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DEN RØDE TRÅD 
 

Målsætning for alle skolehold i Svømmeklubben Vest Brøndby 
 

Svømmeklubben Vest Brøndbys eksistensgrundlag 
Det overordnede formål for alle aktiviteter i Svømmeklubben Vest Brøndby – selve 
svømmeklubbens eksistensgrundlag – er blevet defineret i efteråret 2006, og er siden blevet 
grundlaget for nu anden revidering af ”den røde tråd” – et arbejdsværktøj for alle trænere i 
klubben. 
 
Det grundlag som Svømmeklubben Vest Brøndby bygger på, og som skal være den overordnet 
ledetråd for alle mennesker og aktiviteter i Vest Brøndby er: 
  

”Sportslig udvikling og fællesskab for alle” 
 
Denne målsætning er lavet med udgangspunkt i at dette er selve meningen med Svømmeklubben 
Vest Brøndby.  
 

Mission, vision og strategi for skoleholdene 
Med udgangspunktet i klubbens eksistensgrundlag, angiver Missionen hvad Vest Brøndby gerne vil 
blive, Visionen hvor Vest Brøndby ønsker at bevæge sig hen og Strategien hvilken vej har Vest 
Brøndby valgt for at komme derhen.      
 

 Mission 
Missionen for skoleholdene er, at Vest Brøndby er en svømmeklub der give alle børn, unge 
og voksne en alsidig vandidrætsuddannelse.  
Dette erhverves ved at motivere klubbens svømmere til sportslig udfoldelse og udvikling, 
ved at svømmerne indgydes fortrolighed med vandet, indlæres korrekt svømmeteknik i alle 
fire stilarter og tilbydes et inspirerende svømmefællesskab.     

 Vision  
Svømmeklubben Vest Brøndbys vision er at være blandt de førende svømmeklubber i 
Danmark indenfor svømmeundervisning på alle niveauer. 

 Strategi  
Vest Brøndbys strategi er at opbygge en svømmeskole med tydelige og synlige mål samt en 
enkel struktur, hvor svømmere grupperes efter deres forudsætninger og 
færdighedsniveau. Trænernes faglige kompetencer søges til stadighed udviklet gennem et 
inspirerende fagligt og kollegialt miljø.      
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Syv hovedmål for skoleholdene 
Der er syv overordnede mål – hovedmål – for undervisningen på skoleholdene i Svømmeklubben 
Vest Brøndby.  
Disse mål er gældende for den konkrete undervisningen der foregår på skoleholdene, og er 
grundlaget for de enkelte svømmeholds mål: 
 

 Det skal være sjovt at gå til svømning i Svømmeklubben Vest Brøndby. Kun gennem sjove 
oplevelser på holdene kan svømmere og forældre motiveres til at komme igen i næste 
sæson.  
Dette skal ikke ses som en modsætning til det at være seriøs. Via god  
planlægning og opfindsomhed kan man sagtens gøre en ambitiøs undervisning sjov. 

 

 Tryghed i svømmehallen er en afgørende forudsætning for vellykket læring. Læring 
forudsætter at svømmerne er trygge ved vandet, deres træner, de andre børn, 
svømmehallen, at undvære deres forældre osv. Når svømmerne føler sig trygge, er det 
muligt at opnå gode resultater med svømmeundervisningen. 

 

 Svømmeundervisningen på skoleholdene i Svømmeklubben Vest Brøndby skal sikre at 
svømmerne mestre de fire grundlæggende færdigheder; Elementskift, Vejrtrækning, 
Balance og Bevægelse. 

 

 Svømmere i Svømmeklubben Vest Brøndby skal efter et år kunne klare sig så godt i vandet, 
at de kan udføre simpel/begyndende selvredning, og skal i løbet af 2-4 år kunne beherske 
alle fire stilarter. 

 

 Al indlæring skal tage udspring i allerede indlærte færdigheder. Svømmerne skal kunne 
udføre og mestre de aktuelle færdigheder, før der tilføres ny indlæring af nye færdigheder 
(jf. principperne for færdighedsudvikling – se senere)  

 

 Skoleholdene skal bidrage med et konstant flow af nye kommende konkurrencesvømmere 
til eliteniveau. 

 

 På alle skolehold skal der skabes gode rammer for svømmefællesskabet. Nye venskaber og 
fælles oplevelser skal funderes på det enkelte hold, på tværs af holdene og i klubben.     

 
Skoleholdenes struktur 
De egentlige skolehold er delt op i fem niveauer med udgangspunkt svømmernes forudsætninger 
og færdighedsniveau. Denne opdeling optimerer muligheden for at imødekomme den enkelte 
svømmers behov, således svømmeren modtager svømmeundervisning på netop det niveau 
han/hun befinder sig på. 
 
Aldersinddelingen skal ses som en hjælp til at indplacere svømmerne på holdene, da alderen i 
udgangspunktet angiver hvad underviseren motorisk kan forvente sig af barnet på et givent 
alderstrin. Dog er det vigtigt at pointere, at alderen kun er en ”retningspil”, og det er det enkelte 
barns forudsætninger og færdighedsniveau som er det primære.  
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Børns udvikling sker sædvanligvis ”i spring”, hvormed der i ydergrænserne (aldersmæssigt) på de 
enkelte hold vil være børn der hurtigt bliver modne til at komme videre til næste niveau, mens 
andre svømmere har brug for at blive længere tid på holdet. Der må således være fleksibilitet i 
undervisningen der gør det muligt at tilpasse holdene løbende i forhold til svømmernes udvikling. 
Og ikke kun i forhold til den motoriske udvikling – der kan være børn som er tidligt motorisk 
udviklet, og hurtigt kan tilegne sig færdighederne, men ikke være klar til næste niveau i forhold til 
den psykiske og sociale udvikling, og dermed vil komme til at trives dårligt på et hold med 
svømmekammerater der er 1-2 år ældre. Den store aldersspredning på de enkelt hold har til 
formål tilgodese disse svømmere, som af den ene eller anden grund har brug for flere sæsoner på 
samme hold.    
   
Figuren herunder viser skoleholdenes niveau- og aldersfordeling:   
  

 Færdighedsniveau Primær alder VEST-prøver 
 

Familiehold Niveau 0: 
Før vandbasis 

2-6 år Ingen/ 
evt. Haletudsers 

    

Haletudser 
 

Niveau 1: 
Vandbasis 

4-6 år Haletudseprøver 

Frøer Niveau 1.5: 
Andet års vandbasis 

4-7 år Frøprøver 

Søheste Niveau 2: 
Begynder 

5-8 år Søhesteprøver 

Guldfisk Niveau 3: 
Let øvede 

6-9 år Guldfiskeprøver 

Delfiner Niveau 4: 
Øvede 

8-12 år Delfinprøver 

 
På familieholdene gælder der særlige forudsætninger for svømmeundervisningen – bl.a. at der er 
forældre med i vandet. Familieholdene behandles særskilt i eget afsnit.  
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Den samlede sportslige organisation for alle svømmehold i Svømmeklubben Vest Brøndby, kan 
skitseres således (Bemærk at antallet af hold i hver kategori ikke er angivet i oversigten): 
  

 
 

Juniorhold og ungdomshold er for børn og unge der er glade for at svømme, og som ikke har lyst 
eller evner til at svømme konkurrencesvømning. Juniorholdet er for den 9-14-årige, mens 
ungdomsholdet er for de 14-18-årige. Holdene er nærmere beskrevet i et særskilt afsnit.  
 
Eliteafdelingen, som består af de fire niveauer Minitalenthold, Talenthold, Årgangshold og 
Elitehold, har sin egen ”røde tråd”, som beskriver mission, vision, strategi og mål for denne 
afdeling i svømmeklubben.   
Overgangen fra Delfinerne til Minitalenthold – fra skolehold til eliteafdelingen – som er en vigtigt 
del af klubbens ”røde tråd”, og af afgørende betydning for klubbens talentudvikling, er beskrevet 
senere i denne målsætning. 
 
