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INDLEDNING
Kære læser og/eller kursist. Du sidder med materialet til Springsikker – Basis, en del af Springsikker-uddannelsen. Materialet udgives
af de to store idrætsorganisationer, der varetager foreningsgymnastik i Danmark, GymDanmark og DGI Gymnastik.
GymDanmark og DGI Gymnastik udgiver dette materiale og etablerer en omfattende kursusaktivitet for at fremme springsikkerheden
i Danmark. GymDanmark og DGI Gymnastik har inviteret repræsentanter for seminarier, universiteter, fri-, efter- og højskoler samt
idrætslærernes organisationer til at bidrage, så uddannelsen kan
tilgodese forskellige målgrupper:
• Foreningernes trænere indenfor idrætsgymnastik, trampolin,
tumbling og springgymnastik på alle niveauer
• Lærer- og universitetsstuderende, hvor springgymnastik indgår
som en af mange discipliner i faget idræt
• Lærere i alle skoleformer, som skal undervise i springgymnastik
Materialet retter sig mod discipliner indenfor gymnastikken, hvor
spring og landinger har et risikomoment, som begrunder, at der
skal være særlig opmærksomhed på udøverens sikkerhed. Der
findes også discipliner, som materialet IKKE tilgodeser, såsom
parkour, havetrampolin og redskabslege. Disse søges tilgodeset af
andre initiativer, som de to organisationer udbyder hver for sig.

Billede 1:1) Trampet
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I materialet omtales læreren/underviseren/instruktøren som
træner og eleven/springeren som gymnasten. Trampet (billede 1:1)
betegner minitrampolin, og ordet trampolin (billede 1:2) bruges som
fælles betegnelse for fritstående samt nedbyggede trampoliner
ved springgrave. De forskellige gymnastikdiscipliner går i dette
materiale under den fælles betegnelse springgymnastik.
At blive en dygtig springtræner tager lang tid og kræver både
øvelse og indsigt.
Teoriafsnittet i dette hæfte er fælles for Springsikker – Basis
samt Springsikker – Måtte & Trampet 1 (dog mere dybdegående
på Springsikker – Måtte & Trampet 1), og det er hensigten, at der
igennem uddannelsens trin skabes en voksende forståelse for
teori i sammenhæng med praksis. Du kan supplere din viden om
springsikkerhed på hjemmesiden www.springsikker.dk, som med
videoklip og tekst supplerer og understøtter denne uddannelse.

5

Netop fordi spring i yderste konsekvens kan forårsage alvorlige
skader, er der på kurset en certificeringsdel med tre prøver (teori,
metodik og praktisk), der skal bestås.

Bestås disse prøver ikke, udstedes der IKKE certificering/diplom.

Billede 1:2) Trampolin

09-01-2020 10:47:11

Springtræet
Springsikker-uddannelsen er opbygget som et træ. Stammen er
fundamentet for at arbejde med spring, og grenene symboliserer
muligheden for hele tiden at bygge mere viden og flere praktiske
færdigheder på stammen.

Niveau 3

Springsikker - Måtte & Trampet 3
Kvalificerer til at arbejde med spring på måtte, trampet og
trampolin på højeste niveau.

6

Niveau 2

Springsikker – Måtte 2

Springsikker – Trampet 2

Kvalificerer til arbejdet med de sammensatte
måttespring op til 1½ og dobbelt skrue og dobbelt
baglæns salto [20 timer]

Kvalificerer til arbejdet med de fleste varianter af
dobbeltroterende spring med afsæt i trampet og/eller
trampolin [20 timer]

Niveau 1

Springsikker – Måtte & Trampet 1
Kvalificerer til sikker undervisning i springkombinationer
(enkeltroterende, fx rondat-flik) samt salto med brug af alle
afsætsredskaber, inkl. trampolin og springgrav [20 timer]

Springsikker – Basis

Springsikker – Trampetbasis (+ idrætslæreruddannelse)

Kvalificerer til sikker begynderundervisning i alle
basale springfærdigheder på måttebane, trampet,
trampolin og andre små afsætsredskaber
[20 timer]

Kvalificerer til sikker begynderundervisning med trampet og andre
små afsætsredskaber [7 timer]
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KAPITEL 1.
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Kropsbasis og bevægelseslære
Kropsbevidsthed er en helt central faktor for al bevægelse. Kropsbevidsthed er at kende sin krops bevægelsesmuligheder og at
kunne bruge den på en alsidig og sund måde – i gymnastiksalen og
i dagligdagen. Det er vigtigt at være bevidst om sin krops muligheder, men det er mindst ligeså vigtigt at kende – og erkende – sin
krops begrænsninger. Hvilke bevægelser kan jeg lave med min
krop? Hvordan skal jeg udføre bestemte bevægelser? Hvor meget
kan min krop tåle (fx løfte, skubbe, trække, sætte af, lande fra
højder etc.).
Kropsbevidsthed tager udgangspunkt i sansning af kropsdelenes
positioner og bevægelse samt kroppens position i forhold til dens
omverden. Vores hjerne modtager information om kropsdelenes
positioner og bevægelser fra sensorer i muskler, led, sener og ledbånd. Men derudover får vi også information fra vores hud, ører og
øjne, som fortæller os noget om vores krop i forhold til omgivelserne, såsom gulv, redskaber og andre personer.
Men kropsbevidsthed handler ikke blot om at kunne modtage al
denne information, men mere om at kunne forholde sig til den og
reagere hensigtsmæssigt på den. For eksempel kan de fleste gymnaster straks mærke, hvis et afsæt er dårligt, men kropsbevidsthed
handler også om at mærke og forstå, hvorfor afsættet var dårligt
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og om at være i stand til at ændre på kroppens bevægelser inden
eller under næste afsæt.

Basisforudsætninger
Gymnastik stiller nogle krav til vores krop, som vi skal forholde os
til. Der er nogle kropslige forudsætninger, som er nødvendige for, at
vi kan bevæge os, og som skal udvikles hele tiden for at vi kan blive
bedre gymnaster. Disse kalder vi for basisforudsætninger.

Indre bevægelsessansning
Hjernen modtager signaler fra sensorer i musklerne om, hvor meget musklerne spænder, og hvor meget de forkortes eller forlænges. Herudover får hjernen også besked fra kroppens led om leddenes vinkler, vinkelhastighed og vinkelacceleration. Endelig får vi
også informationer fra balancecentret i det indre øre om, hvorvidt
vi er i balance, eller om vi accelererer, bremser op eller roterer. Alle
informationer giver os et billede af kroppens position og bevægelser. Alle raske mennesker får nogenlunde samme informationer fra
kroppens sensorer, men hjernens evne til at forstå og fortolke disse
informationer er forskellig fra person til person. Det kan forbedres
ved træning.

09-01-2020 10:47:13

Ydre bevægelsessansning

Smidighed

Sansning af kroppens position i forhold til omgivelserne (rummet,
redskaber, andre mennesker) sker ved hjælp af hud, øjne, ører. Fra
huden får vi information om tryk på fødder, hænder og krop fra
underlaget eller redskabet, som vi rører. Ved hjælp af ørerne kan
vi høre vores egne skridt, afsæt, landinger mm. altså orientere os
i forhold til dette. Med øjnene kan vi selvfølgelig se alle de ting og
personer, som vi skal styre hen imod eller væk fra, når vi bevæger
os. Igen gælder det, at vi alle får nogenlunde samme beskeder til
hjernen fra huden, ører og øjne, men evnen til at forstå og reagere
på disse er vidt forskellige fra person til person.

En vis grad af smidighed er vigtig i springgymnastik af både funktionelle og æstetiske årsager. Det er ikke nødvendigvis en fordel at
være meget smidig i springgymnastik, da stor smidighed kræver en
tilsvarende stor styrke, som skal skabes af kroppens muskler.
I princippet: Hvis man er meget smidig, skal man også sørge for at
være meget stærk. En vis grad af smidighed er dog en fordel mht.
skadesforebyggelse, da smidige muskler ikke så let får skader fx
fibersprængninger.

Balanceevne

8

Denne er især baseret på signaler fra balancecentret og øjnene,
men i princippet er begge de to foregående punkter med til at
skabe balanceevne. Man kan tale om statisk balance (fx stå på 1
ben, stå på hænder) og dynamisk balance, hvor der er bevægelse
(fx vejrmølle, piruette). I springgymnastik handler det meget om at
gå fra balance til ubalance og tilbage til balance (som fx i håndstand
rulle).

Rytmefornemmelse
Handler om have fornemmelse for bevægelsens rytme og timing.
Fx indeholder en Rondat flikflak en tydelig rytme, som kan mærkes
(og høres), hver gang hænder eller fødder rammer underlaget. Den1
ne rytme kan lægge op til tidspunktet for afsæt til baglæns salto,
hvor der kræves timing for at lukke ud på det rigtige tidspunkt.

Styrke
Springgymnastik stiller store krav til kroppens styrke. Dog er
kravene til styrke forskellig fra kropsdel til kropsdel. I forhold til
mange andre idrætsgrene kræves der i springgymnastik stor styrke
i arme og skuldre (både eksplosiv styrke til skulderafvikling og mere
udholdende styrke til håndstande og håndliggende øvelser). I mave
og ryg kræves en mere udholdende, statisk styrke for at opretholde
en god kropsspænding under mange gentagelser af spring, mens
der i benene kræves stor eksplosiv styrke til de mange maksimale
afsæt. I springgymnastik er det også specielt, at hoftebøjerne også
skal være stærke, for at kunne lave hurtig sammenlukning i fx
baglæns salto.

Kropsspænding
Kropsspænding er et af de vigtigste forhold i springgymnastikken. Kropsspænding handler om evnen til at kunne spænde eller
afspænde i hele kroppen på de rigtige tidspunkter under spring.
Kropsspænding er det, der gør, at kroppen ikke falder sammen, når
vi laver afsæt, laver skulderafvikling osv. skal kræfterne i afsættet
forplante sig til hele kroppen, uden at den giver efter. En spændt
krop er nemmere at kontrollere, da den fungerer som én enhed
mens en afslappet krop består af mange kropsdele, som så skal
styres hver for sig. Ofte giver man manglende kropsspænding
skylden, når et spring ikke er succesfuldt. Men tit var kroppen faktisk spændt i springet, den var blot spændt i en uhensigtsmæssig
position.

Aerial awareness (luftsans)
Luftsans handler egentlig ikke om sansning, men mere en bevidsthed om, hvor man er, og hvornår man skal gøre hvad, mens man
er i luften. Luftsans er i princippet indre og ydre bevægelsessansning lagt sammen, kombineret med fornemmelse for hastighed,
rotation og timing i det spring, man udfører. Luftsans handler ikke
blot om at fornemme, hvor man er i luften, men også om evnen til
at bruge øjnene til at spotte fokuspunkter (fx nedspringsmåtten) på
det rette tidspunkt i springet, så man kan orientere sig.
Alle disse forudsætninger kan og bør udvikles, fra man er helt lille.
Dette giver børnene mulighed for at udvikle et alsidigt og sundt
bevægelsesrepertoire, som kan bruges fremover i deres idrætsliv uafhængigt af, hvilken idrætsgren de efterfølgende vælger at
kaste sig over. I gymnastikken er det vigtigt at arbejde med disse
elementer gennem hele karrieren, da kravene til forudsætningerne
stiger, jo bedre gymnast man bliver. Eller omvendt – jo bedre ens
basisforudsætninger er, jo bedre gymnast kan man blive. Dog kan/
bør de forudsætninger vægtes forskelligt i træningen afhængigt af
alder, modenhed, kropsbygning m.m.

