
Førstehjelp  

En kortfattet innføring fra Norges 
Motorsportforbund 

 
(Innføringen gir ikke fullverdig førstehjelpskompetanse, og må kun sees på som 

en innføring over noen viktige prinsipper for handling ved skade og uhell) 



AMK - 113  
Akutt medisinsk kommunikasjonssentral 

• Bemannet med sykepleiere og 
ambulansekoordinatorer 

• Koordinator er på medlytt, ressurser sendes 
fortløpende 

• Ha forståelse for at det stilles mange spørsmål fra 
AMK ved innringing (Dette for å kartlegge 
«casen» best mulig). 

• Innringer blir veiledet i førstehjelpstiltak ved 
behov 

 



AMK - 113  - Forts. 
Akutt medisinsk kommunikasjonssentral 

• HUSK ALLTID å vite: 

• GPS-koordinater eller adressen til arenaen  

• På denne måten kan ambulanse/helikopter 
lett kan finne stedet der treningen eller 
konkurransen foregår. 

• RING ALLTID en gang for mye enn en gang for 
lite til 1-1-3 ved ulike hendelser 



Giftinformasjonsentralen 

• Svarer på spørsmål både fra publikum og helsepersonell  

• Bemannet med leger og farmasøyter, lokalisert Oslo 

• Når en person (ofte barn) har fått i seg et stoff du lurer på 
om er giftig  

• Er personen (barnet) tydelig påvirket av inntaket ringer du 
113  
 
• Er du ute etter råd, eller lurer du på om situasjonen kan    
  utvikle seg ringer du Giftinformasjonen  
 

 

Tlf   22 59 13 00 



Førstehjelp ved svelging 

• Gi drikke, men tvang bør helst unngås.  

• Brekninger skal vanligvis ikke fremkalles 
hjemme, og aldri ved bevisstløshet, kramper, 
eller ved svelging av petroleumsprodukter 
(f.eks bensin, olje, tennvæske, white 
sprit) eller etsende stoffer  

• Kontakt giftinformasjonen ved minste 
usikkerhet. 

 



Førstehjelp ved sprut i øyne 

• Skyll øyeblikkelig rikelig med rennende vann. 
Bruk gjerne lunkent vann og myk vannstråle.  

 

• Ved sprut av etsende stoffer skyll også under 
transport til lege/sykehus.  

 

• Anbefalt skylletid kan variere fra minutter til 
timer  

 



Førstehjelp ved hudkontakt 

• Skyll straks grundig med rennende vann.  
 

• Fjern tilsølt tøy, smykker og lignende.  
 

• Ved kontakt med sterkt etsende stoffer, skyll huden også 
under transport til lege/sykehus.  
 

• Hvis store hudområder er tilsølt, sett personen i badekar 
eller dusj (eller ved annen vannkilde), og skyll rikelig med 
lunkent vann.  
 

• Anbefalt skylletid kan variere fra minutter til timer.  
 



Livreddende førstehjelp 
 

DE FØRSTE LIVREDDENDE TILTAK  

↓ 

Gås gjennom med «mini ANNE»-kurset 

 



ABC-kunnskap 

• Cellene våre er avhengige av en kontinuerlig tilførsel av oksygen,  
 og svikt i denne tilførselen vil medføre skade på cellen og tilslutt 

celledød. 
 

• Når kontinuiteten i luftstrømmen til lungen eller blodstrømmen til 
organer stopper, er oksygentilførselen truet.  
 

• Forståelse for de første livreddende tiltak er derfor en fysiologisk 
forutsetning for å hindre celledød og varig funksjonssvikt. 
 

• Dette følger av en enkel forståelse av vår grunnleggende 
fysiologiske behov for oksygen. 



Brannskader 

Årsak 

• Glør, flammer, åpen ild 

• Varme gjenstander 

•  Varme væsker 

•  Varm damp 

•  Elektrisk strøm 

•  Sollys (solbrenthet) 

 

Grad av forbrenning 
• Førstegradsforbrenning 
 Dette er en overflatisk brannskade. 

Bare det ytterste laget av huden er 
rammet. Huden er rød og vond. En 
vanlig solforbrenning er et typisk 
eksempel på en førstegradsforbrenning. 

  
• Andregradsforbrenning 
 Dette er en middels dyp brannskade. 

Huden er rød, hoven og vond, og det 
blir blemmer i den. 

