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under
 over 

Der sker mange ting



fl aden…
… især i svømning. Derfor er der også denne gang fokus på 
teknikken i inspirationshæftet Vandrette oplevelser, men der 
er naturligvis også et forslag til alternativ brug af stopuret 
samt en omtale af DGI svømnings nye bassinprøve. Livred-
ning er et satsningsområde for DGI svømning, derfor vil der 
være fokus på emnet både i dette og kommende inspirations-
hæfter.

I denne udgave af DGI’s inspirationshæfte kan du fi nde 
ideer til: 

Stopursroulette:
Et stopur er ikke noget, der ofte bruges i den daglige under-
visning på svømmeskoleniveau – men sådan behøver det ikke 
at være. Et stopur kan skam bruges til sjove ting i undervis-
ningen f.eks. stopursroulette. Læs hvordan.

Stilart i fokus – rygcrawl:
Rygcrawl er en af de nemmeste stilarter at starte med, når 
små børn skal lære de første svømmetag. Grovmotorisk er 
rygcrawl forholdsvis nem at mestre, og man skal ikke be-
kymre sig om vejrtrækningen. Udfordringen ligger i at vænne 
svømmerne til at ligge på ryggen.

Stilart i fokus – crawl:
Crawl er en af de første stilarter DGI svømning anbefaler at 
der undervises i på begynderniveau. Som med rygcrawl er der 
tale om en stilart, der selv på grovmotorisk plan er forholdsvis 
nem at udføre. Den primære forskel på rygcrawl og crawl er, 
at crawl stiller højere krav til vejrtrækning. Svømmeren skal 
kunne udføre både bevægelse og vejrtrækning på samme tid.

Nyt i DGI – DGI-bassinprøve:
Som noget nyt tilbyder DGI nu en DGI-bassinprøve til svøm-
meinstruktører og andre svømmehalsprofessionelle. Du og 
dine underviserkollegaer kan også få prøven, blot jeres klub 
henvender sig til DGI og træff er aftale om en prøvedag.

Dette hæfte er skrevet af:

Carsten Jokumsen (f.1975): Uddannet mag. art. i medier og 
kommunikation. 
Har været aktiv træner siden 1995. Suppleant i DGI’s Lands-
udvalg i svømning. Har været svømmeskoleleder for Svøm-
meklubben København, samt aktiv i Vandidrætsudvalget i 
DGI Storkøbenhavn i en årrække.



Stopurs-
roulette

Forberedelse:
Lav en liste med 10, 20, 30 el. fl ere små opgaver. Denne liste 
kopieres efterfølgende, således at man til sidst har en liste 
med 100 opgaver (hvoraf nogle gentages 2, 3 el. fl ere gange) 
– nummereret fra 00-99. Se eksempler på DGI svømnings 
hjemmeside: www.dgi.dk/svoemning

Praksis:
Svømmerne deles op i passende grupper, og hver gruppe 
starter og stopper stopuret efter tur. På stopuret kigger man 
på 1/100 sek. angivelsen, der spænder i intervallet fra 00-99. 
Det tal, som gruppen lander på, svarer til en opgave på listen, 
som derefter udføres.

Målgruppe:
Konceptet virker bedst for børn i alderen 6 år og opefter. Men 
ellers er der ingen begrænsninger.

Voksenhold såvel som børnehold nyder det anderledes 
afb ræk det giver, når undervisningen krydres med anderledes 
aktiviteter.

Variation:
Opgaverne kan have forskellig karakter alt efter målgruppen. 
Der kan være tale om legeprægede alternative aktiviteter, 
hvis stopursroulette f.eks. bruges som juleafslutningsaktivi-
tet. Men stopursroulette kan også bruges til at krydre under-
visningen på et voksenhold ved f.eks. at lade de 100 opgaver 
bestå af teknikøvelser og motionsserier, eller hvad man ellers 
normalt plejer at lave med holdet.