1 Rondat kaldes i Danmark også for et araberspring. Rondat er den korrekte benævnelse i international
sammenhæng, mens en Arabian er et baglæns afsæt 180° skrue til forlæns salto.
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KAPITEL 2.

Gymnastikkens grundelementer
Grundlæggende bevægelseselementer

Grundlæggende biomekaniske begreber

Udover de grundlæggende forudsætninger, er der også nogle færdigheder, som hver især indgår i mere komplicerede bevægelser. Man
skal som gymnast mestre disse grundlæggende færdigheder, for at
kunne indlære både lettere og mere komplicerede spring. Nedenfor
ses en liste over de vigtigste grundlæggende bevægelseselementer i
springgymnastikken

I dette afsnit vil vi tage udgangspunkt i en beskrivelse af de grundlæggende bevægelseselementer. Det gøres, fordi de indeholder
nogle basale bevægelsesmønstre og biomekaniske forhold, som
går igen i mere komplicerede spring. Men først vil der være en kort
introduktion til biomekanik.

•
•
•
•
•
•
•

Mekanik handler om kraft og bevægelse. Biomekanik er betegnelsen for den mekanik, der er knyttet til vores bevægelse af kroppen.
For at kroppen kan bevæge sig, skal den påvirkes af en eller flere
kræfter. Kraftpåvirkningen kan komme indefra, hvor musklerne
kan trække i knoglerne, eller den kan komme udefra, hvor kroppen
bliver påvirket af omgivelserne, fx gulvet eller redskaberne.

Løb
Afsæt/hop
Rulning/rotation
Landing
Kip
Balance
Støtte/afsæt med armene

Træningen af disse bevægelseselementer kan fx ske på redskabsbaner, hvor det er selve færdigheden – og ikke bevægelsen/springet – der er målet. Træning af bevægelseselementerne enkeltvis
gør det muligt at arbejde med en gruppe, som ikke har nogen
gymnastisk erfaring, eller en blandet gruppe, hvor nogen har dyrket
gymnastik i en årrække, mens andre er nybegyndere.

9

Biomekanik

Når en kraft påvirker kroppen, starter en bevægelse, hvilket betyder, at kroppen eller kropsdelene har en acceleration, og dermed
opnås en hastighed. Hvis en bevægelse bremses, sker der en deceleration, og hastigheden falder. En bevægelse kan være lineær både
i det vandrette og lodrette plan, eksempelvis ved løb på gulv, eller
ophop i trampolin. Den kan være kurveformet som i svævefasen i
et trampetspring (en kombination af de foregående). Til sidst kan
bevægelsen være roterende som i en salto. Ofte er en bevægelse
en kombination af både lineær, kurveformet og roterende.
Med hensyn til rotation, så kan man rotere på to måder;
1. Omkring kroppens tyngdepunkt, som i saltoer og piruetter
2. Omkring et kontaktpunkt, såsom gulvet, når man svinger op på
hænder, eller en reck, som man svinger i
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Tyngdepunktet
Tyngdepunktet er det punkt, som kroppen balancerer omkring,
altså kroppens vægtmæssige centrum. Hvis man ligger på maven
på en bom, vil man først balancere, når tyngdepunkter er lige over
bommen. Hvis man flytter på kropsdelene ved fx at bøje benene
eller strække armene frem, vil tyngdepunktet flytte sig, da fordelingen af kroppens masse ændrer sig. Således vil tyngdepunktet
flytte sig højere op, hvis man strækker armene op i forlængelse af
kroppen.
Hvis man roterer frit i luften, vil man rotere omkring tyngdepunktet.
Når kroppen er strakt, er tyngdepunktet placeret inde i kroppen (ca.
ud for navlen), men hvis man fx laver en hoftebøjning, vil tyngdepunktet flytte sig uden for kroppen (Billede 2:1 ). Det kan sammenlignes med et dæk, der har tyngdepunktet i midten af hullet, fordi
massen på den ene side af tyngdepunktet hele tiden modsvares af
en tilsvarende masse på den modsatte side af tyngdepunktet. Det
samme er gældende for gymnasten, der er sammenlukket i rotationen. Gymnastens krop danner dog ikke helt en ring, som dækket
gør, så tyngdepunktet er kun lidt uden for kroppen.

Afsæt og hop

10

Forspænding, aktionskraft, reaktionskraft, stemstilling og spændstighed
Når vi står stille, yder vi en kraft på underlaget, som er lige så stor
som tyngdekraften. I et afsæt handler det om at påvirke underlaget/redskabet med en kraft, der er større end tyngdekraften, hvorved kroppen accelereres opad indtil fødderne forlader underlaget.
Et stående afsæt på gulv består af en såkaldt forspænding, hvor
man går ned i benene og derefter i sammenhæng strækker hoften
og knæet og til sidst fodled og tæer (hvilket skaber aktionskraften).

Gulvet vil nu trykke tilbage på gymnasten med samme men modsatrettet kraft (reaktionskraften). Hvis reaktionskraften er større
end tyngdekraften, vil gymnasten udføre et hop. Det samme sker
også i afsætsbenet ved opgang til håndstand eller kraftspring.
I et afsæt får kroppen også en retning, som afhænger af såvel
kropshældningen og hvilken retning, vi trykker med fødderne i
afsættet. Den retning, vi trykker med fødderne, kalder vi aktionskraften. Når vi i et spring bruger tilløb, bliver vi nødt til at sætte af
med fødderne fremme, så kroppen hælder bagud og aktionskraften peger nedad og fremad. Dette kalder vi stemstilling, og det
benytter vi til at ændre bevægelsens retning fra vandret i tilløbet til
næsten lodret i svævefasen.
I de fleste afsæt i springgymnastik skal der udover tyngdepunktsløft også skabes rotation til en saltobevægelse. For at dette kan
ske, skal reaktionskraften pege ved siden af tyngdepunktet (Billede
2:1). Stemstillingens hældning bestemmer typisk, hvor meget
reaktionskraften retning peger ved siden af tyngdepunktet. Er
stemstillingen lille, vil reaktionskraften pege langt ved siden af
tyngdepunktet, og der vil næsten ikke være noget løft af gymnasten – kun rotation omkring kontaktpunktet. Det omvendte gælder,
hvis stemstillingen er meget stor. Det vil medføre et kraftigt løft af
kroppen, men uden eller kun lidt rotation.
Ved hop forstås flere afsæt i træk, men hvert afsæt består selvfølgelig af en landing efterfulgt af et afsæt inden den næste svævefase.
Denne landing/afsætsfase eksisterer faktisk i hvert enkelt skridt,
når man løber, men i springgymnastik bliver det vigtigt, ligeså snart
vi begynder at sætte spring sammen.
Evnen i muskler og sener til at optage og udvikle kraft betegnes
som spændstighed, og når musklen/seneenheden er stærk og stiv
og kan optage og afgive stor kraft på kort tid, er der tale om stor
spændstighed. Stivheden i muskler og sener kan trænes specifikt ved hjælp af såkaldt plyometrisk træning, som går ud på at
udføre mange og forskellige former for nedspring fra fx plintkasser
(1-4 stk. 20-40 cm) efterfulgt af lynhurtigt opspring på en anden
plintkasse. Det kræver dog stor tilvænning, og optræningsfasen
skal være 1-2 måneder, før belastningen må være maksimal.
Desuden skal man være ekstra opmærksom på overbelastning hos
gymnasterne.

Billede 2:1) Aktionskraften er en påvirkning af underlaget, men det, der påvirker
kroppen, så den flytter sig væk fra underlaget, er modsatrettet aktionskraften.
Den kaldes reaktionskraften, og det er denne kraft, som reelt løfter kroppen under
afsæt.
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Rulning og rotation
Rotationsmængde, rotationshastighed, kropsposition og akser
Rullen er noget nær det mest grundlæggende bevægelseselement,
da det for de fleste børns vedkommende er det første gymnastiske,
de foretager sig. Mens de fleste andre elementer er en naturlig del
af børns udvikling og er vigtige i mange andre idrætsgrene, så er
rullen tæt knyttet til springgymnastikken, hvor den medvirker til at
øge kropsbevidstheden (en af de grundlæggende forudsætninger).
2:2

2:3

2:4

Rotation er en stor del af springgymnastikken, da ens status som
springgymnast ofte hænger sammen med antallet af rotationer,
man kan lave - både som saltoer og skruer. Som tidligere nævnt
kan man rotere på to måder; enten frit i luften omkring kroppens
tyngdepunkt, som i saltoer, eller omkring et kontaktpunkt, såsom
gulvet ved opsving på hænder, eller en reck, man svinger i.

da vi jo bliver nødt til at sætte af på et gulv, et redskab el.lign. for at
kunne flytte eller rotere kroppen. Dvs. at rotationsmængden er den
samme gennem hele svævefasen. Der er en sammenhæng mellem
rotationsmængden, kropspositionen og rotationshastigheden, som
udmærket kan beskrives ved hjælp af biomekanikken, men her vil vi
nøjes med at vise sammenhængen ud fra en praktisk viden, som de
fleste gymnaster allerede har:
De fleste gymnaster ved, at det kræver et kraftigere afsæt at lave
en strakt salto end en lukket salto. Det skyldes, at en strakt salto
har større inerti og kræver derfor større rotationsmængde end en
lukket salto.
Ligeledes ved de fleste, at man roterer hurtigere, hvis man i svævefasen går fra en strakt salto til en lukket salto, mens man roterer
langsommere, hvis det omvendte er tilfældet.
I luften kan man kun ændre rotationshastigheden ved at ændre
kropspositionen eller ved at blive påvirket udefra, fx af en modtager, som kan øge eller bremse rotationen ved at skubbe til kroppen
uden for tyngdepunktet. Til sidst skal det nævnes, at i en salto
roterer kroppen altid om en vandret akse.
Hvis kroppen er lodret (set bagfra), vil den vandrette akse også
være kroppens tværgående akse, men hvis kroppen væltes lidt i
luften, så vil rotationen omkring den vandrette akse
udmønte sig i, at rotationsmængden fordeles til både den tværgående akse og til den langsgående akse (se figur 2:5)
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Dvs. at en skrue er i gang, og der roteres så både omkring kroppens
tværgående og langsgående akse på én gang. Dette kaldes en
vælteskrue, og denne skal først igangsættes efter afsættet, hvor
asymmetriske bevægelser (primært med armene) vil ”vælte”
kroppen.