      
• Tredjegradsforbrenning 
 Dette er en dyp brannskade. Huden er 

hvit, grå, brun eller svart. Huden kan 
være læraktig og uten følelse. 
 



Brannskader 

Førstehjelp 
•  Kontakt 113 øyeblikkelig ved alvorlige skader 

– Røykskader 

– Store brannskader 

– Brannskader i lungene 

– Høyspent skader 

• Nedkjøling  min. 20 minutter 

• Fjerning av brente klær 



Sårskader 

 

• Stans blødning fra såret ved å trykke direkte 
mot såret. 

• Legg trykkbandasje ved store blødninger. 

• Hold den blødende kroppsdelen høyt. 

• Vask bort synlige urenheter med vann eller 
sårvaskemiddel. 

• Dekk til såret med tørt kompress eller plaster. 

 



Bruddskader 
• SIKRE BRUDDTEGN 
• Åpent brudd 

• Unaturlig retning 

• Forkortet kroppsdel 

• USIKRE BRUDDTEGN 
• Smerter 

• Hevelse 

• Nedsatt bevegelse  

• Hovedsaklig 2 typer brudd: 
• Lukket brudd (Symptomer: Feilstillinger, arm/bein er vinklet/vridd, 

forkortet, knirke-/gnisselyder ved bevegelse, nedsatt funksjon, indre 
blødninger, store hevelser, store smerter) 

• Åpent brudd (Symptomer: Det er kutt/sår i huden – over bruddstedet, det 
kan stikke beinsplinter opp, feilstillinger, arm/bein er 
vinklet/vridd/forkortet, store smerter, blødninger og hevelser, nedsatt 
funksjon 

 

 



Symptomer og handling ved: 
Lukket brudd 

•Ring 1-1-3. evt. legevakt. 

•Hold bruddstedet i ro 

•Spjelke 

•Forebygg sirkulasjonssvikt, ved    

å heve ekstremiteter 

•Skaff ambulanse/legehjelp 

Åpent brudd 

•Ring 1-1-3 

•Dekk til og stans blødningen 

•Hold såret rent 

•Spjelking 

•Forebygg sirkulasjonssvikt 



Kraftige fall/sammenstøt/krasj 
• Ved kraftige fall, sammenstøt og 

krasjer, enten fra høyde eller ved 
høy fart: 

• Ring 1-1-3 ved alvorlig skade 

• Send også vedkommende på 
legevakt eller sykehus for sjekk 
selv om vedkommende kan virke 
frisk og rask. 

                ↓ 

• Indre blødninger og skader på 
organer kan ha skjedd! 
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Hodeskader; Kjennetegn 

• Kort periode der den skadete er fortumlet og 
forvirret 

• Svimmelhet 

• Kvalme 

• Kortvarig hukommelsestap 

• Hodepine 

•  Synsforstyrrelse, taleproblemer 

 



Hodeskader, Tiltak, handling 
• Få den skadete til å sette seg eller legge seg 

ned  

• Sjekk bevissthetsnivået  

• Er den skadete våken og reagerer normalt 
på deg? 

• Vedkommende er livløs/puster ikke. Gjør 
deg klar til å starte gjenoppliving om 
nødvendig (slik som mini-Anne beskriver) 

• Behandle eventuelle andre skader 

 



Hodeskader; forts 

• Hvis den skadete ikke kommer seg helt i løpet 
av kort tid  

– Eventuelt at tilstanden forverrer seg 

– Eventuelt at det foreligger andre alvorlige skader 

– Ring 113 

• Hold deg ved den skadete til hjelp kommer 

– Observer den skadede nøye underveis og snakk 
med vedkommende (og få de til å svare tilbake). 

 



Forebygging av skader 
• På motorsportarenaen 

– Bruk av riktig sikkerhetsutstyr for alle aktive. 

– Alle utøvere har godkjent opplæring i bruk av 
kjøretøyet/fartøyet. 

– Sikkerhetsleder må påse at sikkerheten etter 
gjeldende retningslinjer er ivaretatt. 

– Vær beredt for at noen kan skade seg på hvilket 
som helst tidspunkt. 



Bruk av hjelm 

• I motoridrett er det stor sannsynlighet for at det kan forekomme 
nakke- og ryggskader. Vi skal være ytterst forsiktige når det er 
mistanke om nakkeskade. MEN: 

• På livløse pasienter skal hjelmen tas av (2 stykker samarbeider om 
mulig). Dette for å stabilisere personen og nakken).  