Holdene under ”motionshold” kan dække over flere typer af hold – fra voksne begyndere over 
rutinerede motionister til vandgymnastik og særlige svømmekurser for voksne.  
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Opbygningen og anvendelsen af målsætningen 
Ud for hvert hold i svømmeskolen er der en overordnet målsætning for holdet, som angiver 
sæsonmålene. Derudover er der angivet periodemål, og lektionsmål. Alle disse mål tager altid 
udgangspunkt i de syv hovedmål for skoleholdene i Vest Brøndby, og det som ligger til grund 
herfor. 
 
Målsætning for holdet – Sæsonmål 
Disse mål beskriver hvad svømmerne skal igennem i løbet af en sæson, og hvilke færdigheder de 
vil have ved sæsonafslutning. 
 
Periodemål 
Disse mål beskriver hvilke færdigheder svømmerne skal have opnået i løbet af sæsonens fire 
perioder: 
  

1. Fra sommerferien til efterårsferien. 
2. Fra efterårsferien til juleferien. 
3. Fra juleferien til vinterferien. 
4. Fra vinterferien til sommerferien. 

  
Lektionsmål 
Dette er det altoverskyggende mål for hvad man skal nå i løbet af en lektion/undervisningssession 
(20-35 min).  
Lektionsmålene er lavet ud fra de færdigheder som er i holdets målsætning, således svømmerne 
kan opfylde sæsonmålene ved sæsonafslutning.  
 
Lektionsmålene angiver ”kun” hvilke færdigheder svømmerne skal kunne mestre efter den eller de 
pågældende lektioner.  
Træneren skal selv tage højde for at planlægge forløbet af den enkelte lektion og planlægge andre 
relevante aktiviteter og relevante alternative undervisningselementer, som skal være en del af i 
undervisningen for at svømmerne kan nå lektionens mål. Og træneren skal selv planlægge den 
gentagelse af allerede opnåede færdigheder, som er vigtig for den videre udvikling. 
 
Antallet af lektioner i hver periode, ser således ud for en ”standardsæson” (enkelte individuelle 
afvigelser kan forekomme afhængig af hvordan ferie og fridage er fordelt henover sæsonen): 
 
Perioderne Antal lektioner 

Fra sommerferien til efterårsferien: 6 lektioner (1-6) 

  

Fra efterårsferien til juleferien: 9 lektioner (7-15) 

  

Fra juleferien til vinterferien: 5 lektioner (16-20) 

  

Fra vinterferien til sommerferien: 11 lektioner (21-31) 
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Haletudser 
 

Beskrivelse af holdet: 
Holdene er første niveau i svømmeskolen. Haletudserne er primært for børn i alderen 4-6 år, som 
er nye i svømmehallen. På holdet arbejdes der hen imod at skabe tryghed og vandglæde med 
aktiviteter i svømmehallen. Vi starter sæsonen uden bælter og vinger, og minimum en træner er i 
vandet fra sæsonstart til efterårsferien.  
 
Ved sæsonens afslutning skal svømmerne føle sig tryg ved at opholde sig i, flyde i og bevæge sig i 
vandet, og også ved at få hovedet under vand. Svømmerne skal ved egen hjælp kunne komme ned 
i vandet fra bassinkanten, og skal kunne bevæge sig i vandet på lavt vand uden redskaber. 
I undervisningen indgår introduktion til crawl og rygcrawl. Målet for holdet er klubbens 
Haletudseprøver. 
 
Målsætning for holdet – Sæsonmål: 
Ved sæsonafslutning skal svømmerne have opnået færdigheder, således de mestre:  

 At komme i bassinet. 
 Springe i vandet, evt. på dybt vand. 
 At have fortrolighed med vand. 
 At stå, gå og løbe i vand. 
 Pusteøvelser. 
 Udblæsning under vand. 
 At få hovedet under vand. 
 Orienteringsøvelser i og under vand. 
 Glideøvelser. 
 Flydeøvelser. 
 Ind- og udånding under/over vand. 
 Crawl-benspark på maven og ryggen. 
 ”Træstamme” (rotation fra crawl-/rygben uden at stoppe). 
 Grovmotorisk svømning. 

 
  Periodemål 1: Sommerferien til efterårsferien 

 Svømmerne skal være gode til at puste bobler. 
 Svømmerne skal turde at få hovedet under vandet. 
 Svømmerne skal kunne glide på maven med hovedet i vandet. 

 
 Lektionsmål : 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

1. Komme i bassinet + bevæge sig rundt i vandet 
2. Komme i bassinet + bevæge sig rundt og puste i vand 
3. Pusteøvelser + 10 – 20 – 30 
4. Pusteøvelser + hoved under vand, snak under vand + delfinhop 
5. Pusteøvelser + hoved under vand + glideøvelser på maven 
6. Pusteøvelser + glideøvelser på maven + delfinhop 
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Periodemål 2: Efterårsferien til juleferien 

 Svømmerne skal have en god flyde/glide stilling. 
 Svømmerne skal kunne få hovedet under vandet. 
 Svømmerne skal kunne orientere sig i vandet (samle ting op). 

 
Lektionsmål: 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

7. Pusteøvelser og glideøvelser på maven + ryggen 
8. Pusteøvelser og glideøvelser + delfinhop + dykke igennem ring 
9. Dykke og flyde på maven evt. med afsæt fra kant 
10. Dykke og glide på ryggen evt. med afsæt fra kant 
11. Åbne øjne under vandet + glide på ryggen 
12. Dykke igennem tunnel af ringe (to-tre stk.) + delfinhop 
13. Haletudseprøve 1 
14. Samle ting op under vandet + flyde på ryg/mave 
15. Afsæt fra kanten (mave, ryg) flyd to meter derfra + dyk til bund 

 
 
Periodemål 3: Juleferien til vinterferien 
Fra og med denne periode er I velkommende til at tage svømmerne med på det dybe vand. Det er 
ikke et krav, men en god idé. 

 Svømmerne skal kunne flyde på maven og ryggen. 
 Svømmerne skal have god ind/udånding. 
 Svømmerne skal springe problemfrit i vandet fra stående stilling. 
 Svømmerne skal have begyndt læring af crawl-benspark. 

 
Lektionsmål: 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

16. Repetition af periode to + ind-/udånding + spring 
17. Vejrtrækning + spring + delfinhop 
18. Begynde crawlbenspark + spring 
19. Crawlbenspark  
20. Crawlbenspark inkl. pusteøvelser 
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Periodemål 4: Vinterferien til sommerferien 
 Svømmerne skal have gode rygcrawl- og crawlbenspark. 
 Svømmerne skal beherske crawlbenspark i udgangsposition. 
 Svømmerne skal kunne svømme crawlbenspark på siden med afslappet vejrtrækning. 
 

Lektionsmål: 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

21. Crawlbenspark med pusteøvelser + grovmotorisk crawl 
22. Crawlbenspark + sidelæns + grovmotorisk crawl 
23. Crawlbenspark og ”træstamme” + grovmotorisk crawl 
24. Rygcrawlbenspark (kig op i loften og knæene under vandet) 
25. Rygcrawlbenspark med rotation + grovmotorisk rygcrawl 
26. Rygcrawlbenspark med „træstamme“ + baglæns delfinhop 
27. Rygcrawlbenspark + vejrtrækning crawlben og „træstamme“ 
28. Haletudseprøve 2 
29 Vejrtrækning, balance (rotation) + crawl + rygcrawl 
30. Vejrtrækning, crawl + rygcrawl + spring fra kant 
31. Stranddag med T-shirt og bjærgning mm.  
32. Sæsonafslutning 
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Frøer 
 

Beskrivelse af holdet: 
Frøerne er for børn som er anbefalet hertil af deres træner og primært for børn i alderen 4-7 år, 
som har gået på Haletudserne, og har brug for mere vandtilvænning. Holdene er på et niveau som 
ligger højere end Haletudserne, og på holdet arbejdes der også hen imod at skabe tryghed og 
vandglæde med aktiviteter i svømmehallen. Vi starter sæsonen uden bælter og vinger.  
 
Ved sæsonens afslutning skal svømmerne føle sig trygge ved at opholde sig i, flyde i og bevæge sig 
i vandet og få hovedet under vand. Svømmerne skal ved egen hjælp kunne komme ned i vandet 
fra bassinkanten, og skal kunne bevæge sig i vandet på lavt vand uden redskaber. 
I undervisningen indgår introduktion til crawl og rygcrawl. Målet for holdet er klubbens Frøprøver 
og oprykning til søhestene. 
 