Kroppen kan rotere omkring 3 akser i luften:
2:2 Den tværgående akse, som vi roterer omkring i saltoer
2:3 Den langsgående akse, som vi roterer omkring, når vi skruer
2:4. Den sagittale akse, som vi roterer omkring i smetterling eller
sidelæns saltoer
I figur 2:2-2:4 ses der silhuetter med de tre akser indtegnet. I
stående stilling er den langsgående akse altid lodret, mens den
tværgående og den sagittale akse begge er vandrette.
I det følgende vil rotationer om de to første akser blive gennemgået. Der gælder samme forhold for rotation omkring den sagittale
akse, som omkring den tværgående.
Ligesom vi har en bevægelsesmængde, så findes der også en rotationsmængde, som har indflydelse på, hvor hurtigt man kan rotere
i et spring (rotationshastighed) i en bestemt kropsposition. Det er
vigtigt at huske, at rotationsmængden kun kan skabes i afsættet,
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Figur 2:5) På billedet ses tydeligt, hvorledes saltoen er ”væltet” og gymnasten
roterer nu om begge akser, dvs. skruer.
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Rotation omkring et kontaktpunkt

2:6

Dette inkluderer alle former for sving, hvor man hænger i en bom/
reck el.lign. samt alle tilfælde, hvor man har kontakt til gulvet med
hænder eller fødder, og kroppen roterer omkring dette punkt. Det
sidste er tilfældet ved spring som kraftspring, flikflak, flyvespring
osv. (figur 2:6)

Landing
Absorption af bevægelsesmængde og evt. rotationsmængde. En
landing kan defineres som opbremsningen af kroppens hastighed
til nul efter en svævefase. Vi kender det fra en forlæns salto, hvor
man efter tilløb, afsæt og svævefase (inkl. rotation) lander på benene på nedspringsmåtten. For at bremse kroppens nedadgående
hastighed, går man ned i benene.
I de fleste spring er der også rotationer, som skal bremses i slutningen af svævefasen og i landingen. Som nævnt i sidste afsnit er der
en sammenhæng mellem kropsposition og rotationshastighed: Jo
længere kroppen er (stor inerti), jo langsommere roterer den (lav
rotationshastighed). Det er det princip, man benytter sig af, når
man skal bremse rotationen efter en salto – man lukker saltoen ud
kort før landing og nedsætter dermed rotationshastigheden og kan
lande i balance. (figur 2:7)

2:7

Kip
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Overførsel af bevægelsesmængde
Et kip handler om at overføre bevægelsesmængde fra en kropsdel
til resten af kroppen. Ved et armtræk på et stående hop svinges
armene hurtigt op i lodret, hvor de bremses. Idet armene svinges
op mod lodret, vil de presse kroppen en lille smule ned mod gulvet,
men idet armene bremses i lodret, vil de trække kroppen en lille
smule opad. Hvis armtrækket udføres samtidig med et afsæt, kan
man hoppe lidt højere. Man har påvist, at et godt armtræk kan øge
hoppehøjden ved gulvafsæt med op til 10%.

Balance
Dynamisk balance, sansning og koordination
At være i balance er, når ens tyngdepunkt er lige over understøttelsesfladen (fødderne), men dette er en statisk balance. Balance som
bevægelseselement handler derimod om dynamisk balance. Lidt
kryptisk kan man sige, at man skal kunne holde balancen, mens
kroppen er i ubalance. Det sker fx i en vejrmølle, hvor man er ude af
balance, når man bevæger sig fra afsætsfoden og op på hænderne
og ned på landingsfoden. Men der er balance, hvis man udfører
møllen lige gennem lodret. Der er altså ubalance på den ene led og
balance på den anden led. Balance handler fx også om at placere
kroppen i den rigtige hældning i indspringet, så stemstillingen i afsættet får den rette hældning. Sluttelig handler balance selvfølgelig
også om at lave gode landinger, hvor man som nævnt tidligere kan
lande lidt underroteret og ende i en statisk balance.

Figur 2:7) Rotation omkring kontaktpunkt. Ved nedsving er kroppen strakt. Ved opsving
gøres kroppen kortere

spring med afsæt på armene i næsten hele skulderleddets bevægelsesområde. Se fx på tyvspring, tigerspring og kraftspring. Afsæt
på armene betegnes også som skulderafvikling. Skulderafvikling er
kendetegnet ved, at et skub på underlaget eller et redskab påvirker
kroppen, så den løftes væk fra underlaget/redskabet. Bevægelsen
foregår primært i skulderbæltet, som er betegnelsen for skulderblad og kraveben, og de bevægelser, der sker mellem disse knogler
og brystkassen. Skulderbæltet kan således flytte på selve skulderleddet (og armen):
Op/ned, frem og tilbage og i alle positioner som kombination af
disse.
Bevægelser op og ned i skulderbæltet med armene i stræk kaldes
ofte for teleskop-effekten. Ved skulderafvikling, fx i håndstandspositionen i et kraftspring, er det vigtigt, at skulderbæltet er løftet
helt op (skuldrene er ”oppe” om ørerne) i håndisætningen.

Støtte/afsæt med armene:
Skulderafvikling
Dette er også en af springgymnastikkens kerneelementer, som
adskiller denne idræt fra mange andre. I springgymnastikken er der
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KAPITEL 3.
Springfaser – indlæring og analyse
14

Springfaser har 2 formål:
1. Det er nemmere at opbygge en springtræning, hvor man kan
træne springets enkeltdele, inden de sættes sammen til det
færdige spring.
2. Analysen af gymnasternes spring bliver nemmere, og det gør
fejlretning mere overskuelig og målrettet. Dette gælder især i
dag, hvor mange spring gennemses på video efterfølgende.
Film 3.1: Teknikstudie rondat flik på springsikker.dk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BDt87CFMGnQ
Springfaser er betegnelsen for opdeling af et spring i mindre dele.
(jf. film 3.1) En fase går fra et tidspunkt til et andet og skal indeholde en klart defineret bevægelse eller moment, såsom afsæt,
håndisætning, skulderafvikling eller landing. Antallet af faser, som
et spring opdeles i, kan udmærket være forskelligt, afhængig af den
sammenhæng det bruges i. Hvis man, som træner, er konsekvent
og bruger de samme faser og betegnelser, hver gang man gennemgår spring med sine gymnaster, vil alle med tiden få en ensartet
opfattelse af, hvordan springene vurderes og analyseres. På den
måde vil gymnasterne hurtigere forstå trænerens feedback efter
de enkelte spring og være bedre til at omsætte det til ændringer i
det næste spring. I det følgende vil typiske faser i spring på måtte,
redskab og trampet blive gennemgået. I måttespring kunne en
mølle, rondat eller et kraftspring være opdelt i følgende faser:
• Tilløb
• Forhop
• Nedgang til håndisætning
• Håndisætning/skulderafvikling
• Svævefase
• Landing
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Hvis der kan være tvivl om det præcise overgangspunkt fra fase
til fase, så kan man præcisere dette. Fx: Forhop (til og med landing
med bendeling). Man skal forestille sig, at hele springet skal kunne
dækkes ind med billeder af positioner i springet, som viser starten
og slutningen af de enkelte faser. Slutbilledet på en fase skal så
være startbilledet på næste fase.
I film 3.2 ses hvordan de enkelte billeder er start og slutning på de
enkelte faser i et overslag med hovedstøtte (fase 1 og 2, tilløb og
indspring er ikke medtaget). Her kan faserne beskrives og teknikken forklares på følgende måde:
Film 3.2: Teknikstudie Hovedspring/lavt overslag på springsikker.dk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LIOs36b1G74
3. Første svævefase: Hovedet søger ned efter afsættet, hofteleddet holdes bøjet. Opgang til hovedstand: Panden sættes i
skumplinten foran hænderne, hoften er bøjet 90°.
4. Kippet startes: Hoften strækkes aktivt. Afvikling i arme og
skuldre: Armene strækkes aktivt, og kippet fortsætter til
spændt svaj.
5. Svævefase: Kroppen holdes i spændt svaj indtil landing.
6. Landing: Der arbejdes excentrisk i knæstrækkere og balle .
I spring over et redskab kunne et tigerspring være opdelt i følgende
springfaser, jf. film 3.3 (fase 1 og 2 tilløb og indspring er ikke medtaget):
Film 3.3: Teknikstudie Tigerspring på springsikker.dk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QjGnASFLhHE
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3. Afsæt: Det relativt korte indspring skal sikre en lodret eller
endda foroverfældet afsætsposition – afhængig af redskabets
højde. Armene rækkes fremad mod redskabet.
4. Svævefase 1: I denne fase søges frem med hænderne på
redskabets bagerste ende. Kroppen kommer næsten til at ligge
vandret henover redskabet.
5. Håndisætning/skulderafvikling: Hænderne sættes på bageste
ende af redskabet og armene holdes strakte og spændte. Samtidig afvikles der kraftigt på bukken lodret nedad, så kroppen
løftes fri af redskabet.
6. Svævefase 2: I denne fase bøjes hofte og knæ fuldstændigt
og benene føres under kroppen og over redskabet. Springets
fremdrift og løftet af kroppen efter afviklingen gør det muligt
at strække kroppen ud til landing på redskabets modsatte side.
Armene løftes op i stræk eller evt. ud til siden.
7. Landing: Der arbejdes excentrisk i knæstrækkere og balle.

1. Indspring
2. Afsæt og Svævefase del 1
3. Svævefase del 2
4. Svævefase del 3
5: Landing
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Prøv selv at lave en beskrivelse af de enkelte faser jf. beskrivelserne til film 3.2 og 3.3. På kurset skal du bl.a. kunne analysere et
spring og opdele det i springfaser i den metodiske prøve.
For at blive en dygtig gymnast, er man – ud over træningen af de
tekniske færdigheder (de grundlæggende bevægelseselementer
samt de helt specifikke spring) – nødt til målrettet at træne sine
muskler således, at de til enhver tid kan opfylde de krav, som
springene kræver. En nybegynder i springgymnastik vil derfor ikke
behøve at være meget stærk, da simple spring med kort svævefase
typisk kræver mindre muskelstyrke end svære spring med lang
svævefase.

Keypoints: Tilløbshastigheden er meget vigtig i dette spring, da et
for langsomt tilløb giver for lille horisontal fremdrift til at gymnasten kan komme over redskabet, og for hurtigt et tilløb giver ikke
tid nok til en ordentlig afvikling og landingen bliver sandsynligvis
med sammenkrummet krop med balance forover.
I spring i trampet kunne en forlæns lukket salto være opdelt følgende springfaser, jf. film 3.4 (tilløb er ikke medtaget)
Film 3.4: Teknikstudie Salto på springsikker.dk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wzFVpW7yWWc
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KAPITEL 4.
16

Fysiske forudsætninger og træningsformer
Styrke

Eksplosivitet og spændstighed
Grundlæggende er det vigtigt at træne især den eksplosive styrke
og spændstigheden, hvor det gælder om at udvikle så stor kraft
som.m. uligt på meget kort tid.
Man kan som gymnast ikke se bort fra nogen dele af kroppen, når
det handler om styrke som den grundlæggende forudsætning.
Benene skal både kunne udføre stor kraft på kort tid under afsæt
(et afsæt varer typisk under 0,2 sekund) samt absorbere meget
energi i landinger. Det samme gælder for armene – primært
skuldermuskulaturen – som ligeledes både skal kunne sætte af
og lande. Ryg- og mavemuskler skal kunne lave sammenlukninger
og udretninger hurtigt, men skal også kunne arbejde statisk for at
holde kropsstammen spændt under springene.

Muskeludholdenhed
Muskeludholdenhedstræning giver muskler, som ikke udtrættes så
let, og det er vigtigt for mave- og rygmuskler, da en god stabilisering af rygsøjlen hele træningen igennem er vigtig. Når man kan
udføre en styrkeøvelse mere end ca. 20 gange, træner man sin muskeludholdenhed. Dvs. at musklen bliver bedre til netop at kunne
udføre mange gentagelser, mens musklens maksimale styrke kun
ændres lidt. Så hvis man træner sig op til at kunne udføre 30-40
armstrækninger, er det ikke sikkert, at det gavner ens evne til at
afvikle på et redskab.
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Muskeludholdenhed er udmærket at træne for mave- og rygmusklerne, da disse er aktive i samtlige af springets enkeltdele fra tilløb
til landing uden at spænde maksimalt særlig ofte.

