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Bevegelseserfaring, 
Bevegelsesløsninger

HensiktHensikt 11
� Basistrening / koordinasjon trening for alpint 
har til hensikt å  bygge opp en motorikk 
plattform.

Bevegelsesløsninger
tilpasningsevner

�Stor variasjon (turn, koordinasjon, slakk line, 
trampoline, hinderløype i skogen, rollerblades, 
grunnteknikk snø)

�Få rep på samme oppgave / Varier oppgave 
oftere.
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Hensikt 2Hensikt 2
� ” trent for å trene mye”

- Kapasitet over tid til å holde posisjoner

- Kapasitet over tid til å tåle treningsmengde.

- Holde kvalitet / fokus over tid

�Stor variasjon over lang tid (hinderløype i 
skogen, mage, buk og rygg, hinderløype i turn 
salen). Lange serier, korte pauser.
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Hensikt 3Hensikt 3
� Bygge opp forutsetninger for en videre 
teknikkutvikling.

� Bygge opp hensiktmessige koordinative / 
bevegelsesstrategier.

� Fra det generelt til grunnteknikk alpint. � Fra det generelt til grunnteknikk alpint. 

� Kvalitet i gjennomføring.

- God kontroll over bekken posisjon

- Gode linjer for riktig balanse / kraftutvikling

- Relativ bra bevegelighet i hofte for bra 
uavhengig kroppsarbeid.

- Kompasitet / stabilitet
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Koordinasjon:
Samordne bevegelser i forhold
til hverandre og omgivelsene.
Dyn. balanse, uavhengighet, rom orientering

Teknikk

Treningsområder for teknikkutviklingTreningsområder for teknikkutvikling
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Bevegelighet:
Bevegelses utslaget til en muskels
utspring og feste og/eller en 
leddkjede



� 1PrÃ©paration du skieur Didier 
Cuche.mp4

� 2Clip sur la prÃ©paration physique de 
Didier Cuche.mp4

� Oppvarmingsrutiner styrke bein � Oppvarmingsrutiner styrke bein 
Aksel.wmv



Øvelsesutvalg. Se mer 
Olympiatoppen.no

� Aktiv bevegelighet:

1.Krum / svai rygg /  kun bekken / bakside

2.Skøyte posisjon / innside

3. Utside sittende kryss over m stabile overkropp3. Utside sittende kryss over m stabile overkropp

4. Utside ryggliggende kryss over m stabile 
overkropp

� Gange med krav til bevegelighet I hofte



Øvelsesutvalg
� Stabilitet / kontro,ll av bekken posisjon:

1. Bekken rotasjon ryggliggende

2. Bekken løft rygglyggende

3. Bekken rotasjon på alle fire

4. Planken frontside --- m belastning / bekken 4. Planken frontside --- m belastning / bekken 
rotasjon

5. Planke 4 sider med strikkmotstand

6. Kroppert planke m beina på fitnessball / 
underkropp I rotasjon



Øvelsesutvalg
� Blanse / Stabilitet / gode linjer for riktig 

kraftutvikling:

1. Stå et bein på ulike underlag m gode linjer 
(skulder linje og loddrett linje)

2. Stå ett bein med kryss (utfordre linjer)2. Stå ett bein med kryss (utfordre linjer)

3. Ett beins knebøy

4. Knebøy på medisinball og varianter

5. Hinke stille landing


