, vi bevæger skuldre og 
arme i, over ca. 170 grader i forhold til den 
samlede 180 graders vinkel foran kroppen, 
som i det tænkte tilfælde er foran ’døren’. 
Skuldre, albuer og hænder må aldrig komme 
på bagsiden på noget tidspunkt i crawlsvøm-
ningen. Armen arbejder således altid på forsi-
den af døren igennem hele svømmetaget og 
også ved fremføring af armen. Det svarer til, 
at du med ryggen mod en dør ikke vil kunne 
bevæge armen gennem døren og ud på bag-
siden. 
Når kroppen roterer under svømning, følger 
’døren’ med i rotationen.

7) Lige linjer i armfremføring set forfra.
Bevægelsen fra afslutning af armtaget ved 
hoften under vandet til isætningen af armen 
fremme kaldes fremføring.
Lillefingeren først ud af vandet. Det sker ofte 
af sig selv, når hånden til allersidst i armtaget 
slipper sit tag i vandet mens kroppen roterer 
i tagets afslutning. Det kan f.eks. øves ved 
at lade tommelfingeren strejfe låret ved arm-
tagsafslutning og umiddelbart inden fremfø-
ringen igangsættes. 
Armen, albuen og hånden fremføres i en lige 
linje parallelt med kropsstammen fra optag-
ning til isætning. 
Dette kan iagttages ved at se atleten forfra 
og ovenfra. Hvis armen f.eks. svinges ud til 
siden under fremføring eller isættes inden for 
linjen, brydes princippet, og ubalance bliver 
reaktionen. En negativ reaktion der fordrer 
energikrævende og fremdriftsreducerende 
korrektion med andre bevægelser.
Afslappet fremføring. Armen skal være så af-
slappet som muligt i fremføringen.
Fremføring med strakt eller bøjet arm?

Stadig flere ses svømme med strakt arm i 
fremføringen. En stor fordel ved dette er, 
at timingen mellem armtag og kropsrota-
tionen næsten af sig selv bliver bedre, og 
at den tilstræbte kajakprincipcrawl (princip 
11) lettere praktiseres. 
Strakt-arm-fremføring (straight arm reco-
very) ses oftest hos svømmere, der svøm-
mer med høj frekvens og derfor typisk hos 
bassinsprintere eller åbenvandssvømmere.
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8) Oval bevægelse over vandet.
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En strakt armfremføring kan være en fordel 
i bølgesvømning, da armen kommer helt fri 
af bølgetoppe.
Flest svømmer fortsat med høj albue og 
afslappet underarm i fremføringen, og det 
vil for mange være den mest afslappende 
måde at fremføre armen på.
Især ved en mere glidende svømning i 
bassin og stille åbent vand, kan høj-albue-
fremføring give atleten en mere afslappet 
og energibesparende svømmestil.
Det er undervandsarbejdet i armtaget, der 
er det afgørende for en effektiv svømning. 
Armfremføringen må derfor sædvanligvis 
bero på individuelle hensyn, behov og for-
udsætninger.
Vigtigst er det, at balancen påvirkes mindst 
muligt i fremføringen, at armen forbliver i 
rummet foran kroppen jf. princippet herom, 
og at armen er afslappet i denne fase. 

8) Oval cirkelbue i armfremføring set fra siden.
Set fra siden skal armen, både skulder, albue 
og hånd, bevæge sig i en oval cirkelbue fra 
optagning til isætning. Når skulderen er på 
vej opad eller nedad, skal albuen og hånden 
ligeledes være det. Det ses ofte, at en atlet 
svinger hånden frem og op og derefter ned 
og frem, så cirkelbuen brydes (fra konveks til 
konkav) som følge af en manglende kontrol 
over den skulderstyrede svømning. Det er 
skidt, da skaderisikoen markant forøges ved 
sådan ukontrolleret svømning og da balancen 
påvirkes på negativ vis. 