• Det er først når hjelmen er tatt at livreddende førstehjelp kan 
iverksettes. Om ikke kan ikke frie luftveier opprettholdes. 

 
• Utover dette, eksempelvis der den skadede er bevisst, men man mistenker nakke eller 

ryggskade → Vent til ambulanse- eller medisinsk personell ankommer med å gjøre mer. De 
vil da ta av/sage av hjelmen på skadested eller på sykehus. 

• NB: Det finnes egne kurs der man lærer å ta av hjelm med riktig teknikk på skadede 
personer om man ønsker å få økt kunnskap på dette. 

 

 



HUSK: 
• Det er bedre å gjøre NOE enn ikke å gjøre noe 

når man kommer opp i en situasjon der man 
må reagere. 

 

• Eks: Hvis en person er bevisstløs og ikke puster 
– og du ikke gjør noe – vil vedkommende 
fremdeles være bevisstløs og mangle pust når 
ambulansen kommer, noe som vil redusere 
sjansene for varig skade eller tap av liv.  



 
 

Trener 1 – kurs  
2. Utgave – 13. januar 2014 

 



       1) Skjelettet       -              2) Nervesystemet -  3) Det kardiovaskulære systemet    
                                                                                   (Hjerte og blodårer) 



4-5) Ulike organsystemer: fordøyelse og åndedrett   6) Muskler og ligamenter   -     7) Hud 



 Kunne se hvordan kroppen fungerer når den 
beveger seg 

 

 Ha en bedre forståelse for hva som skjer inne 
i kroppen under aktivitet 

 

 Ha et bedre grunnlag for å utføre 
trenergjerningen. 



 Utspring/feste – kunnskap om dette gjør at vi 
kan vite mellom hvilke punkter muskelen 
sitter. 

 Bøyere (bicepsmuskelen i armen bøyer leddet) 

 Strekkere (triceps i armen strekker leddet) 

 3 eksempler på ulike bevegelser: 
 Abduktorer – (bevegelse ut fra midten (eks arm eller 

bein) 

 Adduktorer – bevegelse inn mot midten (eks arm eller 
bein) 

 Transversalmuskler – muskler som snur på overkroppen 

 



 Kontraksjon (Dynamisk 
muskelarbeid) – Feste 
beveger seg nærmere 
utspring (eks. biceps i 
armen drar armen inn) 
 

 Ekstensjon (Dynamisk 
muskelarbeid) – Feste 
beveger seg lenger fra 
utspring (eks. når biceps i 
armen er strekkes ut ved 
hjelp av triceps.) 
 

 Isometrisk (Statisk 
muskelarbeid) – Feste og 
utspring er uendret 



• Agonist – hovedmuskelen som gjør den 
mente bevegelsen 

• Antagonist – muskler som jobber i motsatt 
retning enn agonisten 
– Antagonistene sørger for at bevegelsen er 

kontrollert 

• Synergister – muskler som hjelper til 
– Helt vanelige bevegelser er et koordinert samspill 

mellom flere muskler. Synergistene hjelper 
agonistene, støtter opp, og opprettholder en god 
stilling rundt leddet 



 Knebøyere 

 Hamstrings 



 Knestrekkere 



 Albuebøyer 



 Albuestrekker 



 Trunkusbøyere 



 Trunkusstrekkere 



 Transversalmuskler 



Vi går ikke i dybden i fysiologien, men går kort innom cellen, vev, 
organsystemer og  hva som skjer i kroppen under oppvarming. 



 Cellen (minste selvstendige enhet i kroppen) 

 

 Cellen består av; vann (70%), proteiner, 
karbohydrater, fett, arvestoffer og uorganiske 
stoffer 

 



 VEV= SAMLING CELLER MED SAMME BYGNING OG 
OPPGAVE 

 
 Muskelvev har evnen til å trekke seg sammen, skaper 

bevegelse 

 Nervevevet er informasjonssystemet 

 ORGAN = vevstyper med ulike oppgaver som utgjør en 
funksjonell enhet 

 ORGANSYSTEMER = organer som samarbeider 

 ORGANISME = mange organ-systemer som er  avhengige av 
hverandre 

 