Målsætning for holdet – Sæsonmål: 
Ved sæsonafslutning skal svømmerne have opnået færdigheder, således de mestre:  

 
 Springe i vandet på dybt vand. 
 At have fortrolighed med vand. 
 At få hovedet under vand. 
 Orienteringsøvelser i og under vand. 
 Glide- og flydeøvelser. 
 Ind- og udånding under/over vand. 
 Crawlbenspark på maven og ryggen. 
 ”Træstamme” (rotation fra crawl-/rygben uden at stoppe). 
 Grovmotorisk svømning. 

 
  Periodemål 1: Sommerferien til efterårsferien 

 Svømmerne skal være gode til at puste bobler. 
 Svømmerne skal turde at få hovedet under vandet. 
 Svømmerne skal kunne glide på maven med hovedet i vandet. 

 
 Lektionsmål: 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

1. Komme i bassinet + bevæge sig rundt og puste i vand 
2. Pusteøvelser + 10 – 20 – 30 
3. Pusteøvelser + hoved under vand + spring 
4. Pusteøvelser + hoved under vand + glideøvelser på maven 
5. Glideøvelser på maven og ryggen 
6. Spring i vandet på lavt og dybt + svømme tilbage til kanten 
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Periodemål 2: Efterårsferien til juleferien 
 Svømmerne skal have en god flyde/glide stilling. 
 Svømmerne skal kunne orientere sig i vandet (samle ting op). 
 Svømmerne skal springe problemfrit i vandet fra stående stilling. 
 Svømmerne skal kunne svømme crawl- og rygcrawlbenspark 

 
Lektionsmål: 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

7. Pusteøvelser og glideøvelser på maven + dykke igennem ring 
8. Dykke og flyde på maven evt. med afsæt fra kant og benspark 
9. Dykke og glide på ryggen evt. med afsæt fra kant og benspark 
10. Åbne øjne under vandet + crawlbenspark 
11. Samle ting op under vandet + flyde på ryg/mave 
12. Afsæt fra kanten på mave og ryg, svøm to meter derfra  
13. Grovmotorisk crawl og rygcrawl 
14. Frøprøve 1 
15. Afsæt fra kanten på mave og ryg, svøm derfra 

 
 
Periodemål 3: Juleferien til vinterferien 

 Svømmerne skal have god ind-/udånding. 
 Svømmerne skal have påbegyndt øvelser til hovedspring. 
 Svømmerne skal have effektive crawlbenspark. 

 
Lektionsmål: 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

16. Repetition af periode to + ind-/udånding + hovedspringsøvelser 
17. Vejrtrækning + hovedspring 
18. Crawlbenspark + hovedspring 
19. Crawlbenspark inkl. pusteøvelser 
20. Crawlbenspark med rotation og vejrtrækning til siden 
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Periodemål 4: Vinterferien til sommerferien 
 Svømmerne skal have effektive rygcrawl- og crawlbenspark. 
 Svømmerne skal beherske crawlarme og rygcrawlarme grovmotorisk. 
 Svømmerne skal kunne svømme crawlbenspark på siden med afslappet vejrtrækning. 
 Svømmerne skal forsøge at springe på hovedet (dybt vand) og svømme til kant/torv 

efterfølgende (med træner i vandet efter behov). 
 

Lektionsmål: 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

21. Crawlbenspark med pusteøvelser + grovmotorisk crawl 
22. Crawlbenspark + sidelæns + grovmotorisk crawl + hovedspring 
23. Crawlbenspark og ”træstamme” + grovmotorisk crawl 
24. Rygcrawlbenspark + hovedspring 
25. Rygcrawlbenspark med rotation + grovmotorisk rygcrawl 
26. Rygcrawlbenspark med „træstamme“ + hovedspring 
27. Rygcrawlbenspark + vejrtrækning crawlben og „træstamme“ 
28. Frøprøve 2 
29 Vejrtrækning, balance (side til side) + crawl + rygcrawl 
30. Vejrtrækning, crawl + rygcrawl + hovedspring 
31. Stranddag med T-shirt og bjærgning mm. 
32. Sæsonafslutning 
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Søheste 
 
Beskrivelse af holdet: 
Holdene er andet niveau i svømmeskolen, og er hold for børn i alderen 5-8 år, som enten har 
svømmet på Haletudser eller Frøer. Børnene skal på dette niveau forbedre deres fortrolighed med 
vandet gennem vandglæde og relevante svømmeøvelser og vandaktiviteter.  
 
Ved sæsonens afslutning skal svømmerne kunne svømme minimum 25 meter på både lavt og dybt 
vand uden redskaber eller kontakt med bassinets bund eller kant. Svømmerne vil lære at tage 
hovedet under vandoverfladen, og at glide efter afsæt fra kant og bund og svømme efterfølgende. 
Svømmerne vil kunne ændre position i vandet fra stående til liggende og omvendt ved hjælp af 
rotation.  
I undervisningen indgår øvelser til stilarterne crawl og rygcrawl, samt introduktion til butterfly. 
 
Målet for holdet er klubbens Søhesteprøver og oprykning til Guldfisk. 
 
Målsætning for holdet – Sæsonmål: 
Ved sæsonafslutning skal svømmerne have opnået færdigheder, således de mestrer:  

 Ind- og udånding under/over vandet. 
 Glide- og flydeøvelser. 
 Crawlbenspark på maven og ryggen. 
 Rygcrawl. 
 Crawl. 
 Delfinbevægelser og butterflyben. 
 Brystsvømningsarme siddende på en plade. 

 
Periodemål 1: Sommerferien til efterårsferien 

 Svømmerne skal kunne svømme crawlbenspark i udgangsposition med korrekt 
vejrtrækning til siden. 

 Svømmerne skal kunne rotere fra crawlben til rygcrawl samt svømme på siden. 
 Svømmerne skal kunne springe i vandet på det dybe, og dykke ned på bunden på lavt 

vand. 
 
Lektionsmål: 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

1. Kom i vandet, flyde og vejrtrækning = TRYGHED 
2. Vejrtrækning og balance – mange øvelser, test af færdigheder 
3. Crawlben på siden m. plade + træstamme + delfinhop 
4. Træstamme + crawlarme (på land og i vand) + dyk 
5. Elementskift + tur på det dybe, springe i vandet + træde vande 
6. Crawlarme + forøvelser til hovedspring + dyk 
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Periodemål 2: Efterårsferien til juleferien 
 Svømmerne skal kunne svømme effektive rygcrawlbenspark. 
 Svømmerne skal kunne svømme grovmotorisk rygcrawl. 
 Svømmerne skal kunne svømme crawlarme.  
 Svømmerne skal kunne lave butterflyben. 

 
Lektionsmål: 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

7. Rygcrawlbenspark i udgangsstilling (knæ under vand + rotation) + dyk 
8. Armskift i rygcrawl og brystarme på plade + træde vande 
9. Armskift i rygcrawl og brystarme på plade 
10. Rygcrawl + butterflyben (på ryggen og maven) 
11. Rygcrawl + butterflyben (på ryggen og maven) 
12. Fire grundlæggende færdigheder + butterflyben + hovedspring 

OBS! Se side 25! 
13. Fire grundlæggende færdigheder + brystarme + hovedspring 
14. Søhesteprøve 1 
15. Crawl ud fra de fire grundlæggende færdigheder + træde vande 

 
Periodemål 3: Juleferien til vinterferien 

 Svømmerne skal kunne lave delfinhop. 
 Svømmerne skal kunne svømme crawl. 
 Svømmerne skal føle sig trygge ved spring på hovedet. 

 
Lektionsmål: 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

16. Crawlben i udgangsstilling, butterflyben og brystarme på plade 
17. Crawlben med afslappet vejrtrækning til siden + butterflyben 
18. Crawlben med vejrtrækning til siden + ”10+10-crawlben” 
19. Crawl + hovedspring + dyk gennem ringtunnel + spring fra vippe 
20. Crawl + hovedspring fra skammel + spring fra vippe 
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Periodemål 4: Vinterferien til sommerferien  
 Svømmerne skal kunne svømme rygcrawl (teknikudvikling). 
 Svømmerne skal kunne svømme crawl (teknikudvikling). 
 Svømmerne skal kunne trække en anden svømmer (livredning). 
 Svømmerne skal kunne lave grove brystsvømningsarme, hvor de sidder på en plade. 