Sidst men ikke mindst kan også konkurrencetræning krydres 
med stopursroulette.

Yderligere inspiration:
Læs om fl ere muligheder for stopursroulette på:
www.dgi.dk/svoemning

Et stopur er ikke noget, der ofte bruges i den 
daglige undervisning på svømmeskoleniveau 
– men sådan behøver det ikke at være. Et stop-
ur kan skam bruges til sjove ting i undervisnin-
gen – og se her hvordan…



Stilart i fokus:

Rygcrawl er en af de nemmeste stilarter at starte med, når små børn skal 
lære de første svømmetag. Grovmotorisk er rygcrawl forholdsvis nem at 
mestre, og man skal ikke bekymre sig om vejrtrækningen. Udfordringen 
ligger i at vænne svømmerne til at ligge på ryggen.

Den fuldt udviklede og perfekte rygcrawl ligger mange år ude 
i fremtiden, men det behøver børnene jo ikke at få at vide. 
Det følgende er et forslag til en række øvelser, som hver især 
fokuserer på bestemte aspekter af rygcrawl. Øvelserne skal 
ses som trin på en udviklingsstige, vær derfor altid opmærk-
som på det enkelte holds alderstrin og niveau, inden der 
vælges øvelser.

Fornemmelse af vandleje:
Det vigtigste skridt på vejen til at lære helt små svømmere at 
tage de første spæde rygcrawl svømmetag er, at få svøm-
merne gjort trygge ved at ligge på ryggen. Følgende øvelser 
kan bruges som et led i den proces. Hos større svømmere 
kan øvelserne bruges til at træne kropsstilling og strømlinet 
kropsposition.

1.  Afsæt på ryg med glid (arme over hovedet).
2.  Trække kæde, rygliggende.
3.  Så lange afsæt som muligt.

Benspark:
Bensparksøvelserne kan også kobles på tidligt, dog bør man 
først introducere de mere krævende øvelser, når svømmerne 
er helt trygge ved den rygliggende position og mestrer balan-
cen fuldt ud.

1.  Benspark helt strakt.
2.  Benspark med lidt bøj i knæ ved spark og strakt tilbagefø-

ring.
3.  Benspark med plade over knæ. Når knæet rammer pladen 

standser lårets bevægelse, mens underbenet fortsætter til 
knæet rettes ud. Efterhånden afslappet fodled.

4.  Benspark uden plade med arme strakt over hovedet.
5.  Benspark på siden med underste arm strakt over hovedet.
6.  Udvikling: Så få tag som muligt, så hurtigt som muligt 

- undgå sprøjt.

Ryg-
 crawl



Benspark + kropsrotation:
Når svømmerne er blevet fortrolige med rygcrawlbensparket, 
og ligger kontrolleret på ryggen, kan man begynde at arbejde 
målrettet med rotationen om længdeaksen. Disse øvelser vil 
også have en positiv eff ekt på balancen generelt.

1.  Benspark med arme langs siden, kroppen ruller fra side til 
side.

2.  Samme øvelse som ovenover, men hofte og skuldre skal 
følges ad i rotationen.

3.  3 bentag med rotation mod højre, 3 bentag med rotation 
mod venstre.

4.  Udvikling: Brug bensparket rytmisk.

Armtag:
Når balance og benspark er indøvet, er det tid at sætte arm-
taget på. Øv eventuelt armtaget på land.

1.  Rygben med armene langs siden. Øv fremføringen af først 
den ene arm, siden den anden.

2.  Rygben, øv fremføring og isætning.
3.  Rygben med den ene arm langs siden. Øv fremføring, isæt-

ning og taget i vandet.
4.  Tovtrækning - rygben med den ene arm langs siden, den 

anden trækker i banetovet.
5.  Sidetag - sideliggende med ben, nederste arm fuldfører 

ryg-armtaget.