Smidighed
Udstrækning og bevægelighedstræning er to forskellige ting! Det er
en typisk fejl inden for springgymnastikken, at armene i fx kraftspring eller flikflak ikke er i forlængelse af kroppen (altså at vinklen
er 180°), hvilket vanskeliggør en optimal skulderafvikling. Derfor
er træning af smidighed – kaldet bevægelighedstræning – også en
nødvendighed. Af æstetiske årsager er det også en fordel bl.a. ikke
at være alt for usmidig i fx hasemusklerne, da det kan hindre, at
benene strækkes helt, når hoften samtidig bøjes (fx i hoftebøjede
overslagsbevægelser).
Man skal adskille bevægelighedstræning fra udstrækning. Udstrækning er relative kortvarige udstrækninger af musklerne, som
har en skadesforebyggende funktion, da muskler og sener vil blive
mere fleksible i 1-2 timer efter udstrækningen. Bevægelighedstræning, der skal øge smidigheden, kræver mere tid til udspændingen af musklen (30-60 sek. gerne mere). Det vil sige, at der faktisk
skal sættes lige så meget tid af til målrettet bevægelighedstræning
som til styrketræning. Bevægelighedstræning kan udføres af
gymnaster i alle aldre, men når man bliver 18-20 år, vil effekten af
træningen være væsentlig nedsat. Det vil sige, at det er nemmest,
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hvis man fra fx 8-10 års alderen har oparbejdet en passende smidighed, som så blot skal vedligeholdes senere i karrieren. Ligesom
ved styrketræning tilrådes det, at man søger viden og erfaring,
inden man kaster sig ud i mere systematisk bevægelighedstræning
af sine gymnaster.

Kondition
Kondition er kroppens evne til at forsyne musklerne med ilt, og
musklernes evne til at danne energi ved at forbrænde ilt sammen
med sukker eller fedt. En god kondition er som sådan ikke vigtig for
at blive en dygtig springgymnast, da det enkelte spring kun varer
få sekunder. Men for at gymnasterne kan klare en lang træning bestående af både opvarmning, spring tekniktræning, styrketræning
m.m. samt opvisnings- og konkurrencesituationer, er en vis grundform selvfølgelig hensigtsmæssig. Denne grundform opnås i vid
udstrækning netop gennem de ugentlige træninger, men de fleste
vil få lidt ekstra overskud, hvis de lavede én gang konditionstræning om ugen ud over springtræningen. Især i starten af sæsonen
kan konditionstræningen være en god måde at komme i gang på.

Koordination
Da springgymnastik er en teknisk idrætsgren, er indlæringen af nye
spring en videreudvikling af koordinationsevnen. Da springgymnastik indeholder så mange forskellige bevægelsesmønstre, og fordi
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man bruger hele kroppen, kan man endda sige, at springgymnastik forbedrer den almene koordinationsevne. Skal man så træne
koordinationen for at blive en bedre springgymnast? Både ja og nej.
For at have en positiv effekt i forhold til spring, så skal koordinationsøvelserne ligne de bevægelser, som er de spring, som holdet
træner. Det vil sige, at det ikke er nok blot at udfordre gymnasterne
med tilfældige koordinationsøvelser. Koordinationsøvelser skal
også helst have en sværhedsgrad, som kræver gymnasternes koncentration for at kunne udføres korrekt. Hermed trænes koncentrationsevnen, som er en vigtig del af koordinationsevnen. Så øges
gymnastens evne til at koncentrere sig om kroppen og kropdelenes
bevægelser under øvelser eller udførelse af spring, og indlæringen
af nye spring vil sandsynligvis ske hurtigere. Men koordination
handler også om ubevidste forhold. Fx sørger nervesystemet for, at
musklerne i benene allerede i slutningen af svævefasen er spændt
og klar til den kommende landing.
I kontaktfaser – typisk afsæt på fødder eller hænder – er koordination eller timing af, hvornår de forskellige muskler er aktive også
vigtig. For fx at træne muskelkoordination under en landing, kan
gymnasten træne selve landingen ved at hoppe ned fra en middelhøj eller høj plint og lande i balance på en måtte. Afsætshøjden
kan ændres for at imødekomme gymnasternes fysiske formåen,
ligesom man kan sætte ½ eller 1/1 skrue på nedspringet for at
udfordre gymnasten.
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KAPITEL 5.

Børn og sansemotorisk udvikling
Lige fra fødslen har mennesket et mønster af genetisk bestemte
bevægelser, der er karakteristiske for arten. Her tænkes på de
færdigheder, der også indgår i den grovmotoriske trappe. Disse
bevægelser udvikles gennem modning, men kræver i den grad træning og stimulering. Motorik er et fællesnavn for det, som har med
kroppens bevægelser at gøre. Der tales ofte om de fem sanser, når
man skal beskrive fundamentet til en god motorisk udvikling; den
vestibulære sans, den kinæstetiske sans, den taktile sans, synssansen og høresansen. Alle sanser skal stimuleres, for at udvikles,
men når det drejer sig om børn, er opgaven let, da de er ivrige efter
at lære nyt hele tiden. Ved at stimulere de fem sanser udvikles de
grundlæggende forudsætninger, som beskrevet i forrige kapitel.
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Den vestibulære sans (også kaldet labyrintsansen) har med balancen at gøre og er derfor særdeles vigtig i gymnastikken, da det er
den sans, der er med til at få gymnasten til at orientere sig ved rotationer og skabe en god aerial awareness. Det er det begreb, man
tit bruger i forbindelse med en gymnasts luftfornemmelse – altså
evnen til at vide, hvor langt man er nået rundt i en given rotation
om såvel en som to akser både forlæns og baglæns.
Den kinæstetiske sans er evnen til at fornemme muskelbevægelser, altså forståelsen af, hvad der sker med de enkelte kropsdele,
når man laver en given bevægelse.
Den taktile sans er vigtig, specielt for børn, da de er meget afhængige af berøring for at forstå (tænk på en baby, der mærker på
alting med både fingre og mund). Den taktile sans er også et vigtigt
element at huske for træneren, da han/hun skal kunne arbejde
kropsligt med børnene og på deres egen krop vise, hvad der menes
med en given instruks eller rettelse. Børn forstår hurtigere og
bedre, hvad de skal gøre, når man som træner arbejder kropsligt
med dem og trykker dem på eksempelvis skulderen samtidig med,
at man fortæller, hvad man gerne vil have dem til at gøre (i mange
tilfælde forstår børn slet ikke en instruks, hvis den kun fortælles).

det, at den motoriske guldalder sker frem til pubertetens indtræden, men en række faktorer er medvirkende til, hvornår den
kommer hos den enkelte udøver. Det er afhængigt af, hvor meget
barnet stimuleres.
Motorik er evnen til at kunne kontrollere bevægelser gennem
nerveimpuls. Forenklet vil det sige, evnen til at kunne forestille
sig en bevægelse, sende besked via nervesystemet til de pågældende muskler og aktivere disse. Indlæring af nye bevægelser
bygger således ovenpå de i barndommen udviklede grovmotoriske
færdigheder (se billede 5.1). Gennem træning af tilvænningsøvelser og træning af den almene fysik opbygges en kropsstyrke og
koordineringsevne, der gør det muligt at udføre selv komplicerede
sammensætninger af øvelser.
Ved indlæring af nye spring findes der i hjernen ikke et færdigt
”program”. Derfor må dette bygges op gennem.m. ange gentagelser
og finjusteringer fra forsøg til forsøg. Indlæring bliver på den måde
et spørgsmål om.m. otorisk baning (dannelse af kontakt mellem
hjerne og muskler), hvor nervesystemet lærer, at aktivere de rigtige
muskler på de for springet hensigtsmæssige tidspunkter. Sværhedsgraden af de nye bevægemønstre afhænger primært af:
1. Hastigheden, hvormed øvelsen udføres
• Indlæring er mest effektiv, hvis man gradvis øger hastigheden
2. Graden af lighed til kendte bevægemønstre
• Springopstillinger bør ligge så tæt på det færdige spring som
muligt

Gymnastikpyramiden giver et forslag til børns
gymnastiske udvikling
Fem gymnastiske spring til toppen...

“
“

Syns- og høresanserne er naturligvis også vigtige, da disse sanser
er med til at gymnasten orienterer sig både i forhold til sig selv og
andre (eksempelvis i en springomgang med sine holdkammerater).
Synssansen er et vigtigt redskab til orientering sammen med bl.a.
den vestibulære sans. Det er derfor vigtigt at huske gymnasterne
på, at de skal have åbne øjne undervejs i rotationerne og lære dem,
hvilke fikspunkter de skal kigge efter. Det er en dårlig ide at forsøge
at se alt undervejs, da det menneskelige øje ikke er indrettet til det,
men det er godt at se, når rotationen startes, og når rotationen er
ved at være færdig, så gymnasten kan gøre klar til landing.
Den motoriske guldalder er et meget brugt begreb, der dækker
over, hvornår i børns udvikling at tingene går hurtigst. Et faktum er
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5

Gymnastik er bare livet

Sikke en
udsigt herfra!

“

Gymnastik
giver bare
god energi!

“

Nu har jeg
endelig lært det.

“

3

Det er
sjovt, at
stå på
hænder

“

Jeg vil bare så
gerne lære det.

“

1

Det er
heller aldrig
for sent!

“

Hvor der er vej,
kan der laves
vejrmøller.

29 ... 30 ... 31

“

Det er
aldrig for tidligt
at starte ...

“

2

“

Det er svært,
men jeg kan godt
hvis jeg øver mig.

“

4

“

Hvor er
de dygtige
deroppe.

Kan du
gribe
bolden?

Gymnastikpyramiden
Rytme
Niveau

5
4
3

Sving

Spring
Fodled

Kropsbevidsthed og
kropsstamme

Rytme

Energier. F.eks.:
 Veksling mellem markerede,
førende og svingende bevægelser

Spring over gulv. F.eks.:
 Chassé
 Spagat
 Split

Musikalitet. F.eks.:
 Fornemme og fortolke et stykke
musik i dine bevægelser
Flow.

Krop før arme/ben.
Centerfornemmelse.
F.eks.:
 Kom tilbage til centerstilling
efter et udfald

Mindre assymetriske sammensætninger af svingøvelser. F.eks.:
 Ulige rundsving
 Ulige sidesving
 Sammensatte sving fra niveau 3
 Vejrtrækning og tyngde

Eksplosive afsæt.
F.eks.:
 Store hop

Anderledes taktarter.
F.eks.:
 3/4
 5/7
 7/8

Isolerede bevægelser.
F.eks.:
 Brystkasse
 Håndled
 Albueled

Sammensætte ben/arme med krop.
F.eks.:
 Fejesving
 Vægtoverføring
 Udfald

Små sammensatte hop koordineret
med arme og ben. F.eks.:
 Sprællemand
 Krydshop
 Hop til bredstående

Holde takten uden instruktør.

Led- og stillingfornemmelse.
F.eks.:
 Fornemme, hvor ben og arme er
placeret, og om de er strakte eller
bøjede.

Holde takten vha. instruktør.

Spændt og afspændt.
Strakt og bøjet.

Niveau

5
4
3

Bane - forlæns

Bane - baglæns

 Hofte, kraft, dobbelt
spring m.m.
 Kombinationer med
kraftspring
 Hofte kraftskruespring

 Araber - flik flak m.m.
 Araber - wip back
- flik flak m.m.
 Hoftebøjet salto
- araber - flikflak m.m.

 Strakt salto med halvanden skrue
+ mere
 Dobbelt roterende saltoer m.m.