 
Lektionsmål: 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

21. Hovedspring, butterflyben og brystarme + dyk gn. ringtunnel 
22. Hovedspring, butterflyben og brystarme på plade 
23. Distancesvøm (så langt som muligt) 
24. Videreudvikling af rygcrawl: Arme strakt + rotation 
25. Videreudvikling af rygcrawl: Skulder til øre, butterflyben og brystarme 
26. Videreudvikling af crawl: Vejrtrækning og rotation 
27. Videreudvikling af crawl: Vejrtrækning og butterflyben 
28. Søhesteprøve 2 
29. Videreudvikling af crawl: Lange armtag + vejrtrækning  
30. Flyde og trække øvelser to&to (på lavt vand) + spring fra vippe 
31. Stranddag med T-shirt og bjærgning mm. 
32. Sæsonafslutning 
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Guldfisk 
 
Beskrivelse af holdet: 
Holdene er tredje niveau i svømmeskolen, og er et hold for børn i alderen 6-9 år, som enten har 
svømmet på Søhestene, eller som mestre tilsvarende færdigheder. Svømmerne skal på dette 
niveau opnå nye færdigheder indenfor stilarterne og opnå færdigheder indenfor selvredning.  

 
Ved sæsonens afslutning skal svømmerne kunne svømme flere gange frem og tilbage på både lavt 
og dybt vand med glid efter afsæt fra bassinvæggen. Svømmerne skal kunne svømme en længere 
distance (minimum 50m) på ryggen og maven med udånding under vandoverfladen. Svømmerne 
skal øve at dykke ned på ca. to meters dybde (eller tilsvarende længde) fra stående og liggende 
stilling i vandet, og springe i vandet fra bassinkant og skammel på dybt vand.  
I undervisningen indgår øvelser til butterfly og brystsvømning, og videreudvikling af de allerede 
indlærte stilarter crawl og rygcrawl. 
 
Målet for holdet er klubbens Guldfiskeprøver. 
 
Målsætning for holdet – Sæsonmål: 
Ved sæsonafslutning skal svømmerne have opnået færdigheder, således de mestre: 
 

 Stærke crawl- og rygcrawl benspark. 
 Crawl og rygcrawl på et højere teknisk niveau end Søhestene. 
 Tilvænningsøvelser til butterfly. 
 At træde vande. 
 Synkronisk slyngbevægelse i brystsvømningsbensparket. 
 Brystsvømning. 
 Spring fra skamler og vipper (en meter). 
 Bjærgningsøvelser. 
 Kolbøtter (crawl- og rygvendinger) 
 Hovedspring fra stående stilling (evt. skammel) 

 
Periodemål 1: Sommerferien til efterårsferien 

 Svømmerne skal kunne lave kolbøtter. 
 Svømmerne skal kunne svømme en god crawl og rygcrawl (videreudvikling af 

teknikken). 
 Svømmerne skal kunne lave teknikøvelser til butterfly. 

 
Lektionsmål: 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

1. Crawl + kolbøtter 
2. Crawl + kolbøtter forlæns og baglæns 
3. Crawl + delfinhop og butterflyben  
4. Crawl + butterflyben 
5. Rygcrawl + butterflyben+ evt. intro til butterflyarme 
6. Rygcrawl + træde vande + fremføring i fly 
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 Periodemål 2: Efterårsferien til juleferien 
 Svømmerne skal kunne svømme symmetriske brystsvømningsbenspark. 
 Svømmerne skal kunne lave forskellige spring fra skamler. 
 Svømmerne skal kunne træde vande. 
 Svømmere skal kunne lave hovedspring. 
 

Lektionsmål: 

 Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

7. Rygcrawl + dykketeknik hen ad på lavt og dybt vand 
8. Rygcrawl + dykketeknik hen ad på lavt og dybt vand 
9. Brystsvømningsbenspark på land 
10. Brystsvømningsbenspark på land og ved kant 
11. Brystsvømningsben + hovedspring  
12. Brystsvømningsben + arme + hovedspring  
13. Brystsvømning + hovedspringsøvelser fra skammel  
14. Guldfiskeprøve 1 
15. Brystsvømning + hovedspring fra skammel 

 
Periodemål 3: Juleferien til vinterferien 

 Svømmerne skal kunne svømme medley så godt som muligt evt. med enarmsbutterfly. 
 Svømmerne skal kunne lave korrekte vendinger i bryst og butterfly (eksklusiv 

undervandsvømning). 
 Svømmerne skal kunne lave startspring fra skammel. 

 
Lektionsmål: 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

16. Crawl + vejrtrækning hvert tredje armtag + medleyben 
17. Rygcrawl med rotation i skuldrene + butterflyarme  
18. Butterflyben på mave, ryg og side, medleyben 
19. Enarmsbutterfly (træk vejret fremad)  
20. Medley + vendinger så godt som muligt 
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Periodemål 4: Vinterferien til sommerferien 
 Svømmerne skal kunne lave udvidede tilvænningsøvelser til butterfly. 
 Svømmerne skal kunne svømme en god bryst. 
 Svømmerne skal kunne lave spring fra vippen (NØ). 
 Svømmerne skal kunne bjærge en rolig svømmer. 
 

 
Lektionsmål: 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

21. Bjærg ben m. plade og hovedspring + træde vande 
22. Bjærgning af rolig svømmer + spring fra vippe (NØ) + træde vande 
23. Distancesvøm (så langt som muligt uden unødig pause) 
24. Teknikudvikling i brystsvømning og hovedspring + vendinger (alle) 
25. Teknikudvikling i brystsvømning og hovedspring + vendinger  
26. Tilvænningsøvelser til butterfly + hovedspring + vendinger  
27. Tilvænningsøvelser til butterfly + hovedspring + vendinger 
28. Guldfiskeprøve 2  
39. Teknikudvikling i brystsvømning + vendinger 
30. Teknikudvikling i brystsvømning + vendinger 
31. Stranddag med T-shirt og bjærgning mm. 
32. Sæsonafslutning 
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Delfiner 
 
Beskrivelse af holdet: 
Holdene er fjerde og sidste niveau i svømmeskolen, og er et hold for børn i alderen 8-12 år, som 
enten har svømmet på Guldfiskene, eller som mestrer tilsvarende færdigheder. Børnene skal på 
dette niveau opnå nye færdigheder indenfor stilarterne, således de kan opnå svømmeteknisk 
niveau til klubbens Minitalenthold. Samtidig skal børnene opnå nye færdigheder indenfor 
selvredning.   
 
Ved sæsonens afslutning skal svømmerne kunne svømme minimum 300 m heraf minimum 100 m 
på ryggen. Svømmerne skal kunne dykke ned på ca. tre meters dybde (eller tilsvarende længde) og 
hente redskaber op fra bunden, og svømmerne skal kunne lave hovedspring fra mindst én meters 
højde. 
I undervisningen indgår videreudvikling af de allerede indlærte stilarter. 
 
Målet for holdet er klubbens Delfinprøver. 
 
Målsætning for holdet – Sæsonmål: 
Ved sæsonafslutning skal svømmerne have opnået færdigheder, således de mestre:  

 Butterfly. 
 Bjærgning. 
 Saltovendinger i crawl og rygcrawl. 
 Kendskab til vendinger i bryst og butterfly og medley. 
 Crawl, rygcrawl, brystsvømning og butterfly på et højere teknisk niveau end på 

Guldfiskene. 
 Medley. 
 Teknikøvelser i de tre andre stilarter. 
 Videreudvikling af teknisk kunnen i crawl, rygcrawl og brystsvømning. 
 Dykke hen ad under vand. 

 
Periodemål 1: Sommerferien til efterårsferien  

 Svømmerne skal kunne svømme butterfly. 
 Videreudvikling af teknisk kunnen i crawl, rygcrawl og brystsvømning. 