Benspark + kropsrotation + armtag:
Sammensat rygcrawl skal kunne udføres tilfredsstillende, in-
den nedenstående øvelser tages i brug, for de stiller krav til at 
svømmeren kan koncentrere sig om balance og kropsposition 
fuldt ud uden at skulle tænke på armtag og benspark.

1.  Benspark på siden med underste arm over hovedet, 6 bens-
park på den ene side, rotation til den anden side og derefter 
6 benspark osv.

2.  Tekop - en-arms ryg, hvor tommel- og pegefi nger holdes 
som om man løfter en lille tekop. Der er fokus på, at lillefi n-
geren kommer først i vandet ved hver isætning.

3.  Frossen fremføring - en-arms ryg, hvor fremføringen fryses 
i 2 sek. hver gang armen står lodret i vejret.

Finpudsning af rygcrawl:
1.  Katteryg - helt fl ydende, glidende, lydløs rygcrawl, hvor 

armene er helt modsatrettede, og hvor alle bevægelser er 
helt glidende. Der må ikke være pauser i stilen.

2.  Valseryg - 3 benspark for hvert armtag, først i slowmotion 
siden i stigende tempo.

Teknikøvelser:

Når svømmeren har lært at svømme rygcrawl, skal der 
løbende arbejdes med stilarten, for at fi npudse, vedligeholde 
og optimere svømningen. Her er en række gode teknikøvel-
ser, som fokuserer på specifi kke elementer ved rygcrawl. Brug 
listen som inspiration til teknikøvelser næste gang program-
met står på rygcrawl.

Bensparket:
Vandleje: Lad svømmerne svømme rygcrawl ben uden plade. 
Den første del af serien svømmes med armene langs siden af 
kroppen, mens anden halvdel af serien svømmes med armene 
strakt over hovedet. Husk at svømmeren skal fokusere på at 
ligge så udstrakt og strømlinet som muligt. Formålet med 
øvelsen er at give svømmeren en intuitiv fornemmelse for 
bedste vandleje. Svøm evt. også nogle baner, hvor svøm-
meren skal svømme ben så langt som muligt under vandet. 
Dette øver ligeledes den strømlinede fornemmelse i kroppen.

Sideleje: Der svømmes benspark mens svømmeren ligger 
på henholdsvis højre og venstre side. Den nederste arm 
skal være strakt over hovedet. Øvelsen giver god træning til 
benene, da der er vandmodstand både på over- og undersiden 
af benene. Træner desuden den korrekte bevægelse. En varia-
tion er at lade svømmeren skifte side efter hvert 12. - 6. eller 3. 
benspark. Dette sætter fokus på rotationen.

Armtagsøvelser (skodde-fasen):
S/W-tag: Der svømmes med overdrevent fokus på s/w-be-
vægelsen i undervandsdelen af ryg-armtaget. Armen føres i 
tre dele: Først (1) føres armen i en bue nedad mens skulderen 
roterer med. Dernæst (2) føres armen i en hurtig bue op og 
ned igen og hånden (3) er nu ved hoften og klar til at blive ført 
op og ud af vandet. Første del af armtaget skal udføres kraf-
tigt med stor rotation, mens anden og tredje del skal være 
eksplosive med fokus på kraftig brug af underarmen.
 

Halv-arms ryg: Svømmeren ligger på siden med nederste 
arm strakt over hovedet og øverste arm langs siden. Der 
svømmes nu en række armtag med nederste arm, hvor ryg-
crawl armtaget øves uden at armen kommer op over vandet. 
Vær især opmærksom på at svømmeren øver den rette bevæ-
gelse. Efter 5-6 armtag med den ene arm skiftes side.
 

En-arms ryg: Der svømmes hele baner med henholdsvis 
højre og venstre arm. Øvelsen sætter fokus på én arm ad gan-
gen. Det mest optimale vil være at have den ikke brugte arm 
langs siden, da det sikrer størst mulig bevægelighed i skuldre 
og overkrop.
 