9) Isætning.
Hånden isættes på den lige linje jf. princip 7. 
Mindst muligt vandmodstand ved isætning; 
begræns vandsprøjt og bobler ved isætning. 
Armen strækkes enten fremad og nedad til 
glid (i roligt vand med en mere glidende stil) 
eller direkte frem og ned til vandfang (jf. ka-
jakprincippet, se princip 11) alt efter svømme-
stilen i øvrigt, herunder specielt armtagsfre-
kvensen.
Stik hånden i vandet som om den stikkes ind 
gennem en brevsprække, så bevægelsen for-
sætter via albueudstrækning og kropsrotation 
frem og ned fra det sted, hvor hånden skar 
gennem vandoverfladen. Det gælder også 
ved strakt-arm-isætning, hvor udstrækningen 
fortsættes via kropsrotation til vandfang. 

10) Armtag – kroppen flyttes forbi hånden.
Vandfang. Efter isætning fanges vandet 
i vandfang eller catch, og der trykkes med 
hånden på vandet, så kropsvægten lægges 
på hånden, når kroppen flyttes op og fremad 
forbi hånden. 
For mange vil det gavne at indadrotere ar-
men, når vandet skal fanges, hvorved hånd 
og underarm rettes bagud mod den ønskede 
position. 
Fastholdt hånd. Hånden og underarmen skal 
forsøges fastholdt på dette sted gennem hele 
armtaget (steady hand), så der gennem arm-
taget kun sker en lille fortløbende vinkling af 
hånden for at opretholde grebet og støtten i 
vandet. Fingrene er under hele armtaget af-
slappede, som de vil være det i stående stil-
ling på land med armene hængende langs 
siden. 
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!   Fotoserie med fokus på armens bevægelser og armstilling under vandet. Læg også mærke til kropsflytningen forbi hånd og 
underarm, der dog også bevæges bagud i svømningen. Billedserien viser en meget glidende crawl med et vist overlap og ikke 
kajakprincipcrawl.

Læg mærke til at hånd, albue og skulder er på linje set fra 
siden jf. afsnit  2.3.1.10 (pkt. 3).
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Høj albue. Trykket er mest effektivt, hvis 
det foretages med et stort areal rettet bag-
ud, som opnås ved at holde albuen lige over 
hånden, såkaldt høj albue. Hånden og under-
armen skal trykke lige bagud på vandet. Når 
skulderen glider forbi og over hånden i armta-
get, skal hånd, albue og skulder være i sam-
me plan (dørplanet jf. bevægelsesprincippet 
rum) og på lige linje set fra siden. Det er her, 
mange atleter taber albuen. Se høj albue på 
femte foto i billedserien nedenfor. Sprint-bas-
sinsvømmere (50 meter) ses svømme med 
næsten strakt arm under vandet, men det ser 
vi bort fra i triatlonsammenhænge, da tem-
poet er meget langsommere på distancen.
Skulderadduktion. Fra det høje albue vand-
fang laves skulderadduktion, en indadføring 
af skulderen, mens armen stort set holdes 
uændret i den lodrette position fra vandfang 
jf. 10.pkt. 2. Albuen ender på forsiden af mod-
satte kropssides hofte grundet kropsrotatio-
nen ved armtagets skubbefase. Det er i den-

ne rotation, at den modsatte arm isættes jf. 9, 
og der kan i denne fase udvikles stor kraft til 
gliddet mod næste vandfang.
Afslutningsskub og slip. Ved afslutning af 
armtaget holdes trykket eller skubbet med 
hånden på vandet kun indtil kropsrotationen 
giver mulighed for, at den modsatte hånd kan 
fange støtte i vandet efter isætning; se 9 og 
10. Tidligere mente man, at skubbet på van-
det skulle fortsætte helt indtil hånden blev 
fremført, men vi ved i dag, at taget slippes 
i denne sidste fase, hvor hånden drejes, så 
tommelfingeren vender mod låret og så lille-
fingeren kommer først ud af vandet jf. 7. pkt 1.
Acceleration. Bevægelsen skal accelere-
res fra cirka halvvejs i armtaget til afslutning 
af armtaget for at fortsætte accelerationen 
i fremdriften og for at bevare støtten i van-
det, der er sat i bevægelse. Accelerationen 
af armen under vandet følges af armen over 
vandet, der tilsvarende isættes under accele-
ration.
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Glidende crawl 3/3

Glidende crawl 1/3

Glidende crawl 2/3

11) Timing af armtag: Kajakprincipcrawl; Når den ene hånd slipper gre-
bet og støtten i vandet omkring hoften, tager den anden arm straks over 
ved vandfang fremme.  Kropsvægten og støtten i vandet flyttes konstant 
fra den ene hånd til den anden.