 Baglæns rulle til håndstand
(fra siddende og stående)
 Rulle og håndstandrulle over
strakte ben
 Håndstandsstem

 Hofte, kraft, salto m.m.
 Kraft salto m.m.
 Salto kraft m.m.

 Araber - flikflak
 Araber - baglæns salto
 Startsalto - araber

 Strakt salto
 Strakt salto med halv skrue

 Baglæns rulle med strakte ben
fra stående
 Håndstandshop
 Håndstandsrulle med forskellige
opgange
 Halv mølle til håndstand

 Startsalto
 Kraftspring

 Araberspring
 Baglæns salto
 Flikflak

Trampet

 Lukket Salto
 Hoftebøjet salto
 Hofte bøjet salto med halv skrue

Behændighed

 Baglæns rulle med strakte
ben fra siddende
 Hovedstandsstem
 Håndstandsrulle
 Håndstand med samlede
ben fra hugsiddende – ned
samme vej

 Håndstand m.m.
 Salto
 Forlæns rulle

 Baglænds rulle
 Håndstand
 Vejrmølle

 Forlæns rulle
 Forlæns rulle med halvskrue
 Ophop uden tilløb
 Ophop med tilløb

 Forlæns rulle
 Baglæns rulle
 Hovedstand
 Håndstand

Benplacering. F.eks.:
 Parallelle
 Bredstående

2
1

Basissving.
F.eks.:
 Sidebøjninger
 Vrid
 Rundsving
 Vippe i knæ

Basishop. F.eks.:
 Alm. hop
 Hop på 1 ben
 Gadedreng
 Sidehop
Strakte fodled.

 Trille
 Løbe

 Krybe
 Hoppe

 Svinge

dgi.dk/gymnastik

 Kravle
 Hinke

 Balancere

 Klatre
 Kaste osv.

2
1

 Trille
 Løbe

 Krybe
 Hoppe

 Svinge

 Kravle
 Hinke

 Balancere

 Klatre
 Kaste osv.

Niveau

5
4
3
2
1

Bane - forlæns

Bane - baglæns

 Hofte, kraft, dobbelt
spring m.m
 Kombinationer med
kraftspring
 Hofte kraft skruespring

 Araber - flik flak m.m
 Araber - wip back
- flik flak m.m
 Hoftebøjet salto
- araber - flik flak m.m

 Strakt salto med halvanden skrue
+ mere
 Dobbelt roterende saltoer m.m

 Baglæns rulle til håndstand
(fra siddende og stående)
 Rulle og håndstand-rulle over
strakte ben
 Håndstands-stem

 Hofte, kraft, salto m.m
 Kraft salto m.m
 Salto kraft m.m

 Araber - flik flak
 Araber - baglæns salto
 Startsalto - araber

 Strakt salto
 Strakt salto med halv skrue

 Baglæns rulle med strakte ben
fra stående
 Håndstandshop
 Håndstand-rulle med forskellige
opgange
 Halv mølle til håndstand

 Startsalto
 Kraftspring

 Araberspring
 Baglæns salto
 Flikflak

Trampet

 Hoftebøjet salto
 Hofte bøjet salto
med halv skrue

Behændighed

 Baglæns rulle med strakte
ben fra siddende
 Hovedstands-stem
 Håndstand-rulle
 Håndstand med samlede
ben fra hugsiddende – ned
samme vej

 Håndstand m.m
 Salto
 Forlæns rulle

 Baglænds rulle
 Vejrmølle

 Lukket Salto
 Ophop u. tilløb

 Forlæns rulle
 Baglæns rulle
 Hovedstand
 Håndstand

Se videomateriale og beskrivelser:

Link til gymnastikpyramidens hjemmeside
https://www.dgi.dk/gymnastik/gymnastik/
for-dig-som-instruktoer/gymnastikpyramiden
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KAPITEL 6.
Sikkerhed

20

Trampet og Trampolin – et udfordrende
og sjovt, men også farligt redskab!

Etiske forhold i forbindelse med
anvendelse af trampolinredskaber

I springgymnastik er det helt naturligt at have både legen med og
træningen af kroppens bevægelsesmuligheder og færdigheder som
fokus. At svæve og rotere er to helt unikke bevægelseselementer i gymnastikken. Dette rummer mulighed for oplevelser med
kroppen, som ikke kan erfares på tilsvarende måde indenfor andre
idrætsgrene.

I materialet her vil fokus omkring de etiske forhold fortrinsvis ligge
på foreningsledelsen, som kan og bør overveje, hvad træneren
bør og kan gøre. Det kan være af betydning, at foreningsledelsen
overvejer følgende:
• Hvilken orientering om skadesrisiko, undervisningsindhold og
-form, der bliver anvendt i forbindelse med brug af trampet/
trampolin.
• Hvordan ledelsen forholder sig i tilfælde af en skade?
• Hvilket ansvar har ledelsen, og hvilke forholdsregler er truffet på
forhånd, og er eventuelle uheldssituationer på forhånd drøftet
med foreningens forsikringsudbyder?

I det følgende berører vi nogle vigtige generelle punkter omkring de
forskellige redskaber.

Trampet
Overvej altid, hvorvidt den trampet, du bruger, er hensigtsmæssig.
Hårdhed og vinkel bør være i overensstemmelse med gymnastens
alder, vægt og evner. Hvis man bruger en for hård trampet, og hvis
den er for stejl vil gymnasterne kompensere for manglende styrke
mm og udvikle en forkert teknik.

Trænerne bør overordnet have aftalt med sig selv og sine kollegaer,
hvordan vil jeg/vi forklarer mig/os, hvis skaden sker. Hvilke undervisningsformer anvender vi, hvordan sikrer jeg/vi de aktive, kan
jeg/vi i det hele taget stå inde for at afvikle en ansvarlig undervisning/træning? Jf. ovenstående anbefalinger.

Redskab

Sikkerhedsoversigt

De forskellige redskaber til indøvelse af overslagsbevægelser bør ligeledes være i overensstemmelse med gymnastens alder og evner.
Det er vigtigt, at gymnasten føler sig tryg ved redskabet, så han/
hun kan koncentrere sig om det tekniske og ikke frygter at komme
over redskabet. Overvej, hvorvidt det redskab, der anvendes, er
hensigtsmæssigt i forhold til springet, der skal udføres. Basale tilvænningsøvelser er en nødvendighed ved indlæring af spring på et
nyt redskab. Sidst, men ikke mindst, er afstanden mellem redskab
og trampet af stor vigtighed og skal afstemmes efter gymnastens
størrelse og evner.

Af hensyn til sikkerheden er det nødvendigt, at de ansvarlige ledere
og trænere gør sig følgende overvejelser og handlinger i forhold
til læringsmiljøet. Følgende sikkerhedsoversigt er et minimum og
skal ses i kombination med Sundhedsstyrelsens anbefalinger om
trampolinbrug. Det handler om:
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• At bruge sin sunde fornuft og tage hensyn
At bruge sin sunde fornuft gælder i alle forhold. For at 		
undgå skader, er det således vigtigt, at de fysiske og 		
psykiske forudsætninger passer til det niveau, der springes på.
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•

•

•

•

•

Træneren samt kompetente gymnaster på samme eller højere
niveau kan fortælle, om udøveren har de nødvendige forudsætninger.
At udvise hensynsfuld adfærd er med til at fastholde sikkerheden
Af hensyn til redskaberne, udøveren og modtageren er det
vigtigt at bruge gymnastik-/idrætstøj og skridsikkert indendørs
fodtøj eller blot bare fødder.
At være minimum 3 personer i springmiljøet, når der springes
I tilfælde af en ulykke eller akut skade, vurderes skadens art, og
foreningens procedure for disse situationer kan træde i kraft.
Således har den ene person mulighed for at tilkalde hjælp, og
den anden kan blive hos den tilskadekomne.
At lade være med at springe over evne
Benyt en velegnet metodisk opbygning af forøvelser frem.m. od
det færdige spring.
At bruge kvalificeret modtagning
Spring i trampet forudsætter ALTID kvalificeret modtagning.
Det er vigtigt, at man som forening har retningslinjer for brug af
redskaber, hvilke spring der må springes hvornår, samt hvornår
modtagning er påkrævet og i hvilken form. Ved visse hjælpeopstillinger kan gymnasterne arbejde selvstændigt, hvis træneren
vurderer, at det kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
At redskaberne vedligeholdes
Redskaber skal til hver en tid være i en forsvarlig sikkerhedsmæssig stand. Foreningen bør have retningslinjer for ansvaret
for og vedligeholdelsen af alle redskaber.

Gymnastik handler heldigvis om andet end målrettet indlæring,
men i lige så høj grad om gode bevægelsesoplevelser. De fleste
gymnaster er fascineret af at kunne beherske rotation i luften.
Følelsen af at kunne flyve og rotere under svævet udløser stor
glæde. Denne fascination smitter ubetinget af på motivationen og
er væsentlig i læringen.

Idrætsskader og førstehjælp
Da der altid vil være en vis skadesrisiko forbundet med idræt,
motion og træning, er den bedste behandling forebyggelse! For at
kunne gøre dette, er det helt afgørende med en god forståelse for
årsagerne til de skader, man i sin træning ønsker at forebygge og
dermed undgå.
Der skelnes normalt mellem to skadestyper:
1. Overbelastningsskader (udgør 75% af alle idrætsskader)
2. Akutte skader (udgør 25% af alle idrætsskader)

Overbelastning (overuse)
Det vil sige skader, der ikke skyldes uheld eller almindelig risiko
ved at dyrke idræt, men derimod dårlig eller utilstrækkeligt styret
træningsplanlægning eller redskaber/faciliteter i for dårlig stand.

Beskrivelse
Viser sig ofte pludseligt uden varsel og uden ydre provokation. Kan
have været på vej over længere tid. Skyldes forkert og/eller for hård
påvirkning af kroppens væv gennem længere tid.
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Symptomer
Ømhed/stivhed, når kroppen er koldt
Ømhed og stivhed forsvinder i løbet af træning og vender tilbage
efter træning (evt. forværret)

Årsag
Når træningstilstand ikke svarer til træningskrav og -mængde
Overtræning – mangel på restitution
Mangel på næring på nedbrydning af kroppens væv
Dårlig muskelbalance (muskelsamarbejde omkring led)

Behandling
Det er vigtigt at reagere på kroppens advarselssignaler
Aflastning af det ømme område, undgå yderstillinger og store
belastninger
Forsøg at kortlægge og korrigere risikofaktorer ved ændring af
bevægemønster, uhensigtsmæssige ydre forhold (temperatur,
underlag)
Anskaf og træn et program, der kan styrke risikoområdet.

Akutte skader (overload)
En akut idrætsskade kan defineres som:
”Læsioner pådraget under udøvelse af idræt, der kræver specialbehandling (forbinding, medicin el.lign.) for at muliggøre aktivitet eller
evt. helt umuliggøre aktivitet.”
Akutte idrætsskader opstår, når vævet bliver udsat for belastninger, der overstiger vævets styrke. Når et væv udsættes for en irritation (overbelastning, tryk, slag), opstår der en skade. Alle skader
udløser en akut ”betændelse” (inflammation), der er afgørende for
helingen af skaden.