Ryg-
 crawl



Knytnæve ryg: Svøm med enten én eller begge hænder knyt-
tede. Denne øvelse sætter fokus på svømmerens vandføling. 
Svøm evt. nogle baner med kun stærkeste arms hånd knyttet. 
Sådan kompenseres for det faktum, at de fl este trækker lidt 
kraftigere på deres “bedste” arm. 
 

Armtagsøvelser (isætning og koordinering):
Dobbelt-arms ryg: Der svømmes rygcrawl, hvor begge arme 
føres parallelt. Denne øvelse sigter mod at modvirke tendens 
til at overstrække i isætningsfasen. Hvis armene skal isæt-
tes parallelt vil denne øvelse sætte svømmeren i stand til at 
mærke fordelene ved at sætte i med hænderne i linje med 
skuldrene. At overstrække vil ligeledes være vanskeligt.
 

Vente ryg: Ved hvert armtag tøver svømmeren et kort 
øjeblik mens armen står lodret fra brystet. I denne position 
skal håndfl ade og håndled roteres 180 grader én gang inden 
færdiggørelse af armtaget. Denne øvelse sætter svømmeren i 
stand til at fokusere på håndstilling i isætningen.  
 

Rytme- og rotationsøvelser:
Centrifuge ryg: Der svømmes alm. crawl og rygcrawl, men 
for hvert 6. armtag skiftes leje. Først svømmes der crawl med 
seks armtag på maven, hvorefter der roteres om på ryggen. 
Her svømmes der almindelig rygcrawl med seks armtag, 
hvorefter der igen roteres tilbag på maven osv.
 

En-arm-oppe ryg: Udgangspositionen er sideliggende, med 
nederste arm holdt langs kroppen og øverste arm pegende 
lodret op i luften. I denne position svømmes der som ud-
gangspunkt 6 benspark, hvorefter der med et armtag roteres 
om på modsatte side, hvor der ligeledes udføres 6 benspark.
 

Svampe ryg: Brug små køkkensvampe, eller en større svamp 
skåret i mindre stykker. Et af stykkerne placeres på svømme-
rens pande, og svømmeren skal nu svømme en banelængde 
uden at tabe svampen. Øvelsen opøver evnen til at holde 
hovedet stabilt, mens der svømmes med almindelig rotation 
om længdeaksen.

Information på internettet

Der er næsten ingen online information tilgængeligt på 
dansk, men der er et par meget gode engelske sites:

http://www.swimmingcoach.org – Tag dig god tid til at 
lede rundt på siden, for informationen er ofte godt gemt, 
men de har en artikelsektion, hvor man kan læse mange nyt-
tige tips om butterfl y og de andre stilarter.

http://www.swimclub.com.au – Australsk side, som samler 
information om svømmeklubber over hele Australien. Der 
fi ndes også en artikelsektion, og her er der gode artikler om 
både rygcrawlteknik og de andre stilarter.

Læs mere om rygcrawl
Kirkegaard, Lars & Olesen, Jesper S.: “Balance i crawl og ryg-
crawl” i Focus idræt, Nr. 5, 1999 pp.154-157

Maglischo, Ernest W.: Kapitel 6 (Back Crawl Stroke) i “Swim-
ming Fastest” Human Kinetics, 2003 pp.181-217 – Stadig den 
grundigste gennemgang på tryk. En del af teknikøvelserne 
ovenfor er inspireret af Maglischos tekst.



Crawl

Crawl er en stilart, som man aldrig bliver færdig med at per-
fektionere og afpudse. Selv de dygtigste svømmere arbejder 
konstant med deres teknik. Derfor er nedenstående teknik-
øvelser på ingen måde en komplet eller fuldendt liste – men 
de er et godt udgangspunkt.