Vandfang og armtrækket med armen i vandet startes i kajakprincipcrawl 
straks efter isætning, og så snart den fremførende skulder og arm er på 
vej fremad. Det er vigtigt, at det ikke er tidligere eller ret meget senere. 

Brugbar og velpraktiseret for især motionstriatleter, mindre gode svøm-
mere eller atleter ude af form eller stand til at holde kajakprincipcrawl hele 
vejen, er bestemt også en mere glidende svømning, hvor den ene arm glider 
lidt fremme, mens den anden arm påbegynder fremføringen. Fordelen ved 
dette er foruden en afslappende glidefase, at tyngdepunktet flyttes længere 
frem, så balancen i det vandrette plan bliver lettere at holde. Især uden våd-
dragt og i forholdsvis stille vand kan det være en fordel.

Illustration: Signe Stubager.
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11) Timing af armtag.
Timingen af armtagene i forhold til hinanden af-
hænger af måden, hvorpå atleten svømmer. Der 
er to forskellige modpoler af svømmestil: Crawl 
efter kajakprincippet, hvor armene hele tiden er 
modsat hinanden (som en kajakpagaj), og crawl 
med overlap eller catch up, hvor den ene arm 
venter fremme på den anden. Kajakprincipcrawl 
er stort set uden glidefase i vandet, mens over-
lap-crawl er med meget langt glid. Ved svømning 
med overlap-crawl udnyttes potentialet i kropsbe-
vægelserne ikke optimalt, så denne svømmestil 
er ikke anbefalelsesværdig og slet ikke i åbent 
vand jf. arbejdskravene som er beskrevet i indled-
ningen, 2.1. 

Crawl efter kajakprincippet opfylder derimod kra-
vene til svømning i åbent vand med tidligt og hur-
tigt vandfang og med konstant fremdrift og greb 
i vandet, så derfor ses åbentvandssvømmere ofte 
med denne højfrekvente svømmestil. Målet er, 
at atleterne kan konkurrere med en konstant fre-
kvens på 40-45 armcyklusser eller 80-90 armtag 
per minut.

” Når den ene hånd slipper grebet og støtten i vandet omkring hoften, tager den 
anden arm straks over ved vandfang fremme. Kropsvægten og støtten i vandet 
flyttes konstant fra den ene hånd til den anden."
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12) Timing af fod-hånd forbindelse.
Når hånden sættes i til vandfang, bensvøm-
mes frem/nedad der med modsatte ben. 
På denne måde kan en stor del af kroppens 
muskler fra fod til hånd sammenbindes og ak-
tiveres. God balance og kontrol af kropsstam-
men, core control, er påkrævet.

13) Ubesværet, let, elegant.
Svømningen skal føles let og ubesværet selv 
ved konkurrencehastighed med høj frevens. 
Atleten skal som udgangspunkt tænke i let-
hed og elegance frem for kraft og effekt.

Opleves tit som en udfordring for begyndersvøm-
meren, hvis især vejrtrækningen er besværet. Ar-
bejd i så fald mere med grundfærdighedsudvik-
lingen. 

14) Kontrol.
Kontrol over ovenstående pointer og princip-
per er afgørende for en effektiv svømning.
Bevægelserne skal tilstræbes at kunne laves i 
udstrakt tid (slowmotion). 
Bevægelserne skal kunne laves med stigende 
hastighed mod mestring med høj frekvens 
(40-45 armcyklusser eller 80-90 armtag per 
minut).
Kontrol i bevægelserne opnås ved at arbejde 
hermed under al svømning, og fokus skær-
pes ved gennem bevægelsesprincipperne at 
arbejde med kontraster i svømningen. 

2.3.2 Metodisk fremgang i udviklingen 
af crawl

Efter grundig og tilstrækkelig vandtilvænning gen-
nem De 13 selvredningstrin og udvikling af De fire 
grundfærdigheder, kan stilarterne forholdsvis let 
læres i en brugbar grovform ud fra ovenstående 
stilartsprincipper.