 VIRKNINGER AV ØKT TEMPERATUR: 

 
o Kjemiske reaksjoner går raskere (økt 

enzymaktivitet) 

o Nervefiberens ledningsevne bedres 
(raskere impulser) 

o Nedsatt motstand (viskositet) i blodårer 
(transport av næring og O2 går fortere) 

o Økt temperatur gjør at vevet tåler mer 
motstand. 

o Mindre i motstand i muskler, bindevev, 
sener og ledd blir redusert (Bevegelser 
går lettere) 

 

 

 MENTALE VIRKNINGER: 

◦ konsentrasjonen om oppgaven blir 
hensiktsmessig 

◦ en kan bli mer motivert for oppgaven 

◦ et gunstig spenningsnivå kan oppnås 
(som følge av den mentale 
reguleringen) 

 

 

 

 

 

 

 

Som følge av faktorene over (økt 
temperatur og de mentale 
virkningene) vil man få 

bedret koordinasjon av bevegelser. 

 



 Husk alle fordelene ved en varm kropp 
(forrige slide) 

 Oppvarming = Aktiviteter som går forut for 
trening eller konkurranser i den hensikt å øke 
prestasjonsevnen og forebygge skader 
◦ aktiv oppvarming (eks. jogge) er bedre enn passiv 

(eks. badstu) 

◦ bruk store muskelgrupper 

◦ gradvis tempoøkning (start rolig) 

◦ oppvarming før trening og konkurranse er svært 
viktig! 



Tittel

Fysiske egenskaper Psykiske egenskaper Koordinative egenskaper Tekniske fedigheter Taktiske evner Sosiale egenskaper

Prestasjonsevne



 Spensttrening = Å aktivt jobbe med å utvikle en persons 
evne til å hoppe høyt eller langt, med eller uten tilløp. 

 Hurtighetstrening = Å aktivt jobbe med å skape muskler 
som har evne til å skape størst mulig akselerasjon. 

 Bevegelighetstrening = Å aktivt jobbe med å utvikle 
bevegelsesutslag i ledd og leddkjeder. 

 Utholdenhetstrening = Å aktivt jobbe med å utvikle 
organismens evne til å arbeide med relativt høy intensitet 
over lang tid. 

 Styrketrening = Å aktivt jobbe med å utvikle en muskel 
eller muskelgruppes evne til å utvikle kraft. 

 Koordinasjons – og balansetrening = Å aktivt jobbe med å 
utvikle større variasjon av innarbeidede 
bevegelsesløsninger – i den hensikt å lettere kunne 
samordne  kroppens bevegelser i forhold til hverandre og 
til omgivelsene. 
 



 Trening av psykiske ferdigheter = Å aktivt jobbe med 
utvikling av en persons evner til å håndtere og mestre de 
psykologiske aspektene ved en aktivitet. 

 Trening av tekniske og taktiske ferdigheter = Å aktivt 
jobbe med å utvikle en persons evner til å mestre alle de 
ulike den helhetlige samt enkeltferdighetene (teknikk og 
taktikk) som bygger opp en idrett. 

 Trening av sosiale egenskaper = Å aktivt jobbe med 
egenskaper som gjør at man forstår og kan fungere godt i 
et treningsmiljø og samspillet i og rundt den aktuelle 
aktiviteten. 

 



 Variasjon i treningsarbeidet er nøkkelen om 
man skal jobbe med innlæring og utvikling av 
ferdighet hos barn og unge 

 

 



 Kroppen består av 2/3 vann og 1/3 fast stoff 

 65% av væsken er i cellene, 25% i vev mellom 
cellene og 10% i blodplasma 

 Væsketapet øker ved fysisk aktivitet 

 Prestasjonsevnen reduseres 10% for hver prosent 
væske vi taper 

 

 Drikk før tørsten melder seg. 

 Drikk først og fremst vann. Unngå for mye 
sukkerholdig drikke! 



 Biomekanikk (fra kinesiologi) = læren om 
bevegelse. 

 

 Biomekanikk handler om hvordan fysiske 
lover virker på mekaniske bevegelser. 

 

 For å kunne veilede barn og unge i 
treningsarbeidet er det viktig å forstå 
hvordan man best mulig kan gjøre mest 
mulig hensiktsmessige bevegelser. 