Øvelserne fokuserer på bestemte aspekter af crawl, og 
øvelserne skal ses som en langsomprogresion mod en stadigt 
mere raffi  neret og veludført crawl. Vær altid opmærksom 
på det enkelte holds alderstrin og niveau, inden der vælges 
øvelser.

Fornemmelse af vandleje og ånding i vand:
Når små svømmere skal til at tage de første spæde crawl 
svømmetag, skal de først være trygge ved at glide gennem 
vandet, og de skal lære at kontrollere deres vejrtrækning. Føl-
gende øvelser kan bruges som et led i den proces. Hos større 
svømmere kan øvelserne bruges til at træne kropsstilling og 
strømlinet kropsposition.

1.  Afsæt på maven med glid - armene skal være over hovedet
2.  Trække kæde på maven
3.  Så lang glid som muligt
4.  Åndingsøvelser
a.  Puste bobler
b.  Puste bordtennisbold eller “spejlæg” - evt. som stafet
c.  Speedbåd - puste lige under vandoverfl aden
d.  Dykke efter ting på bunden
e.  U-båd - helt neddykket i 3 sek. oppe i 2 sek. osv.

Benspark:
De små svømmere kan stadig være med til de mest simple 
bensparksøvelser, men når man får arbejdet sig ned i detal-
jerne, skal alderen og det motoriske kunne følge med.

1.  Maveliggende med pladen i strakte arme - bentag med 
strakte ben (robot ben).

2.  Benspark med plade, med afslappede knæ - som når der 
sparkes til en fodbold.

3.  Benspark med plade, med afslappede skuldre og arme - ånd 
ud under vandet.

4.  Benspark med plade - Undgå at sprøjte for meget.
5.  Benspark på siden med underste arm over hovedet - så få 

tag som muligt, så hurtigt som muligt - Undgå at sprøjte 
for meget.

Bentag + kropsrotation + ånding:
Disse og de følgende øvelser kræver at svømmerne har 
kontrol over deres balance. Det er ikke øvelser for de mindste, 
selv om man godt kan tilpasse både rotationsøvelser og 
nogle af de enkle armtagsøvelser til at kunne bruges med de 
mindste.

1.  Grillkylling 1 - start på maven, svøm med crawlben, roter fra 
mave til ryg og tilbage igen. Arme ned langs siden.

2.  Grillkylling 2 - som ovenfor, men nu roteres kun til sidelig-
gende stilling.

3.  Grillkylling 3 - som ovenfor, men denne gang roteres mini-
malt, og hovedet drejes til ånding - lang udånding i vandet, 
kort indånding over vandet.



Crawl er en af de første stilarter DGI svømning anbefaler at der undervises i på begynderniveau. Som 
med rygcrawl er der tale om en stilart, der selv på grovmotorisk plan er forholdsvis nem at udføre. Den 
primære forskel på rygcrawl og crawl er, at crawl stiller højere krav til vejrtrækning. Svømmeren skal 
kunne udføre både bevægelse og vejrtrækning på samme tid.

Armtag:
1.  Armtag på land.
2.  Crawlben på siden - fremføring øves med øverste arm.
3.  Crawlben på siden - fremføring og isætning øves - med høje 

albuer.
4.  Som ovenstående, men med kun 6 benspark inden der 

roteres til anden side.
5.  En-arms crawl med stor rotation - der åndes til den side, 

hvor armen ikke bruges.
6.  Crawl ben på siden - der tages tre armtag uden ånding, 

hvorefter der roteres til den anden side incl. ånding, her 
tages igen 3 armtag uden ånding osv.

7.  Catch-up - den ene arm ligger over hovedet, mens den an-
den arm tager et armtag, når den aktive arm når op til den 
passive, bliver den første arm liggende, mens den anden 
arm nu tager et armtag osv.

8.  Sidetag - sideliggende med ben, nederste arm fuldfører 
crawl armtaget.

9.  Hajcrawl - ¾ gennem armtaget fryses armen, så den ligner 
en hajfi nne. Svømmeren skal være opmærksom på høj 
albue.

10.  TIA crawl - for hvert armtag skal svømmeren have tom-
melfi ngeren i armhulen. Svømmeren skal være opmærk-
som på høj albue.