Den færdige crawlsvømning kan med fordel nås 
gennem en systematisk fremgang gennem tre 
forskellige aktivitetsformer, som er eksemplifice-
ret ved Aktivitetstrekanten . De tre aktivitetsfor-
mer er:

Eksperimentet, hvor målet er at undersøge 
og få erfaringer med færdigheden.
Gentagelsen, hvor målet er at beherske og 
opnå kontrol med færdigheden.
Præstationen, hvor målet er at anvende fær-
digheden.

Herunder ses Aktivitetstrekanten, frit efter Mo-
derne Svømning, 2001/2005. 

Når en atlet skal lære at svømme crawl, er den 
overordnede fremgang visualiseret i indefra-ud-
manden. Vi arbejder indefra og udad. Fra krops-
stammen og hovedet ud i armene via skuldrene 
og ud i benene via hoften. Start i grovmotoriske 
bevægelser i de store led. Finmotorik i fødder og 
hænder kommer sidst i udviklingsrækken. Svøm 
fra hjertet. 

Figuren viser Aktivitetstrekanten, frit efter Moderne Svømning, 2001/2005. Indefra-ud-manden.
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Lær med afsæt heri stilarten crawl ud fra følgende 
opbygning eller metode, hvor der i alle aspekter 
skal undersøges, beherskes og præsteres gennem 
de tre aktivitetsformer og arbejdes med mangfol-
dighed gennem bevægelsesprincipperne.

Med udgangspunkt i indefra-ud-manden ser de 
seks trin ud således:

1. Flyde og glide.
2. Rotation og vejrtrækning.
3. Udstrække og balancere kroppen,  

tilføje armtag og bensvømning.
4. Forbinde, koble, koordinere kropsdelene, 

timing.
5. Udvide, mangfoldighed, rytmer,  

sansninger.
6. Forfine, individuel tilpasning.

Herunder ses en beskrivelse af hvert af de seks 
trin.

1) Flyde og glide.
Atleten skal kunne flyde og glide i vandet på 
mange måder og have stor erfaring hermed.

2) Rotation og vejrtrækning.
Atleten skal lære at rotere (om længdeaksen) 
under flydning og glidning, gerne med snor-
kel.Atleten skal lære kontrolleret og effektiv 
vejrtrækning under flydning, glidning og rota-
tion.

 
3) Udstrække og balancere kroppen, tilføje 
armtag og bensvømning.

Atleten skal lære at udstrække kroppen ved 
at skærpe fokus på armene og benene, så ba-
lancen mestres i og med hele kroppen.
Atleten skal lære, hvordan arme og ben bru-
ges i crawl, herunder bensvømning. Tag ud-
gangspunkt i bevægelsesprincipperne og 
crawlprincipperne og husk at arbejde med af-
sæt i indefra-ud-manden.

4)  Forbinde, koble, koordinere kropsdelene, 
timing.

Atleten skal arbejde med at forbinde hænder 
og fødder gennem hele kroppen, så krops-
stammen, armene og ben bindes sammen i 
bevægelserne.
Herunder arbejdes med diverse koordineren-
de bevægelser og timing.
Tag fortsat afsæt i bevægelses- og crawlprin-
cipperne. 

5) Udvide, mangfoldighed, rytmer, sansninger.
Atleten arbejder med stadig mere finmotori-
ske bevægelser som f.eks. håndstillinger. 
Atleten skal lære at svømme på forskellige 
måder og med skærpet sansning på forskelle 
rytmer og svømmestile.

6) Forfine, individuel tilpasning.
Atleten skal finde frem til sin egen eller egne 
svømmestile, som er tilpasset forskellige for-
hold, f.eks. roligt eller uroligt vand og med el-
ler uden våddragt.
Atleten skal fortsat forfine og optimere 
crawlsvømningen. Sansning og refleksion er 
helt centrale begreber i den henseende.

2.3.3 Generelle tilgange i stilarts- 
udvikling

Herunder ses en række stikord, som er værd at 
tage med i tankerne, når der skal udarbejdes pla-
ner for stilartsudvikling. Følgende fokusområder 
gælder i forhold til såvel træner som atlet.