21

Der er fem tydelige tegn på inflammation:
Rødmen
Hævelse
Varme
Smerte
Nedsat funktion

Beskrivelse
Pludseligt opståede skader, ofte provokeret af ydre omstændigheder fx træde forkert (ofte i landinger), fald, kollision.
- Kan variere fra lette forstuvninger til knoglebrud og svære
ledbåndsskader
- Til denne type hører også fibersprængninger fra små
forstrækninger til store muskelbristninger

Symptomer
Akut traume
Smerte
Inflammationsproces

Årsag
Manglende opvarmning
Uventede, ydre påvirkninger
Træthed, uopmærksomhed
Svaghed pga. tidligere skader eller overbelastning
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Behandling af akutte skader

22

Akutte skader kræver øjeblikkelig behandling efter PRECIM princippet, der har til formål at begrænse hævelse, smerte og hjælpe til
bedre og hurtigere heling.

M (mobilisering):
Bevægelse inden for smertegrænsen for aktivering af venepumpe,
der stimulerer blodcirkulation, der transporterer affaldsstoffer og
væske væk fra skaden. Dette fremmer helingsprocessen. Akutte
skader må aldrig varmebehandles eller masseres.

P (protection)
Beskyt den tilskadekomne, således at skaden ikke forværres, stop
aktiviteten og vurder om det er nødvendig at flytte den tilskadekomne.

Link til idrætsskader nej tak
Http://dif-idraetsskader.itai.dk

R (ro)
Aktiviteten stoppes, og skaden vurderes for at undgå forværring af
skaden. Ro indebærer også psykisk førstehjælp.
E (elevation)
Den beskadigede del eleveres/hæves over hjertehøjde, hvorved kapillærtrykket indskes, og blodtilførslen hæmmes, hvilket reducerer
hævelse og optimerer helingsprocessen.
C (kompression)
Kompression foretages ved at lægge stram elastisk forbinding
om skadesstedet og også rigeligt over og under. Den stramme
forbinding reducerer blodgennemstrømning og dermed hævelsen i
det beskadigede væv.
VIGTIGT: Da kulden fra is først opnår effekt efter ca. 10 min., SKAL
kompression foretages først da dette har øjeblikkelig effekt!!

Alvorlige skader
Ved alvorligere skader, hvor udøvere mister bevidstheden, er
det vigtigt at kende til livreddende førstehjælp. Når en person er
bevidstløs, er der grund til at reagere hurtigt, da vedkommende
ikke kan tage vare på sig selv. Trækker vedkommende ikke vejret, er
situationen yderst kritisk. Her kan der være tale om hjertestop, og
en hjerte-lunge-redning er nødvendig:
Skab sikkerhed
Vurder personen
Tilkald hjælp
Giv førstehjælp
Det skal dog nævnes, at livreddende førstehjælp ikke er en del af
denne uddannelse. Det anbefales på det kraftigste alle trænere og
foreningsledere at tage en uddannelse i livgivende førstehjælp.

I (is)
Brug af is mindsker den indre blødning ved sammentrækning af
blodkar, samt virker smertelindrende. Skaden skal isbehandles i 20
minutter, hver time i det første døgn, herefter ved behov eller efter
belastning.
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KAPITEL 7.

Trænerens rolle

Når der arbejdes med trampet og andre fjedrende afsætsredskaber i gymnastikundervisningen, bør træneren forholde sig til
foregående kapitler og inddrage det i sine overvejelser forud for og
undervejs i undervisningen. For træneren handler det naturligvis
om at skabe de bedst mulige læringsbetingelser, men i høj grad
også om at skabe tryghed og sikkerhed i den konkrete undervisningssituation.
I relation til den enkelte gymnasts oplevelse af tryghed og sikkerhed i situationen er der tre forhold, som spiller ind. Det handler
om den enkelte gymnasts selvtillid, fornemmelse og tryghed ved
de forskellige gymnastikredskaber, som bl.a. kan opnås gennem
tilvænningsøvelser. Det handler om gymnastens tillid til træneren
– formår træneren qua sin person og faglighed at skabe gensidig
respekt og tillid i undervisningen? Samtidig handler det om tillid
gymnasterne imellem.
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Gennem overvejelserne vedrørende bl.a. valg af indhold, trænerrolle, arbejdsform, metodik, organiseringsform, progression og differentiering er det således trænerens opgav at skabe et læringsmiljø
præget af accept, respekt og tillid.
For at kunne træffe kvalificerede og hensigtsmæssige valg i
arbejdet med trampet og andre fjedrende afsætsredskaber, må
træneren dels have en teoretisk viden om, men i høj grad også en
praktisk kompetence i:
Organisering
Metodik og progression
Teknik og feedback
Modtagning
Redskaber og springopstillinger

Organisering
• Skal gymnasterne bevæge sig rundt på en redskabsbane?
• Skal de arbejde i grupper på forskellige stationer?
• Skal alle arbejde med den samme øvelse på samme tid, eller
hvordan skal de organiseres?
For at kunne svare på det, må træneren bl.a. overveje målet med
undervisningen og holdets og den enkelte gymnasts forudsætninger. Træneren må overveje, om der er øvelser eller redskabsopstillinger, som er forbundet med en særlig risiko, og som dermed
kræver hans/hendes fulde opmærksomhed eller tilstedeværelse,
og på hvilke stationer eller med hvilke øvelser gymnasterne med
fordel kan arbejde selv.
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Metodik og progression
Når der skal vælges deløvelser eller aktiviteter, som træner bestemte grundlæggende forudsætninger, må træneren dels analysere det enkelte spring og den enkelte gymnasts forudsætninger i
relation hertil. Træneren bør overveje, hvilken metodik og progression, der kunne være egnet i den givne situation. Der kan være
situationer, hvor træneren kan vælge at arbejde med det færdige
spring i sin helhed fra begyndelsen – evt. blot i et langsommere
tempo vha. støttemodtagning, og der kan være situationer, hvor
gymnasterne med fordel kan arbejde med isolerede deløvelser,
som efterhånden sættes sammen.

Helhedsmetoden (hel-del-hel)
Med udgangspunkt i helhedsmetoden sættes gymnasterne til at
arbejde med øvelsen/springet i sin helhed. Udførelsen analyseres
og giver anledning til at arbejde med udvalgte relevante deløvelser,
som efterfølgende igen sættes ind i helheden.

Elementmetoden og additionsmetoden (del-del-hel)
I elementmetoden læres en deløvelse ad gangen. Når alle deløvelserne er lært, sættes de sammen til det færdige spring eller øvelsen i sin helhed. Man kan eksempelvis arbejde med hovedstand,
benkip og den spændte svajede kropsposition, som deløvelser i
opbygningen til et lavt overslag.
Additionsmetoden (bl.a. også kaldet progressiv delmetode)
Tager på samme måde udgangspunkt i deløvelser, men her sættes
øvelserne sammen efterhånden, således at den allerede lærte deløvelse sættes sammen med den næste, indtil man til sidst udfører
det færdige spring/øvelse. Herved sikres også, at gymnasterne
arbejder med overgangene mellem de enkelte deløvelser.
Det er ikke muligt at angive den perfekte metodik til hvert enkelt
spring/hver øvelse. Det kan derfor anbefales at veksle mellem
forskellige metoder og gøre sig erfaringer med de forskellige metodiske tilgange. Ved at arbejde langsomt – fx blive båret rundt af to
gymnaster – har gymnasten tid til bl.a. at mærke kropspositioner
og orientere sig i rummet undervejs. Generelt kan man dog sige, at
når gymnasterne skal lære spring/øvelser, så er det oftest en fordel
at arbejde med et gradvist hurtigere tempo.

Teknik og feedback
En væsentlig del af trænerens arbejde er: at observere, analysere
og give feedback med henblik på at understøtte og fremme gymnasternes læring af øvelser og spring, motivere gymnasterne så de
henter ressourcer og muligheder frem, de ikke troede, de havde,
samt at gøre gymnasterne mere bevidste om deres stærke sider.
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Mange gymnastiske øvelser og spring kan karakteriseres som
lukkede færdigheder med et nærmere defineret idealbillede. Dvs. at
der er en mere eller mindre tydelig definition af, hvad der er rigtigt,
og hvad der er forkert. Her vil træneren i høj grad anvende, hvad
man kan kalde korrigerende feedback.

Træneren skal således
• Have en teoretisk teknisk viden om de konkrete øvelser og
spring
• Kende idealbilledet og progressionen mod idealbilledet
• Kunne analysere sig frem til eventuelle afvigelser fra idealbilledet

Kendetegn ved god feedback
• Tag altid udgangspunkt i gymnastens forudsætninger
• Anlæg en helhedsvurdering forud for fokusering på detaljer
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• Find primærfejlen, og fokuser på den. Prioriter det væsentlige
i forhold til det uvæsentlige, og fokuser derefter på ét eller få
forhold ad gangen
• Vær positiv, og ret opmærksomheden på det, der skal gøres
(ikke hvad der gøres forkert)
• Vælg en hensigtsmæssig placering i forhold til den enkelte
øvelse
• Udvælg på forhånd fokus i forhold til, hvilke bevægelser eller
elementer, der skal observeres
• Giv feedback hurtigt efter udførelsen
• Giv kortfattet og tydelig feedback
• Undlad at give feedback efter hvert nyt forsøg
• Inddrag gerne metaforer/billedsprog, og hvis muligt video
• Brug også feedback, der giver anledning til refleksion hos
gymnasten
• Giv feedback til grupper eller hele holdet på et generelt niveau,
og specifik feedback til den enkelte gymnast.
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KAPITEL 8.
Modtagning
Modtagningen er en vigtig del i forhold til læring af spring og i
forhold til sikkerhed. Men det er ikke altid en enkel opgave at
udføre hensigtsmæssig modtagning! Kendskab til principperne for
modtagning og til modtagningens mekanik er en væsentlig del,
men vejen til at blive en god modtager kræver først og fremmest
masser af praktisk erfaring med forskellige modtagningsformer og
-greb, i forskellige situationer og med gymnaster i forskellige aldre
og med forskellige forudsætninger.
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I undervisningssituationen er det træneren, som har ansvaret for at
aktiviteterne foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt, men det betyder ikke, at det altid er træneren, som skal varetage modtagning. Af
hensyn til selve læreprocessen og aktivitetsniveauet er der mange
fordele forbundet med at lade gymnasterne tage imod hinanden.
Det betyder imidlertid, at træneren ikke bare skal kunne udøve
modtagning og forklare relevante forhold vedrørende modtagning,
han/hun må også kunne undervise andre i at udføre modtagning,
hvor det måtte være sikkerhedsmæssigt forsvarligt. I dette kapitel
skal vi bl.a. se på:

•
•
•
•

Modtagningens formål
Modtagningsformer
Modtagningens mekanik
Grundprincipper ved modtagning

Modtagningens formål
• At hjælpe/manipulere gymnasten til at udføre øvelsen - og herved give gymnasten en oplevelse eller fornemmelse af øvelsens
bevægelsesforløb
• At undgå skader i tilfælde af, at øvelsen kikser
• At give moralsk/psykologisk støtte – at være til stede øger
modet og lysten til at lære, træne og udføre øvelser hos nogle
gymnaster

Støttemodtagning
Denne form for modtagning skal støtte springeren til at lave det
teknisk korrekte spring. Det handler om at få springeren til udnytte
den kraft, som han/hun besidder til at udføre springet.
Modtagerens fokuspunkter ved støttemodtagning:
1. Hvor skal hænderne placeres?
2. Hvornår skal der løftes, skubbes, støttes og bremses?
3. Hvor meget skal der løftes, skubbes, støttes og bremses?
4. Hvilken funktion understøtter en rotation, skrue og landing?
Støttemodtagning kan og bør i høj grad udføres af gymnasterne selv.
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Ynglinge- og seniorgymnaster på et rimeligt niveau med de fysiske
og motoriske forudsætninger i orden, samt et træningsmiljø
præget af gensidig respekt og tillid, kan muliggøre arbejde i mindre
grupper og her bl.a. udføre støttemodtagning. Herved skabes et
højt aktivitetsniveau og et fælles ansvar i forhold til at få øvelserne
til at lykkes. Træneren har naturligvis det overordnede ansvar, men
kan samtidig gå rundt og vejlede i grupperne. Og hvor gymnasterne
eventuelt er fokuserede på at give hinanden feedback i forhold til
en teknisk udførelse, kan træneren eksempelvis vejlede på gymnasternes udførelse af modtagning, som således også er en god
færdighed, der indlæres.