Finpudsning af crawl:
1.  Kattecrawl - helt fl ydende, glidende, lydløs crawl, hvor ar-

mene fremføres kontrolleret, og hvor alle bevægelser er helt 
glidende. Der må ikke være pauser i stilen.

2.  Valsecrawl - 3 benspark for hvert armtag, først i slowmo-
tion siden i stigende tempo.

3.  Fingerspidscrawl - fi ngerspidserne glider i vandoverfl aden 
ved fremføring.

4.  Knytnævecrawl - næverne knyttes under svømningen.
5.  Crawl uden ånding - der øves fremføring, isætning, s-tag 

og jævnt gennemtræk. Husk: God kropsrotation, lange 
glidende tag og afslappet fremføring.

Teknikøvelser:

Når svømmeren har lært at svømme crawl, skal der løbende 
arbejdes med stilarten, for at fi npudse, vedligeholde og opti-
mere svømningen. Her er en række gode teknikøvelser, som 
fokuserer på specifi kke elementer ved crawl. Brug listen som 
inspiration til teknikøvelser næste gang programmet står på 
crawl.

Bensparket:
Vandleje: Lad svømmerne svømme crawl ben uden plade 
med arme strakt foran kroppen. Husk at svømmeren skal 
fokusere på at ligge så udstrakt og strømlinet som muligt. 

Formålet med øvelsen er at give svømmeren en intuitiv for-
nemmelse for bedste vandleje. Svøm evt. også nogle baner, 
hvor svømmeren skal svømme ben så langt som muligt under 
vandet. Dette øver ligeledes den strømlinede fornemmelse i 
kroppen.

Vejrtrækningen kan øves ved at lade svømmeren svømme 
nogle baner crawlben på maven med armene langs siden. 
Denne øvelse sætter fokus på skulderrotationens nødvendig-
hed.

Sideleje: Der svømmes benspark mens svømmeren ligger 
på henholdsvis højre og venstre side. Den nederste arm skal 
være strakt over hovedet. Øvelsen giver god træning til be-
nene, da der er vandmodstand både på over- og undersiden af 
benene. Træner desuden den korrekte bevægelse.

En variation er at lade svømmeren skifte side efter hvert 12. 
- 6. eller 3. benspark. Dette sætter fokus på rotationen. Ved 
crawl roterer svømmeren nedad gennem vandet og tager et 
armtræk med den underste arm, der efter endt rotation nu 
ligger ved hoften, mens svømmeren ligger på den anden side 
med den anden arm fremstrakt under sig.

Armtagsøvelser (skodde-fasen):
S-tag: Der svømmes med overdrevent fokus på s-bevægel-
sen i undervandsdelen af crawl armtaget. Armen føres i tre 
dele: Fra isætning (1) til skulder føres armen i en bue udad og 
nedad. Fra skulder (2) til midt på brystet føres armen indad og 
fra midt (3) på brystet til hoften føres armen udad og opad. 
Første del af armtaget giver ikke den store fremdrift, og skal 
udføres blødt, mens anden og tredje del skal være kraftfulde.
 

Catch-Up: Svømmeren starter i fuldt udstrakt position, og 
der gennemføres først et helt armtag med højre arm, efter-
fulgt af et helt armtag med venstre. Armtagene skal gennem-
føres hver for sig, for at opnå fuld eff ekt. Øvelsen sætter fokus 
på det enkelte armtag, og opøver samtidig evnen til at glide i 
den fuldt udstrakte position i crawl.
 

En-arms crawl: Der svømmes hele baner med henholdsvis 
højre og venstre arm. Øvelsen sætter fokus på én arm ad gan-
gen. Det mest optimale vil være at have den ikke brugte arm 
langs siden, da det sikrer størst mulig bevægelighed i skuldre 
og overkrop.
 