Sans og mærk efter og del erfaringerne med 
hinanden på holdet.
Reflekter over sansningen og sammenhold 
med stilartsprincipperne.
Indefra-ud-manden (svøm fra hjertet). 
Kontraster og modsætninger skærper op-
mærksomheden. Tag afsæt i bevægelses-
principperne.
Alsidighed og mangfoldighed i aktiviteterne 
og øvelserne jf. afsnit 2.2 og 2.3.
Arbejd indgående med bevægelsesprincip-
perne, lav koblinger mellem dem og relater 
til stilartssvømningen, så atleten kan se og 
forstå meningen hermed. 
Stort bevægelsesrepertoire med koblet for-
ståelse herfor. 
Sørg for kvalitet og fokus i alle aktiviteter og 
svømmede baner. 
Tag atleten med på råd og tag afsæt i dags-
formen og atletens forudsætninger. Herunder 
færdighedsniveau, kropsbevidsthed, lyst, be-
hov og ønsker. 
Det skal altid være sjovt og/eller menings-
fyldt.

” Når en atlet skal lære at svømme crawl, er den overordnede fremgang visualiseret 
i “indefra-ud-manden”. Vi arbejder indefra og udad. Fra kropsstammen 
og hovedet ud i armene via skuldrene og ud i benene via hoften. Start i 
grovmotoriske bevægelser i de store led. Finmotorik i fødder og hænder kommer 
sidst i udviklingsrækken. Svøm fra hjertet."
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Tekniske fejl i svømning bør i højere grad anskues 
som tekniske udviklingsområder og potentialer 
for forbedring. Det er vigtigt at forstå, at optime-
ring af svømmeteknik er en proces, der inkluderer 
træner og atlet i et samarbejde, hvori dialogen er 
central. Træneren kan med sin svømmefaglighed 
sætte fokus på udviklingsområder, og atleten kan 
ved at sanse og reflektere over egen krop i vandet 
bidrage til teknisk forbedring og udvikling. Når at-
leten forholder sig refleksivt til egen formåen og 
teknik i svømningen, højnes potentialet for tek-
nikoptimering. Ofte fortæller træneren, hvordan 
den ideelle teknik skal se ud, men det er vigtigt 
at understrege, at ingen mennesker svømmer ens 
eller har samme kropsbygning, og at det der virker 
for én atlet, ikke nødvendigvis fungerer for en an-
den. Det betyder, at træneren i samarbejde med 
atleten, og ud fra crawlprincipperne, løbende skal 
tilpasse teknikker til det enkelte individ.

Når en træner vil rette eller optimere en atlets 
svømmeteknik, er det vigtigt både at prioritere 
indsatsen i forhold til det observerede og at for-
stå sammenhængen mellem optimeringsmulig-
hederne. En simpel tilgang til enhver teknikopti-
meringsproces kan være, at starte med at kigge 
på kropspositionen, rotationen og balancen og 
se, hvilken indvirkning dette har på den generelle 
crawlsvømning. Når der er styr på dette, kan man 

så gå videre og fokusere på armfremføring og 
armtaget jf. indefra-ud-manden. Tag i øvrigt altid 
afsæt i crawlprincipperne. 

Atleten kan som regel kun fokusere på ét teknisk 
aspekt ad gangen, og træneren bør således tage 
fat i de mest betydningsfulde delelementer først. 
Videofilmning er blevet let tilgængeligt, og vi-
deooptagelse fra forskellige vinkler over og under 
vand kan nu foretages med vandtætte kameraer, 
som findes i et tilgængeligt prisleje. Video er en 
rigtig god form for feedback, da atleten kan se sig 
selv svømme, og dermed opnå en bedre forstå-
else for det træneren ser og mener med korrektio-
nen. Der er ofte en betydelig forskel mellem det, 
atleten kan se på video af sig selv, og det atleten 
fornemmer i vandet. Her er det gavnligt at spørge 
ind til atletens oplevelse af den tekniske udfor-
dring. En erfaren svømmer vil formentlig kunne 
give løsningsforslag, mens en begynder udeluk-
kende kan forholde sig til, hvad denne mener at 
gøre med arme og ben. 

Der er desuden stor forskel på, hvordan atleter 
lærer. Én type skal helst se, en anden skal høre, 
en tredje skal røre og en fjerde skal gøre. Hvis du 
vil vide mere om dette vigtige emne, så læs om 
læringsstile eller perceptuelle strenge. 