Sikkerhedsmodtagning
Denne form for modtagning skal sikre, at gymnasten ikke kommer
til skade i forbindelse med udførelse af øvelser og spring – hvad
enten det er i forbindelse med undervisnings- og træningssituationer eller opvisnings- og konkurrencesammenhænge.
Sikkerhedsmodtagning er væsentlig sværere at udføre end støttemodtagning (uddybes senere), og det er derfor meget vigtigt,
at træneren vurderer både egne og gymnastens forudsætninger i
relation til den konkrete situation.
Sikkerhedsmodtagning er kendetegnet ved, at bevægelsesforløbet i udgangspunktet ikke påvirkes fysisk af modtageren, men at
der kun gribes ind, hvis der sker noget uventet, og der er risiko for
skader. I tilfælde af at ”noget går galt”, er modtageren klar til at
agere og assistere – og dermed forsøge at lave et ”rescuespot”, det
vil sige en redningsmodtagning.
Modtageren skal således kunne ”læse” bevægelsesforløbet og
gribe effektivt ind og afværge et risikomoment mest muligt. Det
skal pointeres, at ”rescuespotting” er yderst vanskeligt at praktisere, idet modtagerne i nogle tilfælde kun har meget begrænset tid til
at agere hensigtsmæssigt på signaler og informationer. Jo senere
modtagerne opdager, at ”noget” er gået galt, desto mindre tid har
de til at reagere, inden gymnasten lander.
Det er derfor vigtigt, at træneren kender sine gymnaster og deres
forudsætninger og begrænsninger – fx. hvad angår fysik, teknik,
mod og koncentrationsevne.
Sikkerhedsmodtagning kræver fuld opmærksomhed hos modtageren gennem hele bevægelsesforløbet og forudsætter en hensigtsmæssig placering i forhold til det aktuelle spring og springopstilling.
Det vigtigste i forbindelse med sikkerhedsmodtagningen er at
sikre, at gymnasten ikke overbelaster hvirvelsøjlen - dvs. undgå, at
gymnasten lander på hovedet.
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Derudover er det naturligvis vigtigt at sikre, at gymnasten ikke
lander på afsætsredskabet eller et andet redskab (ved fysisk at
skubbe gymnasten væk fra redskabet) og ved mindre kiks at sikre,
at gymnasten ikke beskadiger fx fod- og knæled.

3. At der altid er indgået klar aftale mellem.m. odtagerne og den,
der udfører øvelsen/springet, således alle er bevidste om, hvilken øvelse eller hvilket spring der udføres.

Modtagerens fokuspunker ved sikkerhedsmodtagning:
1. Sikre, at gymnasten lander på benene eller ryggen. Aldrig på hovedet/nakken med efterfølgende overbelastning af hvirvelsøjlen
2. Sikre, at gymnasten ikke lander på eller rammer afsætsredskabet eller andet redskab. Modtageren placerer sig mellem
afsætspunkt og forventet landingssted
3. Sikre, at gymnasterne ikke springer over evne

8:1

Fysisk modtagning
Fysisk modtagning er modtagning, der gives til gymnaster, der ikke
har kraft og/eller tilstrækkelig god teknik til at udføre en øvelse
eller et specifikt spring selv. Modtagningsformen bør begrænses
mest muligt og erstattes af hensigtsmæssig grundtræning – (fysisk, motorisk og teknisk), og af funktionelle redskabsopstillinger.
Da det imidlertid bl.a. drejer sig om at give alle gymnasterne gode
bevægelsesoplevelser, og da gymnasterne på et hold kan have
meget forskellige forudsætninger, kan fysisk modtagning i særlige
tilfælde være hensigtsmæssig.
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Figur 8:!) Ved at tilføre en kraft ved gymnastens tyngdepunkt, kan gymnasten eksempelvis flyttes væk fra et redskab eller ind på en landingsmåtte. Ved at løfte lige under
tyngdepunktet, kan modtageren tilføre gymnasten højde og bære gymnasten rundt i
en øvelse

8:2

Psykisk modtagning
Udgangspunktet for modtagning er, at modtageren er opmærksom
og følger gymnasten på tæt hold igennem hele springet.
Psykisk modtagning er blot modtagerens tilstedeværelse, som
giver gymnasten mod og tryghed til at udføre springet. Gymnasten
har altså de fysiske og tekniske forudsætninger og kan udføre øvelsen/springet – men mangler eventuelt modet til at gøre det helt
selv. Modtageren må være bevidst om sin rolle, og det må være
målet, at gymnasten behersker øvelsen og selv tør udføre den.

Rescuespotting
Den form for modtagning, der udføres, når man som.m. odtager
går ind og redder springeren i et spring, der er ved at gå galt.
Behovet for ”rescuespotting”, som følge af, at noget går galt, kan
mindskes ved:
1. Velstruktureret planlægning og organisering
2. At træneren har autoritet og viden til at kunne sætte grænsen
for de gymnaster, der ikke selv kender grænsen
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Figur 8:2) Hvis modtageren tilfører gymnasten kraft ved siden af tyngdepunktet, vil det
medføre en ændring af rotationen. Et skub i samme retning som en igangværende rotation vil medføre en øget rotation, et skub i modsatte retning vil medføre at rotationen
nedsættes eller bremses.
Jo større afstand fra tyngdepunktet kraftpåvirkningen gives, jo større kraftmoment
udvikles og dermed jo større påvirkning på rotationen. Samtidig vil det medfører en
mindre effekt på forflytning af tyngdepunktet. Ved at kombinere løft og skub kan man i
en modtagning både løfte og fremme en rotation.
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Modtagningens mekanik
Modtagningens mekanik handler om udveksling af kraftpåvirkninger mellem modtager og gymnast samt de belastninger,
modtager og gymnast udsættes for eller kan udsættes for i forbindelse med modtagning.
Hvis modtagerne skubber eller løfter gymnasten (tilfører en kraft)
omkring tyngdepunktet, medfører det, at gymnastens tyngdepunkt
flyttes eller løftes.
Ved at tilføre en kraft ved gymnastens tyngdepunkt, kan gymnasten eksempelvis flyttes væk fra et redskab eller ind på en landingsmåtte. Ved at løfte lige under tyngdepunktet, kan modtageren
tilføre gymnasten højde og bære gymnasten rundt i en øvelse.
Hvis modtageren tilfører gymnasten kraft ved siden af tyngdepunktet, vil det medføre en ændring af rotationen. Et skub i samme
retning som en igangværende rotation vil medføre en øget rotation,
et skub i modsatte retning vil medføre at rotationen nedsættes
eller bremses.
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Jo større afstand fra tyngdepunktet kraftpåvirkningen gives, jo
større kraftmoment udvikles og dermed jo større påvirkning på
rotationen. Samtidig vil det medføre en mindre effekt på forflytning af tyngdepunktet. Ved at kombinere løft og skub kan man i en
modtagning både løfte og fremme en rotation.
I sikkerhedsmodtagning kan det være afgørende at hæmme eller
fremme en rotation, således at gymnasten ikke lander med risiko
for beskadigelse af hvirvelsøjlen. Modtageren skal således her
søge en påvirkning langt fra tyngdepunktet. Det kan også være
afgørende at bremse kroppens bevægelsesmængde (kroppens
masse x hastighed), især hvis gymnasten kommer fra stor højde
og med høj fart. Under modtagningen er det imidlertid ikke kun den
udøvende gymnast, som tilføres kraft, men også modtageren. Og
modtageren skal således være opmærksom på at reducere den
indre belastning mest muligt for sig selv. Jo tættere modtageren
kan være i forhold til det sted, hvor der skal skubbes eller løftes, jo
mindre bliver vægtstangen og dermed den indre kraftpåvirkning.
Det betyder samtidig, at jo tættere modtageren er på gymnasten,
jo større kraft kan han/hun tilføre gymnasten. Modtageren kan således med fordel stå med front mod øvelsen, være tæt på og følge
med bevægelsen og være stabil og mobil i en god grundbalancestilling.
Modtageren skal endvidere være opmærksom på, at tiden, hvor
kraftpåvirkningen sker, har betydning for den samlede kraft, som
gymnasten kan tilføres. Jo længere tid, jo mere kan modtageren
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påvirke øvelsen. Ved at gribe ind tidligt i bevægelsesforløbet og
påvirke helt frem til øvelsens afslutning, kan modtageren således
yde en samlet større modtagningsindsats. Det er derfor også afgørende, at modtageren i forbindelse med ”rescuespotting” reagerer
hurtigt og hensigtsmæssigt

Grundprincipper ved modtagning
• Hav god kommunikation mellem gymnast og modtager. Begge
ved, hvad der skal ske både i forbindelse med selve øvelsen og
hvordan modtagningen skal udføres. Begge er fuldt opmærksomme og koncentrerede, når øvelsen indledes
• Yd altid maksimalt i forhold til at sikre, at gymnasten ikke kommer til skade
• Udfør modtagningen så tæt på gymnasten som.m. uligt
• Vær mobil/bevægelig – følg øvelsen/springet
• Hav en god grundbalance på et stabilt og tilpasset underlag,
hvor man kan nå og følge øvelsen
• Fokusér på de steder på gymnasten, hvor hænderne skal placeres. Med henblik på optimal øje-håndkoordination
• Jo tættere på gymnastens tyngdepunkt modtagningen sker, jo
mere kan gymnastens tyngdepunkt flyttes eller løftes
• Jo længere fra gymnastens tyngdepunkt modtagningen sker, jo
mere kan rotationen hæmmes eller fremmes
• Jo længere tid modtagningen foregår, jo mere effekt kan modtagningen have
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KAPITEL 9.

Redskaber og springopstillinger
Overvejelser i forbindelse med
springopstillinger
Ved anvendelsen af springopstillinger er det vigtigt at finde opstillinger, som tager udgangspunkt i det præcise spring, man vil træne.
Disse bør gentages af hensyn til gymnastens optimale springindlæring og giver gode kropslige forudsætninger.

Springopstillinger bør endvidere være
Tillidsskabende
• Ved indlæring af nye spring er det vigtigt, at risikomomentet er
mindsket mest muligt, for at gymnasten kan føle sig tryg ved
situationen. Herved optimeres fortroligheden med opstillingen,
der sikrer de nødvendige gentagelser. Dette kan bl.a. ske ved
brug af skumredskaber.
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Sikre
• I forlængelse af ovenstående bør opstillingen være sikkerhedsmæssigt forsvarlig i forhold til at beskytte gymnasten
og samtidig svare til gymnastens niveau. Det er her vigtigt, at
træneren vurderer eventuelle risikomomenter ved de benyttede
redskabsopstillinger. Derudover skal modtageren kunne være
mobil i de faser af springet, hvor det er nødvendigt. (jf. kapitel 6
om Sikkerhed)
Teknisk korrekte
• Springopstillingen skal rent motorisk og pædagogisk ligge tæt
på det teknisk korrekte, således at de korrekte bevægelsesbaner indlæres fra starten, hvorved arbejdet mod det korrekte,
færdige spring lettes.