 
Lektionsmål: 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

1. Butterflyarme på land + enarmsbutterfly i vand  
2. Butterflyarme uden ben + vejrtrækning 
3. Butterflyarme uden ben 
4. Butterfly + vejrtrækning og startspring fra skammel 
5. Butterfly + benspark og startspring fra skammel 
6. Butterfly + rytme og dyk hen ad på det dybe 
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Periodemål 2: Efterårsferien til juleferien  
 Svømmerne skal kunne lave saltovendinger. 
 Svømmerne skal kunne svømme crawl og rygcrawl med korrekt vending (inklusiv 

undervandssvømning) og korrekt vejrtrækning. 
 Svømmerne skal have kendskab til at dykke hen ad under vand. 

 
Lektionsmål: 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

7. Fire lektioner med fokus på saltovendingen:  

- Start uden kant: Fra crawl til rygcrawl og crawl til crawl 

- Fortsæt med kant: Arme stille, rette afstand, husk streamline + flyben 
under vand + rette brydning med overfladen 
 

8. 
9. 
10. 

11. Crawl og rygcrawl med saltovending og dykke hen ad under vand 
12. Crawl og rygcrawl med saltovending + vejrtrækning 
13. Teknikudvikling alle stilarter efter konkret behov + vejrtrækning 
14. Delfinprøve 1 
15. Teknikudvikling alle fire stilarter efter konkret behov 

 
Periodemål 3: Juleferien til vinterferien 

 Svømmerne skal kunne bjærge en urolig svømmer. 
 Svømmeren skal have kendskab til stævnetræning. 
 Svømmerne skal have kendskab til livredning, herunder frigørelses-greb, og hvordan 

man henter og får en person op fra bunden. 
 Svømmeren skal have kendskab til holdkapper. 
 Svømmeren skal have kendskab til medley. 

 
Lektionsmål:  

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

16. (Livredning, bjærgning) + stævnetræning + dykke henad/nedad 
17. (Livredning, bjærgning) + stævnetræning + dykke henad/nedad  
18. (Livredning, bjærgning) + holdkapper og hovedspring 
19. (Livredning, bjærgning) + holdkapper og hovedspring 
20. (Livredning, bjærgning) + medley og hovedspring 

 
Det er valgfrit hvor meget livredning, der undervises. Alle skal introduceres til det (f.eks. én hel 
og to halve lektioner), men ingen skal bruge alle fem lektioner på livredning og bjærgning. 
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Periodemål 4: Vinterferien til sommerferien  
 Svømmerne skal kunne svømme medley. 
 Svømmerne skal kunne dykke hen ad på det dybe 
 Svømmerne skal kunne lave hovedspring fra skammel 
 Svømmerne skal have kendskab til vendinger i bryst, butterfly og medley. 

 
Lektionsmål: 

Lektions nr. Lektionsmål (temaer): 

21. Bryst- og butterflyvendinger og dyk hen ad på det dybe 
22. Bryst- og butterflyvendinger og dyk hen ad på det dybe 
23. Distancesvøm (så langt som muligt med vendinger) 
24. Crawl- og rygcrawlvendinger+ medley og startspring, langdistance 
25. Crawl- og rygcrawlvendinger + medley og startspring, langdistance 
26. Medley med vendinger, dyk så langt som muligt og hovedspring 
27. Medley med vendinger, dyk så langt som muligt og hovedspring 
28. Delfinprøve 2 
29. Medley inkl. vendinger 
30. Teknikudvikling alle fire stilarter efter konkret behov 
31. Stranddag med T-shirt og bjærgning mm.+ frigørelsesgreb 
32. Sæsonafslutning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



DEN RØDE TRÅD April 2012 
 

Side 21 af 33 

 

Beskrivelse af svømmeskolens øvrige hold 
 

Juniorhold: 
Disse hold er for børn og unge i alderen 10-14 år, som enten har svømmet på T-hold, eller som 
mestre tilsvarende færdigheder.   
Holdet er for svømmere som ikke har tid eller lyst til at svømme i klubbens konkurrenceafdeling. 
Der undervises i alle fire stilarter med henblik på at forbedring af det svømmetekniske niveau, og 
vedligeholdelse af formen. Herudover arbejdes der med bjærgning og livredning, og undervisning 
suppleres med alternative vandaktiviteter som eksempelvis boldspil, undervandsaktiviteter, 
vandlege og spil. 
 
Målet for holdet er svømmedelen af Dansk Svømmeunions Bassinprøve. 

 

Ungdomshold: 
Disse hold er specielt for unge i alderen 14-18 år, som har svømmet på Juniorhold eller har 
tilsvarende baggrund. Svømmerne er stadigvæk glade for at svømme og for det sociale samvær, 
men ikke har tid eller lyst til at svømme på konkurrenceniveau. 
Der undervises i alle fire stilarter med henblik på at forbedring af det svømmetekniske niveau, og 
vedligeholdelse af formen. Herudover arbejdes der med bjærgning og livredning, og 
undervisningen suppleres med alternative vandaktiviteter som eksempelvis boldspil, 
undervandsaktiviteter, vandlege og spil. 
 

Familiehold: 
Familieholdene er et hold for hele familien, med mulighed for at lege og svømme sammen. Der er 
mulighed for undervisning på holdene, dog kun to hold pr. time.  
På holdene gøres børnene fortrolige med vandet i trygge rammer sammen med deres forældre. 
Børnene lærer vandet at kende gennem forskellige vandaktiviteter, med henblik på en senere 
egentlig svømmeundervisning. Da forældrene er med børnene i vandet, har begge parter som 
regel et stort udbytte heraf.  
 

Motionshold: 
Motionsholdene er for alle, som ønsker at få lidt motion ved at svømme. Her kan du forbedre din 
svømning i alle svømmearter, du kan få dit eget træningsprogram, eller du kan svømme som du 
selv vil.  
Holdene henvender sig både til voksne nybegyndere og til de mere rutinerede motionssvømmere. 
 

Etniske kvinder: 
Tilbud om svømning for kvinder med anden etnisk baggrund. Der er to kvindelige trænere på 
kanten, og deltagere på alle niveauer er velkommende. 
 

Konkurrencelivredning: 
Træning målrettet forbedring af evner inden for en række discipliner i konkurrencelivredningen. 
Deltagere skal kunne svømme godt. 
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VEST-prøverne 
 
VEST-prøverne gennemføres på alle hold i skoleafdelingen to gange pr. sæson – typisk i november og i april. 
Prøverne tager udgangspunkt i de emner der arbejdes med på de enkelte skolehold, og der udleveres et diplom efter 
hver prøve, som et synligt bevis på de færdigheder børnene har opnået i vandet.  
Så kan I som forældre altid se, hvor langt jeres barn er nået!  

 
Haletudseprøver 
 

Haletudseprøve 1 (november) 
 Komme i vandet fra kanten af sig selv  
 Slippe kanten og bevæger sig frit i vandet 
 Lave bobler i vandoverfladen 
 Glide og flyde fra kanten  
 Hoppe 10-20-30… med kammeraterne og få hovedet under vandet til sidst 
 Tælle på fingre under vandet 
 Puste bold fra tov til kant 

 
Haletudseprøve 2 (april) 
 Hoppe i vanden fra kanten af sig selv 
 Samle ringe op fra bunden 
 Flyde og glide frit i vandet 
 Fem gange fuld udånding under vandet 
 Crawlben på maven med plade/søhest 
 Rygcrawlben på ryggen med plade/søhest 
 Crawl- og rygcrawlben uden plade (”træstamme”)  
 
 

Frøprøver 
 

Frøprøve 1 (november) 
 Hoppe i vandet fra kanten af sig selv 
 Samle ringe op fra bunden 
 Flyde og glide frit i vandet 
 Hoppe 10-20-30… med kammeraterne og få hovedet under vandet til sidst 
 Fem gange fuld udånding under vandet 
 Crawlben på maven med plade/søhest 
 Rygcrawlben på ryggen med plade/søhest 
 
Frøprøve 2 (april) 
 Springe i vandet og lande alene 
 Svømme fra kanten og fem meter frem 
 10 meter delfinhop 
 Lave ”raket-starter” på maven og ryggen 
 Crawlben på siden 
 Crawl- og rygcrawlben uden plade (”træstamme”)  
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Søhesteprøver 
 