2.4|TEKNIKOPTIMERING
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” Video er en rigtig god form for feedback, da atleten kan se sig selv svømme, 
og dermed opnå en bedre forståelse for det træneren ser og mener med 
korrektionen. Der er ofte en betydelig forskel mellem det, atleten kan se på 
video af sig selv, og det atleten fornemmer i vandet."

Typiske udfordringer Årsag - principkobling Refleksion for træner og atlet. 
Hvilke grundfærdigheder/crawl-
principper er på spil ved denne 
type udfordringer?

Løsningsforslag

Benene synker ned mod bunden Vandret position i udgangsstillingen 
er målet. 
Hovedets position har indflydelse 
på, om benene synker. Hvis hovedet 
er placeret højt eller løftes, svajer 
ryggen, så hoften og benene synker 
mod bunden. 
Kropspositionen kan også påvirkes 
af uhensigtsmæssige armbevæ-
gelser ved isætning af armen (tryk 
nedad giver reaktion opad) eller ved 
armtagsafslutning (tryk opad giver 
reaktion nedad). Læs om armtags-
principper under 2.3.1. 
Dårlig bensvømning kan desuden 
være årsagen. 

Hvordan er balancen og 
udgangsstillingen? 
Hvordan er hovedet placeret?
Hvor meget spænding er der i 
kropsstammen?
Hvordan påvirker armtag 
kropsstillingen?
Hvordan påvirker bensvømnin-
gen kropsstillingen?

Placér hovedet i forlængelse af krop-
pen, så ørerne er mellem skuldrene 
jf. crawlprincipper under 3.2.1.1.
Lav tilstrækkelig spænding i krops-
stammen.
Sørg for at der kun er kraft i armbe-
vægelser, når der presses bagud på 
vandet og flyt kroppen fremad. 
Effektiv svømning med benene kan 
desuden give opdrift, så den vand-
rette position nås. 
Arbejd med atletens forståelse af sin 
krop i rummet (i vandet) jf. bevægel-
sesprincip herom. 

Uhensigtsmæssigt løft opad/frem-
ad af hoved ved vejrtrækning. 
Her tænkes naturligvis ikke på be-
vidst løft, når der spottes fremad 
under åbenvandssvømning, eller 
når hovedet løftes højt i oprørte 
vande

Læs om principper for vejrtrækning 
under crawlprincipper i afsnit 2.3.1. 
Typisk skyldes uhensigtsmæssigt 
hovedløft enten utryghed og mang-
lende udvikling af grundfærdigheden 
vejrtrækning eller balance. 
Årsagen kan dog også være ren 
og skær uvidenhed og manglende 
bevidsthed om konsekvenserne 
herved. 

Er atleten vandtilvænnet?
Hvor i vandet udånder atleten? 
I vandoverfladen eller under 
vandoverfladen?
Hvornår afsluttes udåndingen 
i forhold til indåndingen og 
hoved- og kropsrotationen?

Skab bevidsthed og tryghed om ind-
ånding, vejrholdning og udånding. 
Udånding foregår under vand, inden 
hovedet drejes til siden med krops-
rotationen. 
Indånding i bølgedalen som hovedet 
danner ved brydning gennem 
vandet.
Hovedet løftes akkurat så meget, 
som det er nødvendigt for at fore-
tage indånding

Zig-zag-svømning Oplagte årsager kan være, at armen 
svinges ud i fremføringen eller kryd-
ser for langt ind over midteraksen i 
isæt (aktion-reaktion). Jf. crawlprincip 
2.3.1.7  skal armfremføringen ske i 
en lige linje. 
Zig-zag-svømning kan også skyldes 
sidebevægelser med hovedet, som 
forplanter sig gennem kroppen jf. 
aktion-reaktion. 
Årsagen kan også være uhensigts-
mæssige bevægelser i armtaget i 
vandet, så der f.eks. presses udad 
efter isætning eller overdrevet på 
tværs i træk eller skubbefase. 
For lav spænding omkring krops-
stammen.
Ineffektiv bensvømning. 