Funktionelle springopstillinger
Brug af funktionelle springopstillinger, der lægger sig så tæt op
ad det færdige spring som.m. uligt, kan tilpasses efter graden af
gymnastens bevægelsesmængde, der således kan forøges og
begrænses.

Springopstillinger, der forøger gymnastens
bevægelsesmængde
For at give gymnasten ekstra kraft i indlæring af nye spring, kan
man skabe en landingsflade, der planmæssigt ligger i et lavere
niveau end afsætsfladen. Dermed vil gymnasten lettere kunne
komme rundt – på grund af den forlængede tid i luften. Dette forhold vil samtidig være en fordel for modtageren, der ligeledes har
længere reaktionstid. Ved fald fra afsætsflade til landingsflade ved
eksempelvis skråtstillet springflade vil bevægelsesmængden øges.
Dette giver gymnasten overskud til at udføre et teknisk korrekt
spring samt mulighed for mange gentagelser.

Springopstillinger, der begrænser gymnastens
bevægelsesmængde
Dette kan ske ved enten at fjerne tilløbet eller at hæve landingsfladen. I begge tilfælde begrænses bevægelsesmængden for
teknisk at kunne fokusere på delelementer af springet samt
reducere faremomentet i springet i forhold til landingen. Desuden
kan landingsfladen gøres blødere, hvorved belastningen i landingen
mindskes. Dette kan være med til at lette overgangen til semihård
landing (blød måtte i springgrav) for endeligt at kunne mestre
landing på en nedspringsmåtte.

Med udgangspunkt i gymnastens forudsætninger
• Det er endvidere vigtigt at kunne afstemme de forskellige
springopstillinger efter springerens niveau. Dette kan være
bestemt af den fysiske form, den psykiske parathed samt gymnastens tekniske kunnen.
Motivationsskabende
• Sandsynligheden for at opstillingerne opleves motiverende
øges, hvis ovenstående faktorer er opfyldt. Ligeledes kan
forskellige tilgange skabe motivation for at lave mange gentagelser. Det kan være som stationer, redskabsbaner eller fysisk
krævende lege.

Springopstillinger kan have forskellige mål
Fælles er formålet at opnå en god springbasis på en sikker måde.
Her deles springopstillinger i funktionelle opstillinger og redskabsbaner.
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Generelle muligheder ved springopstillinger i forhold til
indlæring og sikkerhed
Se figur 9:1 (Opstilling A-D)
Opstilling A
Forslag:
Begræns tilløbet ved nye spring. Giver mindre fart, så springet er
nemmere at lære. Mindsker potentielt risikoen for skader.

Opstilling B
Hæv landingsfladen. Begrænser gymnastens bevægelsesmængde,
samt begrænser risikoen ved springet.

Opstilling C
Sænk landingsfladen. Forøger gymnastens bevægelsesmængde.
Giver ekstra overskud i forhold til udførelse af springet. Dog er
risikoen for overrotation tilstede.

Opstilling D
Skråtstil landingsfladen/springfladen. Forøger bevægelsesmængden. Tillige en god overgang mod det færdige spring.

9:1

22576 (55611) Springsikker Basis A4.indd 31

Redskabsbaner
En redskabsbane kan være en rundbane, en linje eller et springmiljø. Det generelle formål med redskabsbaner er at skabe højt
aktivitetsniveau, samt at give mulighed for at udvikle krops- og
bevægelseserfaringer gennem arbejde med grundlæggende
færdigheder . Målet er, at der arbejdes med bevægelser, som ikke
kræver modtagning, men vejledning eller coaching og dermed
fremmer en eksperimenterende tilgang til indlæring af grundlæggende færdigheder og spring.
Muligheder ved redskabsbaner:
• Udvikling af grundlæggende færdigheder
• Videreudvikling af gymnastiske færdigheder under varierede
betingelser
• Eksperimentere med kropserfaringer
• Bevidstgørelse om kropserfaringer

Krav til opstilling af redskabsbanen
De generelle principper fra de funktionelle opstillinger kan også
anvendes ved opbygning af redskabsbaner, men derudover er der
følgende krav:
• Banen bør sammensættes, så der ikke opstår ventetid
• Banen må ikke indeholde store faremomenter, men tilgodese en
arbejdsform, hvor den enkelte erkender grænsen for sin egen
ydeevne
• Afpasset deltagernes forskellige udviklingsniveauer
• Tilpasset eksperimenter, så der ikke kun er en måde at bruge
redskabet på
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KAPITEL 10.
Opvarmning
32
Indtil nu har der været fokus på selve springtræningen, men for at
få det optimale ud af at øge sikkerheden i træningen, skal kroppen
og hjernen klargøres gennem opvarmningen. Stil dig selv følgende
spørgsmål: Hvordan får jeg startet en god springtræning, der viser,
at jeg, som træner, er klar og vil noget med min undervisning?
Opvarmningen er ofte det første møde med dine gymnaster til
træningen, og det er her, du som træner kan være med til at skabe
en god og spændende træning. Du kan derfor stille dig selv flg.
underspørgsmål: Hvordan skaber jeg et trygt, og udfordrende
træningsmiljø? Hvordan sørger jeg for, at alle er med? Hvordan
ryster jeg gymnasterne sammen og skaber tillid, dels gymnasterne
imellem og dels til mig som træner? Hvordan forbereder jeg mine
gymnaster til træningen – kropsligt, mentalt og socialt?
Opvarmning er et must før enhver idrætsaktivitet, og opvarmningen kan samtidig fungere som holdets samlingspunkt, selvom
den enkelte gymnast har forskellige behov i optakten til en træning.
Indenfor de forskellige gymnastikdiscipliner gribes opvarmningen
meget forskelligt an, og der findes ikke en endegyldig opskrift på et
opvarmningsprogram. Derfor er det vigtigt, at man forholder sig til
nedenstående retningslinjer for et opvarmningsprogram.

Det overordnede formål med opvarmningen er at
• Begrænse tilløbet ved nye spring. Giver mindre fart, så springet
er nemmere at lære, samt mindsker risikoen.
• Øge præstationsevnen
• Forebygge skader
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Kroppen og hjernen skal ”tændes” i
opvarmningen:
Fysiologisk – hvad sker der med kroppen?
• Pulsen stiger og sætter gang i kredsløbet, der tilfører en øget
mængde ilt og næring til musklerne
• Kropstemperaturen stiger og medfører hurtigere kemiske processer – fx evnen til at udnytte ilt og energilagrene i musklerne
• Skader forebygges med en øget kropsvarme ved at muskler,
sener og bindevæv bliver mere elastiske
• Præstationsevnen øges pga. alle ovennævnte faktorer!
Musklerne bliver i stand til at kunne arbejde hurtigere og mere
optimalt – bedre koordinations- og reaktionsevne
• En opvarmning bør vare minimum 10 minutter (gerne længere),
før kroppen har tilpasset sig ovennævnte faktorer

Mentalt og socialt – hvad oplever gymnasten/holdet?
• Tryghed og tillid kan opnås gennem en åben og imødekommende attitude
• Sammenholdet kan styrkes gennem positive og fællesskabende
oplevelser – fx lege, stafetter m.m.
• Motivationen øges gennem en positiv oplevelse af, at kroppen
bliver klar til træning

Hvordan varmes der op?
Du bør, som træner, tilrettelægge dit opvarmningsprogram efter
følgende:
1. Dine kompetencer, erfaring og viden – gør det, du er bedst til,
men glem ikke at udvikle dig!
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2. Formålet med træningspasset – fx grundtræning, teknisk,
modeltræning, rytmisk, socialt m.m.
3. Målgruppen
• Alder – børn i forskellige aldersgrupper, unge og voksne
• Forudsætninger, interesser og erfaring – begynder, lidt øvet,
øvet, meget øvet, elite
• Opvisning, motion, konkurrence m.m. En opvarmning bør
indeholde en almen del og en mere specifik del rettet mod den
kommende træning

Almen del i opvarmningen
Den almene del bør indeholde øvelser, der tilgodeser:
• Dynamisk arbejde i de store muskelgrupper – lægge, lår, sæde,
mave, ryg, armstrækkere, armbøjere
• Bevægeligheden i rygsøjlens tre plan og i fod-, hofte-, knæ-,
skulder-, albue- og håndled
• Styrkepræget arbejde i musklerne omkring mave, ryg, skuldre
og arme – dvs. styrkeprægede øvelser, der kan gentages 10-20
gange
• Gruppedynamikken på holdet – fx samarbejdsøvelser, ice-breakers, lege m.m.

Specifik del i opvarmningen
Den specifikke del kan indeholde:
• Bevægelser, mønstre, teknikøvelser m.m. der fokuserer gymnasten ind på den kommende træning
• Udstrækningsøvelser for udsatte muskelgrupper og led – minimum skulderparti, hasemuskler og lysken
• Tematisk træning – fx tæppefliser, stabilitetstræning, redskabsbaner, rytmisk m.m.
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Eksempel på en klassisk skitse for en musikopvarmning
(musikhastigheder)
1. Startaktivitet at samles om – for eksempel små parvise øvelser,
en ice-breaker m.m.
2. Kredsløbsfremmende – lunte, forflytninger, gang, småhop m.m.
(gang/lunte: 6,5-8 sekunder/16 taktslag)
3. Store øvelser – sving, bøjninger, vrid, kropsbølger m.m. (sving:
12-14 sekunder/16 taktslag)
4. Muskelstyrkende øvelser – mave, ryg, arme, ben (styrke: 8-10
sekunder/16 taktslag)
5. Kredsløbsfremmende – hop, fjedre, løb (løb: 5-6,5 sekunder/16
taktslag)
6. Udstrækning (stræk: 9,5-15 sekunder/16 taktslag)

Eksempel på en redskabsopvarmning
Ved opvarmning på redskaber er det vigtigt, at øvelserne i starten
er basale og lette for deltagerne
1. Startaktivitet på udvalgte redskaber – fx en leg eller lette tilvænningsøvelser
2. Kredsløbsfremmende – gentagelser af basale øvelser/spring –
eksempelvis rulle, trille, dyrebevægelser
3. Muskelstyrkende øvelser på/i redskaber – fx parvise øvelser for
mave, ryg, arme, ben
4. Udstrækning af udsatte muskelgrupper
5. Koordinerende (fx plyometriske/ spændstige) hop over forhindringer af forskellig højde
6. Redskabsstafetter eller basale spring i strøm
7. Tekniske forøvelser til spring, som kan udføres uden for lang
indlæringsfase
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KAPITEL 11.
34

Afrunding
De to landsorganisationer GymDanmark og DGI Gymnastik,
læreruddannelserne, universiteterne og idrætslærerforeningen har
en særlig forpligtigelse til at sætte springsikkerhed i fokus. Med
frigivelsen af brug af trampolinen i idrætsundervisningen er en
decideret Springsikker-uddannelse mere aktuel end nogensinde.

Find kurser på:
www.springsikker.dk
www.dgi.dk/gymnastik
www.gymdanmark.dk

22576 (55611) Springsikker Basis A4.indd 34

09-01-2020 10:47:27

35

22576 (55611) Springsikker Basis A4.indd 35

09-01-2020 10:47:27

22576 (55611) Springsikker Basis A4.indd 36

09-01-2020 10:47:27