Søhesteprøve 1 (november)  
 Dykke ned og komme op igennem en hula-hop-ring 
 Flyde på ryggen og på maven 
 Svømme igennem hula-hop-ringe med udånding under vandet  
 Lave ”raket-starter” på maven og ryggen 
 Svømme rygcrawlben med plade/søhest 
 Svømme crawlben med plade/søhest og puste bobler 
 Svømme crawl og rygcrawlben uden plade (”træstamme”) 

   
 

Søhesteprøve 2 (april)   
 Dykke igennem en tunnel af hula-hop-ringe 
 Lave delfinhop  
 Butterflyben med plade 
 Sidde på en plade og svømme brystsvømningsarme 
 Svømme rygcrawl 
 Svømmecrawl med vejrtrækning til siden 
 Springe på hovedet 

 
 
 

Guldfiskeprøver 

 
Guldfiskeprøve 1 (november) 
 25 m crawlben på hhv. højre og venstre side  
 Slå en baglæns og forlæns kolbøtte  
 50 m crawl med vejrtrækning til siden uden stop  
 25 m rygcrawlben i streamline (”ispind”) 
 50 m rygcrawl uden stop 
 25 m delfin hop med flyben 
 25 m søløve (flyben på maven med armene ned langs siden) 
 Hovedspring fra siddende stilling 
 
Guldfiskeprøve 2 (april) 
 Lave tre forskellige hop fra skammel 
 25 m brystsvømningsben med plade 
 50 m brystsvømning 
 Træde vande i 30 sekunder på dybt vand 
 Trække eller bjærge en holdkammerat  
 Dykke ca. to meter ned fra stående og liggende stilling i vandet 
 Hovedspring fra stående stilling  
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Delfinprøver 
 

Delfinprøve 1 (november) 
 50 m crawl med vejrtrækning til siden og på hvert tredje armtag 
 50 m rygcrawl i korrekt stil og med konstant bevægelse i armtag og benspark  
 50 m butterfly med hhv. højre og venstre arm (25 m med hver arm) 
 25 m butterfly med flybevægelse gennem kroppen 
 Dykke en halv banelængde (12,5 m)   
 
 
Delfinprøve 2 (april) 
 10 m bjærgning af rolig person 
 10 m bjærgning af urolig person 
 50 m butterfly med vending 
 50 m brystsvømning med symmetriske armtag og benspark og vending 
 100 m crawl startende med hovedspring, med vejrtrækning og saltovendinger 
 100 m rygcrawl med saltovendinger 
 100 m individuel medley  

(25 m butterfly + 25 m rygcrawl + 25 m brystsvømning + 25 m crawl) 
 Startspring 
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Ekstra redskaber til at opnå succesfuld svømmeundervisning 
 
A) Fire vigtige elementer i svømning 

 Åndedrætskontrol 
 Balanceevne 
 Skoddeøvelser 
 Rytme 

 
Åndedrætskontrol 
Hjælper svømmeren til at føle sig godt tilpas i vandet. Dette er vigtigt, da vi underviser svømmerne 
i at bevæge sig i vandet og ikke ovenpå vandet. 
 
Balanceevne 
En udviklet balanceevne i vandet lærer svømmerne hvor i vandet deres krop er, og hvordan man 
kan kontrollere kroppen igennem balance. Senere kan svømmerne bruge deres opdrift til selv at 
bestemme deres optimale kropsposition i vandet. Der er altid to akser, om hvilke kroppens 
balance drejer sig: Frem og tilbage (længdeakse) og side til side (kort akse).  
 
Skoddeøvelser 
Er en måde til at "finde nyt vand" på. Skoddeøvelser betyder også at bevæge sig på tværs af 
vandet. Skoddeøvelserne inkluderer at lære både hænder og fødder at "finde nyt vand". Der vil 
komme mere om disse skoddeøvleser senere i målsætningen.  
 
Rytme 
Rytme er her brugt i meget generelle vendinger. Rytme har dels med de gentagende bevægelser i 
svømning at gøre (crawlbenspark til armtaget), samt at gøre med kombination af forskellige 
rytmer til komplicerede rytmer såsom, crawlarmtag sammen med vejrtrækningsrytmen. 
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Udvalgte øvelser til de fire emner 

Åndedrætskontrol: 

NAVN: BESKRIVELSE: 

Væg dyk. Blæs bobler med håndfatning i kanten. 

Hop dyk. Blæs bobler på vej til bunden. 

Siddende dyk. Blæs bobler siddende på bunden. 

Siddende dyk m. tælling. Tæl til tre siddende på bunden, blæs bobler. 

Baglæns dyk. Fødderne på dækket, læn bagud i vandet og kig op i loftet, blæs 
bobler. 

Liggende dyk. Lig på bunden på ryggen og blæs bobler. 

Streamline dyk. Sæt af fra bund/ kant streamline. 

Håndstand Stå på hænder på bunden. 

Salto. Blæs bobler ud af næsen, mens man slår salto. 

Håndstand m. salto.  Stå på hænder på bunden, tæl til 3, lav en salto, streamline hop fra 
bunden. 

Ryg liggende streamline. Under vandet, blæs bobler ud af næsen, næsen peger op imod 
loftet. 

Ryg liggende streamline m. 
skrue. 

Som overstående, men med skrue idet fødderne forlader væggen. 

 
 
Balance: 

NAVN: BESKRIVELSE: 

Dybde bomber. Svømmer sidder som en bold på kanten, svømmeren puffes let i 
vandet, og holder kugleformen til balancen er fundet. 

Flyde på maven. Balancepunktet i brystet presses imod bunden. 

Flyde på ryggen. Balancepunktet i ryggen presses imod bunden. 

Side på plade. Forlæns. 

Side på plade. Baglæns. 

Vippe-øvelse.  To balance punkter: bryst og navle presses skiftevis ned mod 
bunden. 

Arm svingshop   Arm sving på kanten, hop med streamline isæt. 

Arm svingshop og 
streamlinehop   

Som over stående, med afsæt streamline fra bunden. 

Væg salto Afslut salto med fødderne plantet på væggen med tæerne opad.  

Stå på plade Forlæns. 

Stå på plade Baglæns. 

Undervands ryg streamline. Baglænsdyk, hænderne og armene i streamline idet svømmeren 
sætter af. 

Crawl ben på siden. Nederste arm lige frem, øverste arm på hoften, skulder ud af 
vandet, ansigt i vandet, drej hovedet for at ånde. 
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Skoddeøvelser: 

NAVN: BESKRIVELSE: 

Rør bunden Rør bunden med fødderne. Brug hænderne til at komme ned med. 
Ingen hop. 

Fødderne først. Hænderne skodder ved siden, plade mellem benene. 

Træde vande. Skiftevis højre og venstre ben, hold tæerne op og udad. 

Fødderne først. Som før uden plade. 

Bryst benspark. Hæle op, tæer ud, spark tilbage og sammen. 

Lodret skodde. Benene mod bunden, hænderne skodder ind og ud. 

Andegang. Lodret skod samtidig med bjærgben. 

Skoddende håndstand Kroppen strakt, tæerne ud af vandet. 

Fødderne først. På maven. Med og uden plade. 

Sofa svømning. Sidder op i vandet, som i en sofa, hænderne må ikke komme over 
vandet. 

 
 
Rytme: 

NAVN: BESKRIVELSE: 

Crawl ben. Crawl ben med plade. 

Rygben med plade. Rygben med plade på brystet. 

Catch up crawl med plade. Catch up crawl med plade, vejrtræning til begge sider. 

Rygben uden plade. Hænderne ved siden. 

Catch up uden plade. Begge hænder fremme, armtag for hver vejrtrækning. 

Crawl. Vejrtrækning hvert 3-5-7-9…. Armtag, jævnt rytmisk benspark. 

Crawl. Fly ben, crawl arm, benspark for hvert armtag.  

 
B) Streamline 
Konkrete udfordringer i forhold til streamline: 

 Manglende strækning i kroppen. 
 For stor vinkel under skæringen med vandoverfladen. 