Knytnæve-crawl: Svøm med enten én eller begge hæn-
der knyttede. Denne øvelse sætter fokus på svømmerens 
vandføling. Svøm evt. nogle baner med kun stærkeste arms 
hånd knyttet. Sådan kompenseres for det faktum, at de fl este 
trækker lidt kraftigere på deres “bedste” arm.



Fremførings- og vejrtrækningsøvelser:
 Fingerspids-crawl: Der svømmes alm. crawl, men fi ngrene 
trækkes i vandoverfl aden langs med kroppen, hver gang 
armen føres frem. Øvelsen sikrer en lige fremføring og høje 
albuer.
 

TIA (Tommelfi nger-i-armhule): Ved hvert armtag føres tom-
melfi ngeren forbi armhulen i forbindelse med fremføringen. 
Øvelsen fokuserer ensidigt på høje albuer.
 

3-5-7-crawl: Øvelsens formål er at opøve svømmeren til at 
fi nde den optimale vejrtrækningsrytme. Der svømmes baner 
med henholdsvis vejrtrækning for hver 3., 5., eller 7. armtag. 
Øvelsen sætter endvidere fokus på en vejrtrækningsrytme, 
der fordrer at man kan trække vejret til begge sider.

Crawl: Rytme- og rotationsøvelser:
 Centrifuge-crawl: Der svømmes alm. crawl og rygcrawl, 
men for hvert 6. armtag skiftes leje. Først svømmes der crawl 
med seks armtag på maven, hvorefter der roteres om på 
ryggen. Her svømmes der alm. rygcrawl med seks armtag, 
hvorefter der igen roteres tilbage på maven osv.
 

Side-crawl: Udgangspositionen er sideliggende, med neder-
ste arm strakt over hovedet, og den øverste arm langs siden. I 
denne position svømmes der som udgangspunkt 6 benspark, 
hvorefter der med et armtag roteres om på modsatte side, 
hvor der ligeledes udføres 6 benspark. En variant kan være at 
udføre øvelsen med 2 spark på den ene side, 2 spark mens der 
drejes og 2 spark på den anden side, denne øvelse simulerer 
den bensparksrytme der er mest efterstræbelsesværdig i 
almindelig crawl.

Information på internettet

Der er næsten ingen online information tilgængeligt på 
dansk, men der er et par meget gode engelske sites:

http://www.swimclub.com.au – Australsk side, som samler 
information om svømmeklubber over hele Australien. Der 
fi ndes også en artikelsektion, og her er der gode artikler om 
både crawlteknik og de andre stilarter.

http://www.totalimmersion.net – Amerikansk side, hvor 
svømmeguruen Terry Laughlin udbreder sig om sin specielle 
tilgang til svømning – er især anvendelig, hvis man undervi-
ser voksenmotionister, der gerne vil være bedre til crawl.

Læs mere om crawl
Kirkegaard, Lars & Olesen, Jesper S.: “Balance i crawl og ryg-
crawl” i Focus idræt, Nr. 5, 1999 pp.154-157

Lüders, Kurt: “Crawl” i Focus idræt, Nr. 4, 2002 pp.118-124

Maglischo, Ernest W.: Kapitel 4 (Front Crawl Stroke) i “Swim-
ming Fastest” Human Kinetics, 2003 pp.95-144 – Stadig den 
grundigste gennemgang på tryk. En del af teknikøvelserne 
ovenfor er inspireret af Maglischos tekst.



Vandrette
 oplevelser



Som noget nyt tilbyder DGI nu en DGI-bassinprøve 
til svømmeinstruktører og andre svømmehalspro-
fessionelle. Du og dine underviserkollegaer kan 
også få prøven, blot jeres klub henvender sig til DGI 
og træff er aftale om en prøvedag. Prøven indeholder 
et 3 timers offi  cielt anerkendt førstehjælpsmodul!