 Vektarmprinsippet – Hvor mye kraft og med 
hvilke vinkler og kroppsstillinger vi må legge 
inn i en bevegelse for å få ønsket virkning er 
avhengig av to faktorer:  

 1) hvor lang vektarmen er og hvilken vei 
kraftretningen går 

 2) hvor stor belastning det er snakk om. 

 



 For å få en optimal og hensiktsmessig teknikk (som bygger 
opp under høy fart,  å gi god utholdenhet og tilpasset kraft) 
under ulike forhold må kroppens stillinger og leddutslag 
endres og justeres konstant. 

 

 På bildet: Er føreren til høyre like mottakelig for de ulike 
kreftene som virker inn under et løp som føreren til venstre? 

 
 Med god  
veiledning kan 
utøvere raskere 
finne den «gode» 
teknikken!  



 Gode trenere sitter på bred kunnskap 
innenfor mange områder. 
 

 Gjennom denne modulen i Treningslære har 
du fått kjennskap til ulike elementer innen: 

          Anatomi 
          Fysiologi 
          Biomekanikk. 
 
Husk å ta med den gode kunnskapen inn i 
trenergjerningen! 
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Enkel utviklingstrapp - Norges Motorsportforbund 
Versjon 1 av Marius Dammyr & Siri Minken. 2009 

 
 

En utviklingstrapp er et veiledende verktøy i utviklingen av unge utøvere. Man må ikke stirre seg blind på de 

tallene og kravene som stilles, men også ta hensyn til unge utøveres individuelle utvikling. Utviklingstrappen er et 

redskap som beskriver et hensiktsmessig langsiktig utviklingsforløp. Den skal sikre at unge utøvere føler 

mestring og får nødvendig kunnskap trinn for trinn opp til et internasjonalt toppidrettslig prestasjonsnivå. 

 

Utviklingstrappen skisserer de ulike alderstrinnene fra 5 år. Fagmiljøene regner med en ramme på 10 år og 

10 000 timer trening for å nå toppen internasjonalt i idrett. Utviklingstrappen skal være en veileder slik at 

idrettskarrieren blir progressiv riktig med tanke på blant annet mestringsfølelse, skadeforebygging og den 

helhetlige utviklingen av utøveren. Trinnene kan brukes uavhengig av alder. Etter hvert som man stiger i trinnene 

så får man mer kunnskap med seg i bagasjen. Ta med dere nødvendig lærdom fra første trinn videre oppover i 

utviklingstrappen! 
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Generelle 
utviklings 

prof. 
 

Ramme 
betingelser 

Trenings 
miljø 

Generell 
prestasjons 
påvikning 

Trener 
rollen 

Trenings 
fokus 

Trenings 
innsats 

Trinn 1 
(5-10 år) 

- Tilgang til 
bane/trening i 
nærmiljøet. 
- Bane/område 
tilpasset nivået. 
- Lisenskurs 
- Regler på trening og 
kjøreområdet 
- Tilgang på trener 

- Tilvenning av 
treningsområdet 
- Fokus på lek på 
trening 
- Mestre enkle og få 
sammensatte 
bevegelser 
- ”Læren om 
kjøretøyet” 

- Holde orden på 
treningsutstyret 
- Lære viktigheten 
av klesskift på 
trening 
- Forståelse av at 
inntak av næring og 
væske er en viktig 
del av trening 
 

- Skape høyt aktivitets nivå 
- Grensesetter 
- Skape trivsel og humør på 
treningene 
- Gi mye ros og omsorg 
- Legge til rette for 
egenutfoldelse 
- Gode holdninger 
- Trener med 
aktivitetslederkurs 
- Utarbeider treningsplan 

- Egenaktivitet i 
skolen  
- Deltagelse også 
i andre 
idrettsaktiviteter.  
- Eks: 
Ski 
Sykkel 
Turn 
Ballspill 

- Minimum 1 
klubbtrening i uka 
3-5t i uka med 
aktivitet 

Trinn 2  
(11-13 år) 

- Debut på 
konkurranser 
- Tilgang til varierte 
treningsarenaer 
- Regionstrening 
- Klubbtreninger med 
trener 

- Fra lek til mer 
målrettet trening 
- Inkludere foreldre i 
mestringsorientert 
miljø 
- Utøvere og 
foresatte involveres 
i treningsarbeidet 
- Utvikle sosiale 
relasjoner med 
andre utøvere.  