 
Øvelse B.1: Streamline afsæt 
Start med at lade udøverne sparke af fra kanten med armene i forskellige positioner (ikke 
streamline). Se hvor langt i kommer. Forevis dernæst svømmerne den streamlinede kropsstilling, 
og lad dem prøve den først på land og så i vand. Se hvor langt i nu kommer.  
Øvelsen har til formål at introducere den streamlinede kropsstilling. Den har den fordel at den 
giver svømmerne en ”aha”-oplevelse, når de kommer længst som streamlinede. De vil ikke tvivle 
på, at det er en fordel at strække sig, og engagementet for at gøre det hver gang der sættes af fra 
kanten er derfor stort.  
Øvelsen består af to motoriske færdigheder, afsæt fra kanten (grovmotorik) og streamline 
kropsposition (finmotorik), der skal sættes sammen. Dette er to rimeligt simple krav til 
motorikken, og jeg mener derfor, at de kan udføres på alle niveauer fra i hvert fald 7 år og opefter.  
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Øvelse B.2: Streamline med rygcrawl benspark 
Tag svømmefødder på. Spark af fra kanten på ryggen i streamline og flyd som før, påsæt benspark 
og spark efterhånden hurtigere og hurtigere (tag tid). Øvelsen kan udvides med op til 15 meter 
flyben på ryggen under vandet, det et godt tip at lægge noget (tyvstartsnoren) ud som svømmerne 
skal under. 
Formålet med øvelsen er at vende svømmerne til streamlinepositionen. Når der kommer fart på 
(tiden) bliver øvelsen også sjov at lave. Uden udvidelsen under vand kræver øvelsen to motoriske 
færdigheder; streamline og benspark. Er øvelse 1.1 indlært, kan man køre på med denne 
umiddelbart efter. Skal man sætte undervandssvømningen på kræver det dog finmotoriske krav til 
ens vejrtrækningssystem. Dette bør derfor vente til et senere tidspunkt, hvor det at holde vejret 
på ryggen er trænet og udviklet.  
 
Øvelse B.3: Streamline undervandsdelfinben med få armtag 
Tag svømmefødder på. Svøm delfinben under vandet i streamlinet kropsstilling. Når du skal have 
luft (to-tre gange pr. 25 meter), trækker du med armene, tager to fly – armtag med vejrtrækning 
på nr. to, og slutter af med et dyk ned i vandet hvor delfinbenene fortsætter. Pas på ikke at 
komme for dybt ned og for højt op. Øvelsen kan også udføres i crawl eller rygcrawl, hvor 
overgangen fra fly- til crawlben også trænes. 
Øvelsen har til formål at træne det første armtag efter start eller vending, den træner dog 
samtidigt delfinbevægelsen. Svømmerne får hurtigt en fornemmelse af det, hvis de kommer for 
højt op over vandet, som følge af for stor vinkel mellem krop og vand i brydningen. Så er delfin-
øvelsen tilmed sjov.  
Øvelsen fordrer, at man kan svømme de forskellige stilarter og sætte de forskellige bevægelser 
sammen. Der stilles altså rimeligt store krav til de finmotoriske færdigheder. Svømmerne bør 
derfor være minimum 12 år, når øvelsen indlæres. 
 
 
 

Udvalgte teknik øvelser til de fire stilarter   

A) Crawl 

Konkrete udfordringer med kropsposition: 
 For stor bøjning i hals, hofte eller knæled; herunder faldende kropsposition i forhold til 

vandoverfladen. 
 For lille rotation i kroppen. 
 Forkert fremføring og/eller isæt og deraf følgen slingrebevægelse. 
 For stor drejning i hoved ved vejrtrækning og deraf følgende slingrebevægelse. 

 
Til det første punkt om kropspositionen kan øvelse 1.2 bruges, den bør dog øves tilsvarende på 
maven med plade, og gerne både med og uden svømmefødder  
 
Øvelse A.1: Crawl benspark med vejrtrækning 
Lav crawlben med hovedet i vandet og vandlinie ved hårkanten. Den ene hånd holdes fremme 
over hovedet evt. med plade, og den anden holdes ned langs siden. Roter kroppen rundt så 
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munden lige kommer fri af vandet og træk vejret. Roter så tilbage og pust stille ud. Fortsæt 
øvelsen med passende mellemrum (eks. efter otte benspark). 
Det er meningen at svømmerne skal få en fornemmelse af, hvor meget det er nødvendigt at dreje 
hovedet for at kunne trække vejret. Øvelsen træner tilmed rotationen. Da øvelsen isolere hver 
side for sig, og ikke medtager armene, er den ikke svær at udføre. Vejrtrækningen følger en 
nogenlunde naturlig rytme, og der skal hele tiden pustes ud på maven, hvilket ikke stiller store 
krav til vejrtrækningssystemet. Øvelsen forudsætter blot, at man er fortrolig med at have hovedet 
under vandet, og kan derfor udføres på alle niveauer. Øvelsen er god som introduktion til crawl og 
vejrtrækningen, men kan også bruges på eliteniveau. 
 
Øvelse A.2: Kropsrotation med benspark 
Lav crawl benspark på siden med armene ned langs siden. Se fremad under vandet, og skift stille 
og roligt side fire-seks gange pr. 25 meter.  
Formålet med øvelsen er indlæring af kropsrotationen. Bevægelsen er grovmotorisk og enkel, og 
kan derfor øves på alle niveauer efter 7 års alderen.  
 
Øvelse A.3: Kropsrotation med armtag 
Når øvelse 2.1 er indlært kan den udvides med et armtag for hver rotation, hvor der ydermere 
tænkes på fremføring og isæt (tommelfinger crawl/kil-kil- crawl). Efterhånden som øvelsen bliver 
automatiseret kan antallet af armtag sættes op.  
Formålet med denne øvelse er dels at øve rotationen og dels en fokusering på fremføring og isæt. 
Da øvelsen (rotation og armtag) foregår i ”slowmotion” og der benyttes grovmotoriske 
bevægelser, kræver den egentligt ikke de store færdigheder. Den fordrer kun, at man formår at 
sætte bevægelserne sammen. Hvis øvelse 2.1 er indlært, kan denne allerede laves med børn på 10 
år. Da tempoet efterhånden sættes op, er øvelsen velegnet i alle aldre.  
 
Øvelse A.4: En-arms-crawl 
Der svømmes så langsomt med en arm mens den anden hviler foran en selv evt. med plade. Der 
fokuseres så på armtagets træk nedad-bagud med høj albue. 
Formålet med denne øvelse er at fokusere på armtaget under vandet. Selvom øvelsen foregår i 
”slowmotion” som i øvelse 2.3, kræver den et veludviklet sanseapparat og forståelse for, hvordan 
armtaget skal se ud under vandet, da man ellers ikke får det fulde udbytte af øvelsen. Øvelsen 
egne sig på alle niveauer fra 7 års alderen. 
 

B) Rygcrawl 

Konkrete udfordringer med kropsposition: 

 For stor bøjning i hals, hofte eller knæled; herunder faldene kropsposition i forhold til 
vandoverfladen. 

 For lille rotation i kroppen. 
 Forkert fremføring og/eller isæt og deraf følgen slingrebevægelse. 
 Tab af albue gennem armtaget; herunder at hånden ikke fungerer som forlængelse af 

underarmen. 
 Manglende træk bagudopad ved hofte 
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Øvelse A.2: Kropsrotation med benspark, øvelse A.3: Kropsrotation med armtag og øvelse A.4: En-
arms-(ryg)crawl vil alle være gode øvelser til rygcrawl. De kræver bare at man ligger sig på ryggen i 
stedet maven.  
 

C) Butterfly 

Konkrete udfordringer med kropspositionen: 
 Manglende delfinbevægelse; herunder faldene kropsposition i forhold til 

vandoverfladen. 
 Hovedet kommer for højt op over vandoverfladen. 
 Hovedet kommer for sent i vandet. 
 For stor bøjning i knæled; herunder fødder over vandoverfladen eller manglende 

opspark. 
 Forkert fremføring eller isæt. 
 Tab af albue gennem armtaget; herunder at hånden ikke fungerer som forlængelse af 

underarmen. 
 Manglende træk med armene/hænderne bagudopad ved hofte. 