Prøven indeholder følgende elementer:

Gennemgang af alarmering og sikkerhedsprocedure i 
svømmehallen

Alarmering • Redningspersonalets adgang til anlægget 
• Hvorfra kan alarmering foretages • Anlæggets ind- og 
udgange • Placering af genoplivningskuff ert og hjertestarter 
• Hvordan bør en livredder/træner opføre sig • Overblik, døde 
vinkler, opsyn med vipper og andre lege- og forlystelsesakti-
viteter • Uheldsrapport • Kontakt til bestyrelse, hal ansvarlig, 
kommune m.fl . i forbindelse med uheld.

Praktiske øvelser

1.  Udspring fra bassinkant (på benene), efterfulgt af 50 meter 
fri svømning.

Valgfri stil (hoved over vandet) • Tidskrav: 1 min. og 30 sek. 
• Uret starter, når dommeren beder prøvetageren hoppe i 
vandet og stopper efter 50 meter svømning • Ved udspring på 
benene, må der laves afsæt fra bassinvægen.

2.  Udspring fra bassinkant efter bjærgedukke 1 i bassinets 
dybe ende, efterfulgt af dyk efter bjærgedukke 2.

Udspring på hovedet (på benene, hvis bassinet ikke tillader 
udspring på hovedet) • Dukke 2 skal hentes inden for 90 sek. 
fra dukke 1 hoved bryder overfl aden • Bjærgedukken placeres 
10 meter fra kant, på bassinets dybeste sted • Dukke 1 skal 
hentes uden at bryde overfl aden • Prøvetageren må bruge 
maks. 3 forsøg på at hente dukke 2.

3.  Undsætning af rolig svømmer efterfulgt af 25 meter bjærg-
ning af roligt medie med sikker afl evering ved bassinkant, 
fulgt af ophaling af medie.

Valgfri stil - mediet placeres ca. 10 meter fra kant.

4.  Undsætning af panisk svømmer, med sikker afl evering ved 
bassinkant, fulgt af ophaling af medie.

Valgfri stil - mediet placeres ca. 10 meter fra kant • Kaste eller 
række objekt til medie • Undgå at gå i infi ght med forulyk-
kede.

5.  Hjerte-lunge-redning forklares på det ophalede medie, 
og medie lægges i afl åst sideleje. (Evt. demonstration af 
genoplivningskuff ert).

Prøvetageren skal forklare hjerte-lunge-redning (H-L-R er 
gennemgået og øvet på H-L-R modulet).

Om DGI-bassinprøven:

•  Prøven kan erhverves, når man er fyldt 16 år
•  Prøven har en gyldighed på et år
•  Prøven gælder kun til bassiner indtil den dybde, der er 

påtrykt beviset
•  Når prøven er afl agt, sender førstehjælpsinstruktøren den 

ind til DGI’s administration i Vingsted, som registrerer den 
og sender beviset til svømmeklubbens kontaktperson

•  Beviset laves på et plastkort, som har samme størrelse som 
et kreditkort

•  Det er kun DGI’s førstehjælpsinstruktører der kan udstede 
bevis til DGI-bassinprøven

… og sidst men ikke mindst:

•  DGI-bassinprøven tages altid sammen med et offi  cielt aner-
kendt 3 timers Hjerte-Lunge-Rednings modul.

DGI’s førstehjælpsinstruktører er uddannet af beredskabs-
styrelsen, og kan komme ud og lave forskellige førstehjælps-
moduler i jeres forening. Ligeledes sidder DGI med i Rådet For 
Større Badesikkerhed, hvor vi er med til at præge debatten 
omkring livredning i Danmark.

Hold øje med DGI svømnings hjemmeside. Den vil løbende 
blive opdateret med nyheder og inspirationsmateriale om 
livredning.

Nyt i DGI:

DGI-bassinprøven
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