- Lære om 
viktigheten av 
ernæring før, under 
og etter trening/løp.  
- Restitusjon: søvn 
og hvile 
 
 

- Legge til rette for 
medbestemmelse 
- Konkurranse forberedelse 
på trening. 
- Lage kreative og 
alternative treningsopplegg.  
- Rollemodell for utøverne 
- Trener med trener 1 
kompetanse 

- Basistrening 
- Begynnende 
spesifikk 
grunntrening 
- Fortsette andre 
idrettsaktiviteter 
 

- Minimum 2 
klubbtreninger i 
uka 
- 11 år: ca 5t 
trening/aktivitet i 
uka. 
- 13 år: ca 60 min 
pr dag  
 
 

Trinn 3 
(14-16 år) 

- Økt 
konkurransedeltagelse 
(Internasjonalt) 
- Økt trening og 
oppfølging fra trener 
- Satsningsteam 
 

- Målrettet trening 
- Ta ansvar for egen 
utvikling 
- Skrive 
treningsdagbok og 
følge treningsplaner 
- Etikk og moral i 
idretten: Antidoping 

- Kosthold i 
treningshverdagen 
Få hjelp til å 
tilrettelegge riktig 
kosthold, med tanke 
på optimalisering av 
prestasjon.  
- Livsstilsvalg med 
tanke på rus 

- Skape god 
kommunikasjon 
- Oppfordre til 
selvstendighet 
- Evaluere treningen 
sammen med utøveren 
- Teambuilding/sosialisering 
- Trener med trener 2 
kompetanse 

- Vurdere valg av 
hovedidrett og 
tilrettelegge 
trening deretter 
- Allsidighet 
- Spesifikk 
grunntrening 

- Klubbtrening og 
egentrening min. 4 
ganger pr uke  
- Gj.snitt ca 90 
min trening pr 
dag. 
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Trinn 4 
(17-19 år) 

- Økende internasjonal 
deltakelse 
- Tett oppfølging fra 
trener hele året 
- Tilrettelegging på 
skolen for idrettslig 
satsing  
- Landslag 

Målrettet trening 
med utgangspunktet 
i en kort- og 
langsiktig plan 
- Stille større krav til 
utøverne 
- Utøveren skal ta 
ansvar for utvikling 
og samhold i teamet 
rundt seg. 

- Legge opp riktig 
kosthold selv  
- Prioritering i 
hverdagen 
 

- Ansvarliggjøre utøverne 
- Treneren oppfordrer til 
egenevaluering 
- F. eks trener med trener 3 
kompetanse 

- ”Større 
utfordring på 
trening enn 
konkurranse” 
- Alternative 
treningsmetoder 
og variasjon 
 

- 90-120 min 
trening pr dag. 
 

Trinn 5 
(20-22 år) 

- Personlig trener 
- Utdanning/arbeid som 
legger til rette for 
toppidrett 
- Gunstig boforhold for 
karriere 
- Medlem av et 
organisert team 
- Deltagelse i EM og 
VM 

Endring og 
evaluering av korte- 
og langsiktige mål 
og planer  
- Utøverne skal 
være 
toppidrettsutøvere 
med alt det 
innebærer av 
verdier og 
holdninger. 

- Utøveren skal 
være en 24t utøver 
som mestrer 
trening/restitusjon i 
hverdagen 
 
 

- Søke ny kunnskap 
- Beherske og forstå 
mellommenneskelige 
forhold med utøveren i 
sentrum 
- Gli over i en veilederrolle 
for utøveren 

- Automatisering 
av teknikk  
- Opprettholde/ 
utvikle generell 
og spesifikk basis 

- 1-2 økter pr dag 
 

Trinn 6  
(23 -) 

- Personlig trener/ 
tilgang veiledere 
- Søke nye utfordringer 
gjennom 
utenlandsopphold 
- Etablert i toppen 
internasjonalt 

- Utvikle evne til å 
sette nye mål etter å 
ha lykkes.  
- Trene med andre 
eliteutøvere 

 

- Søken etter nye 
utfordringer og 
optimalisering av 
prestasjoner.  

- Treneren søker etter 
egenutvikling og 
kompetanseheving på 
fagfeltet. 
- F. eks høgskole, 
topptrener etc.   
 

- Optimalisering 
av teknikk.   
- Opprettholdelse 
av fysiske 
egenskaper.  
- Forbygge 
skader  

1-2 økter pr. dag 
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