 
Øvelse C.1: Delfinben uden armtag 
Svøm delfinben under vandet startende fra hovedet, først med armene ned langs siden dernæst i 
streamline. Når det er nødvendigt med luft, så kom op til overfladen, drej hovedet opad og træk 
vejret.  
Øvelsen træner delfinbevægelsen. Den består af en grovmotorisk bevægelse der kræver at man 
kan svømme under vandet. Den vil typisk kunne udføres fra omkring 10 års alderen.  
 
Øvelse C.2: Streamline undervands-delfinben med få armtag 
Øvelsen vil være velegnet til at træne kropspositionens tre første punkter samt det sidste punkt. 
Det kræver blot en fokusering på det svømmeren skal tænke på; eks. ”Isæt ud for skuldrene”, eller 
”Munden lige ved vandoverfladen ved vejrtrækning”. Efterhånden som det mestres kan man 
sætte flere og flere armtag på, til svømningen bliver kontinuerlig. 
 
Øvelse C.3: En-arms-butterfly 
Vil være en godeøvelse at lave i forbindelse med butterfly, Skal selvfølgelig bare udføres med 
delfinbevægelse. Øvelsen vil kunne afhjælpe albuen og afslutningen af armtaget. 
 
 
D) Brystsvømning 
Konkrete udfordringer med kropspositionen: 

 Manglende ”delfinbevægelse”.  
 For stor bøjning i hofte. 
 Forkert fremføring. 
 Tab af albue gennem armtaget; herunder at hånden ikke fungerer som forlængelse af 

underarmen. 
 Dårligt træk indad med armene i den sidste del af armtaget. 
 Forkert brug af foden i brystbensparket. 
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Øvelse D.1: Brystben på ryggen 
Brystben på ryggen uden armtag. Maven skal ligge i vandoverfladen og knæene må ikke komme 
over vandet. Lad i stedet fødderne falde ned mod bunden og spark udad i en cirkel. 
Øvelsen er god til at indlære det korrekte brystben. Svømmerne kan nemt fornemme hvis de gør 
fejl, da knæene vil bryde med vandoverfladen. En anden fordel er, at svømmerne kan se på det de 
laver ved et lille nik med hovedet. Dette betyder at sanseindtrykkene bliver meget stærke, og 
øvelsen kan startes allerede ved 7 års alderen. Problemet med øvelsen kan være, at svømmeren 
ikke har den samme fornemmelse på maven. Dette skyldes, at sanserne ikke er nok veludviklet ved 
7 års alderen, så overførelsesværdien bliver større, når svømmeren når 10-12 års alderen. 
 
Øvelse D.2: Et armtag - to benspark 
Lad svømmerne svømme bryst med to benspark for hvert armtag. Lav vejrtrækning ved benenes 
fremføring. Lav et langt glid efter hvert benspark. Fokuser på en af følgende: 

1. Hold knælende samlet 
2. Drej foden langt udad tidligt i fremføringen 
3. Spark i en cirkel med fødderne helt samlet og strakt til sidst 

 
Øvelsens formål er at tvinge svømmeren til at flytte fokuseringen til benene frem for armene. Det 
er meningen at svømmerne skal bruge den kinæstetiske sans og den taktile sans til at udføre 
Bensparket korrekt. Øvelsen kræver en god sanseintegration hos udøveren, især fordi at de på 
maven ikke er i stand til at se på hvad de gør. Rent motorisk stiller øvelsen dog ikke særligt store 
krav, hvis ellers man kan svømme bryst. Jeg vil derfor mene at øvelsen kan tages i brug allerede 
ved 10 års alderen. 
 
Øvelse D.3: Brystarme med flyben 
Træk med armene, skyd hoften frem og drej hovedet opad. Slut af med et delfinbenspark idet 
hovedet går ned og armene føres frem. Pas på du ikke kommer for dybt ned. Øvelsen bør startes 
med en langsom rytme med glid i streamline, og først senere kan frekvensen sættes i vejret. 
Øvelsen har i alt tre formål: 

1. At træne delfinbevægelsen 
2. At øve den lille hoftebøjning 
3. 3. At træne fremføringen  

 
Selv om øvelsen har tre formål, er det i undervisningssammenhæng vigtigt at understrege, at der 
kun bør fokuseres på en ting ad gangen. Øvelsen er god til fremføringen, da delfinbevægelsen 
hurtigt vil understrege om svømmeren ligger for dybt ved fremføringen.  
Øvelsen fordrer, at delfinbevægelsen er indøvet, og at svømmeren er fortrolig med 
brystsvømning. Det er ydermere to forskellige bevægelser der skal sættes sammen til en helhed, 
så svømmerne børe mindst være 10 år inden øvelsen tages i brug. 
 
Øvelse D.4: Bryst ben med fingerberøring (”Rør hæl”) 
Svømmerne laver brystben uden plade. Armene skal ligge strakt ned over hoften og oppe ved 
vandoverfladen. Fødderne skal op og røre ved fingrene ved hvert benspark. 
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Denne øvelse træner også den lille hoftebøjning. Øvelsen er i praksis rimeligt svær at udføre, da 
svømmere ofte kan have svært ved at holde sig oppe til vejrtrækningen. Den fordre at man er 
meget fortrolig med brystbensparket, og at bensparket er kraftfuldt. Øvelsen kan derfor være 
svær at udføre for svømmere under 14 års alderen. 
 
 

Kræfter i vandet 
Der er fire kræfter, der er til stede, når du svømmer: 
 
 

OPDRIFT 
 

 
FREMDRIFT                                         MODSTAND 

 

 
 

TYNGDEKRÆFTEN 
 
 
Tyngdekræften:  
Denne kraft er altid tilstede, det er den kraft, der holder os på jorden, og det er den kraft der gør, 
at ting falder til jorden, hvis vi taber noget. Men det er også den kraft, der holder os i vandet. 
Tyngdepunkt er noget vi bruger meget i svømning, det er det, vi flytter på, når vi tager armene 
over hovedet, så vi kan flyde. Punktet ligger ca. omkring navlen, eller midt på kroppen. Det kan 
godt være forskelligt fra person til person, evt. for en handicappet som mangler et ben.  
 
Opdrift:  
Er det modsatte af tyngdekræften, det er den kraft der holder os i vandoverfladen, hvis den ikke 
var der, ville vi lægge på bunden. Opdriften er bestemt af den måde ens krop er opbygget på, om 
man har meget fedt, stærke knogler eller store muskler. Opdriftspunktet ligger tæt på brystkassen, 
på grund af lungerne der er fyldt med luft. 
 
Tyngdekræften og opdriften: 
De to kræfter “samarbejder” meget, når vi svømmer. Butterfly/brystsvømning, når vi trykker 
brystkassen ned mod bunden, kommer hoften op. Crawl/ rygcrawl, når vi trykker den ene skulder 
ned kommer den anden op, så vi kan lave en flot rotation. De to kræfter kan vi ikke rigtig ændre på 
nogen måde, det er naturen der sætter de grænser. 
 
Fremdriften:  
Fremdrift er en af de bedste kræfter, der er. Det er alt det vi laver i vandet for at komme fremad. 
Vi trækker hånden gennem vandet, vi sparker mod bunden i et crawl benspark, o.s.v. Hvis man 
skal forbedre denne kræft skal man tænke på at, lave så lange armtag man kan, eller blive 
stærkere via træning. 
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Modstanden:  
Modstand er den sjoveste kræft, der er. Det er den kræft, der holder os tilbage når vi svømmer, 
det er den kraft der gør at vi ikke kan løbe lige så hurtig i vand, som på land. For at blive en god 
svømmer skal man kunne formindske denne kraft. Et af de steder man bedste kan udnytte dette, 
er de steder hvor man bevæger sig hurtig, fx. efter en start og efter en vending (frontalmodstand). 
Man kan fx. udnytte det ved at ligge helt streamline i vandet. Men modstand kan også være at der 
dannes turbulens/ hvirvelstrømme når man svømmer, det gør man når man ikke ligger rigtigt i 
vandet eller ved en vejrtrækning. Der er også den modstand kroppen/ huden 
(gnidningsmodstanden) i sig selv. Og den sidste modstandsform, det er, når man sætter en hånd i 
vandet, eller når man rammer vandet ved et startspring (brydningsmodstand). 
 