Hvordan er balancen i vand-
overfladet på langs og på 
tværs?
Er der kontrol over rotationen 
og balance heri?
Holdes hovedet stille?
Hvordan foregår fremføring af 
armene? Opfyldes princippet 
om lige linjer i fremføringen?
Er der sideværtsbevægelser i 
vandet?
Holdes støtten i vandet efter 
isætning, og søger armen 
fremad-nedad i denne fase 
eller udad eller indad?
Er fødder og ben parallelle i 
bensvømningen?

Hovedet placeres i forlængelse af 
kroppen og ligger helt stille und-
tagen i vejrtrækningen. Svøm evt. 
med snorkel. 
Hofte og skuldre roterer samtidig. 
Rotationen skal kunne udføres 
kontrolleret og med en behørig 
kropsspænding. 
Armfremføring skal ske i en lige linje 
fra optagning til isætning.
Kraften i armtagsbevægelserne skal 
være bagudrettet. 

Isæt af armtag krydser midter-
linjen. Fejlen er tæt koblet til 
armsving til siden i fremføringen

Armene krydser midterlinjen i 
armtaget, hvilket skaber ubalance i 
svømningen og en uønsket reaktion. 
Brud på princippet om en lige linje i 
fremføringen.

Hvordan er atletens balance 
og rotation?
Hvordan ser isætningen ud 
forfra – sker fremføringen i en 
lige linje parallelt med krops-
stammen?
Hvad er konsekvensen af isæt-
ningen over midterlinjen? 
Opmærksomhed herpå kan 
motivere og øge atletens op-
mærksomhed desangående. 

Mere og kontrolleret rotation i 
skuldre og hofte. Armene sættes i 
vandet omkring skulderbredde eller 
lidt indenfor, men aldrig ind over 
midterlinjen. 
Isætningen foregår på en lige linje i 
forlængelse af det sted, hvor hånden 
kommer op af vandet

2.4.1 Eksempler på typiske indsats-områder

-fortsættes
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Typiske udfordringer Årsag - principkobling Refleksion for træner og atlet. 
Hvilke grundfærdigheder/crawl-
principper er på spil ved denne 
type udfordringer?

Løsningsforslag

For tidligt armtræk Årsag: 
Armen i vandet starter armtrækket 
for tidligt i forhold til fremføringen af 
den anden arm. Ifølge princip 2.3.1.11.
om timingen af armtag skal den 
anden arm være på vej op af vandet 
og fremad, inden eller senest når 
armtrækket påbegyndes. 

Hvor er den fremførende arm, 
når armtrækket starter? 
Hvilke principper svøm-
mer atleten ud fra? Er det 
kajakprincippet eller en mere 
overlappende stil, der ønskes?
Hvilke konsekvenser har det 
tidlige træk?

Fokus på at starte fremføringen 
først, og derefter igangsætte 
armtagstrækket med den anden arm 
efter vandfang. Overdriv gerne

Tabt albue i armtræk Albuen tabes i armtaget, så albuen 
er bag hånd og skulder, når skulde-
ren passerer hånden i armtaget jf. 
crawlprincip 2.3.1.10 (pkt. 3).
Underarmen holdes ej lodret under 
skulderadduktionen, og fokus er 
sandsynligvis på at trække armen 
gennem vandet i stedet for at flytte 
kroppen forbi hånden. 

Er fokus på at trække armen 
gennem vandet eller at flytte 
kroppen forbi hånden?
Holdes underarmen lodret 
efter vandfang eller er det kun 
hånden?
Hvor er hånd, underarm, 
albue, overarm, skulder og 
kropsstamme i forhold til 
hinanden?
Laves indadrotation af armen 
ved vandfang?
Har atleten set sig selv på 
video?

Fokus på at flytte kroppen forbi 
hånden jf. crawlprincip 2.3.1.10.
Lav intet andet end skulderadduktion 
fra vandfang til afslutning af taget jf. 
crawlprincip 2.3.1.10 (pkt. 4). 
Lav indadrotation af armen under 
vandfang jf. crawlprincip 2.3.1.10 
(pkt. 1).
Hold hånd og underarm på samme 
sted, når skulderadduktionen igang-
sættes jf. crawlprincip 2.3.1.10 (pkt. 
2). 
Lav tørsvømningsøvelse fra link i 
crawlprincip 2.3.1.11 (pkt. 1).
Undersøg bevægelserne i det per-
sonlige rum ud fra bevægelsesprin-
cipperne rum, krop, form og relation. 

