
Styrketræning – hvorfor og hvordan? 
 

En sund krop i et sundt legeme, det siger man og det er sandt. 
Men hvordan opnår vi den bedste udgave af os selv, i jagten på det sunde legeme og den sunde 
krop? 
 
Som svømmer bruger man utroligt mange timer på jagten på 100/dele af sekunder, der giver 
adgang til finaler og medaljer og personlig succes. 
Uge efter uge trænes der kilometer efter kliometer i bassinet, med den effekt at kroppen bliver 
træt. Når kroppen bliver træt er der risiko for at den siger fra, og man kan blive skadet. 
Skulderskader er hyppige i svømning, og som alle ved, kan en skade betyde store forandringer i 
den planlagte træning frem mod det næste mesterskab, eller mod den næste topning. 
 
Med styrketræning kan man undgå mange af disse komplikationer der kan lede mod en skade. 
Når kroppen er stærk kan den nemmere modstå den store belastning det er at træne hver eneste 
dag. 
Men jeg vil heller kalde den form for styrketræning, en svømmer skal lave, for støttetræning. 
Det er der flere grunde til: 

1) Det vigtigste er at skabe balance i kroppens muskulatur, og svømning har en tendens til at 
skabe ubalance; forsiden af kroppen bliver relativt mere stimuleret, og derved bliver 
bagsiden svagere. 

2) Som svømmer laver man utroligt mange ensartede bevægelser, som hvis ikke man laver 
noget støttende træning til, risikerer at lede mod en skade. 

3) På trods af den store træningsmænge, flyttes der ikke mange kilo, kroppen vejer under 2 
kilo i vandet, til gengæld repeteres den samme bevægelse rigtig mange gange. 

4) Kroppens volumen, og sammensætning har en indflydelse på hvordan man ligger i vandet, 
så derfor har en svømmer ikke brug for en krop som en bodybuilder eller en crossfitter. 

 
Svømmeren har brug for stærk overkrop, særligt omkring skuldrene. Men også lette ben, så det er 
en kompliceret størrelse, at skabe den rette støttetræning. 
Fortrinsvis skal de store muskelgrupper stimuleres, og allerhelst med frie vægte, da man så også 
stimulerer bla. balancen. 
Øvelser som squat, bænkpres, dødløft, pres over hovedet, pullups er gode øvelser.  

Derfor opfordrer jeg alle til at følge træningsprogrammet 5x5 STRONGLIFTS 
Det følges af en app der kan hentes ned til telefonen. Deri findes der instruktionsvideoer der 
udførligt viser hvordan de forskellige løft skal laves, samt en algoritme der regner ud hvor meget 
vægt man skal stige med, fra træning til træning.  

Planen er at man skal være stærk, ikke stor. 
For noget tid siden blev alle A hold svømmerne screenet hos FysioDanmark hvor styrke og 
udholdenhed blev testet hos den enkelte. Det kom der resultater ud af der ligeledes skal supplere 
til den styrke/støttetræning der skal laves, igen for at modstå eventuelle skader. 

Lang historie kort; man skal supplementstræne, med øvelser og vægte der stimulerer styrken, men 
ikke giver stor muskelvækst. Det gælder for alle på A og B holdet. 
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På C og Haj er den generelle bevægelsesforståelse vigtigt, hvor kolbøtter og håndstand er 
elementer der har meget større betydning end at løfte end håndvægt. 

 
God træning 
Michael Hinge  

 
 