Vuggende eller hoppende crawl Hoved-årsag: Hovedet løftes op og 
ned, hvilket får hele kroppen til at 
følge med. 
Se principper om vandret udgangs-
stilling og vejrtrækning. 
Isætnings-årsag:
Ved isætning skubbes nedad på 
vandet, så overkroppen løftes. 
Se princip 2.3.1.9. om isætning. 
Armtags-årsag: 
Ved afslutning af armtaget presses 
der op mod vandoverfalden, hvorved 
kroppen presses nedad. 
Benssvømnings-årsag: 
Der sparkes fra knæleddet med 
underbenet mod vandoverfladen, så 
en modsat reaktion presser hoften 
nedad. 
Der sparkes med for stor amplitude 
og for dybt.

Ligger hovedet stille under 
svømning eller bevæges det 
op og ned f.eks. ved vejrtræk-
ning?
Hvad gøres der med armen 
i isætningen? Presses der 
nedad, så overkroppen løftes 
opad?
Hvad gøres der med armen 
og hånden mod afslutningen 
af armtaget? Presses der mod 
overfladen, så hoften presses 
nedad?
Kommer lillefingeren først ud 
af vandet?
Hvordan er bensvømningen? 
Laves der bevægelser, hvor 
resultatet er en nedadgående 
kraft, som får hoften til at 
synke/hoppe?

Lig stille med hovedet under 
svømning. 
Søg ved isætning af armen frem og 
ned mod vandfang uden at trykke 
væsentligt på vandet før hånd og 
underarm er bagudrettet. 
Tryk bagud med hånden mod 
afslutningen af armtaget. Slip grebet 
i vandet, når den fremførte hånd er 
klar til at overtage støtten jf. princip-
pet om at lade tommelfingeren 
røre låret, så lillefingeren kommer 
først op. 
Svøm med strakt ben i den bagud-
gående bensvømning. 
Svøm ben nær vandoverfladen og 
sørg for, at hælene bryder overfladen 
i hver benbevægelse. 
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Der findes et hav af tekniske øvelser, der kan 
hjælpe til at optimere en triatlets teknik, og som 
tilmed har et utal af variationer . Det er som træ-
ner vigtigt at kende formål og mål med øvelserne, 
da forskellige variationer af en øvelse kan have 
forskellige virkninger på triatleten. Individuelle 
teknikøvelser er at foretrække, da atleter har for-
skellige kropsbygninger, forskellig smidighed, for-
skellige oplevelser af en øvelse og af sig selv i 
vandet. Det der virker for én atlet, kan derfor være 
uhensigtsmæssigt eller blot irrelevant for en an-
den. F.eks. bør en atlet, der svømmer for meget 
overlap eller catch up i sammensat crawl ikke øve 
catch up, idet det risikerer at forstærke problema-
tikken. Arbejdet med kontraster vil derimod øge 
opmærksomheden og sætte fokus på alternativer. 

Det er vigtigt at inddrage atleten i valg af tekni-
køvelser, da det vil styrke atletens opmærksom-

hed på indsatsområdet og målet. Derudover bliver 
atleten bevidst om hvilken teknikøvelser, der vir-
ker for denne. Træneren skal derfor nøje udvælge 
og differentiere teknikøvelser i samarbejde med 
atleten.

Fokus på udvalgte crawlprincipper kan dog sag-
tens øves af mange atleter på samme tid, men 
det skal altid være med den enkelte atlet i fokus. 
Svømmetræning skal indeholde mange tekniske 
øvelser, som vil følge og udvikles med svømme-
ren igennem mange år. Øvelserne skal blive mere 
komplekse og udførslen mere nuanceret med ti-
den. Indlæringen af tekniske færdigheder foregår 
især i den indledende fase ofte med hjælpeudstyr, 
f.eks. svømmefødder eller snorkel. Med tiden 
foregår læringen under betingelser af tiltagende 
sværhedsgrad, f.eks. i uroligt eller køligt vand, 
med strømmodstand eller mod konkurrenter. 


