
TRÆNER 2 MODUL 3

Dagens tema: BOULDERING Dagens Program: 

• Læringsfaser

• “moderne” bouldering



Læringsfaser

• Tekniktræning er blot en af de subtyper af
træning vi beskæftiger os med i klatring.

• Når vi skal lære nye bevægelser opstår
behovet for at modtage og forstå
sensorisk information fra omgivelserne og
vores krop:

Exteroception (Eksterne sanser):

• Følesansen

• Synet er den primære ressource for ydre
perception i en aktivitet som klatring.

Proprioception (Kinæstetisk sans)

• Signal fra sanselegemer i sener, led, muskler, 
hud og det vestibulære apparat.

• En begynder i klatring kan f.eks. sanse deres
placering af en fod og at de er pumpet, men 
dette er kun en brøkdel af hvad en øvet
klatrer kan opfatte. 



Læringsfaser

Proprioception

• Man kan øge sin opmærksomhed af de 

proprioceptiske signaler: F.eks. 

opmærksomt spørge sig selv hvordan en

bevægelse på et boulderproblem føles

når jeg gør det på den korrekte måde

(mest økonomiske) kontra når jeg gør det

på den mere uhensigtsmæssige måde??

• “… you must convince yourself 
that no matter how hard a new 
move feels at first, it will become 
easier to execute- and perhaps 
even intuitive- as the result of 
intelligent practice” (Hörst, E. J. 
2016: 66)



Tekniktræning- Læringsfaser

Når vi lærer nye bevægelser foregår det i tre overlappende stadier:

Verbal- kognitiv fase

Udøveren skal i denne fase blive klar over formålet med bevægelsen. Derudover skal du 

som træner sikre dig at udøveren har de fornødne forudsætninger for at opnå succes i

forbindelse med læringen af den nye bevægelse (for at sikre læringsmotivation). 

Udøveren udnytter eksisterende motorisk skema- På den måde bruger man eksisterende

bevægelser til at indlære nye. Dvs. Jo større bevægelsesrepertoire desto lettere er det at 

danne et nyt motorisk skema. 



Tekniktræning- Læringsfaser

Motorisk fase

I denne fase arbejder udøveren på at få den verbale instruktion

konverteret til et identisk bevægelsesmønster. I skal som trænere være

gode til at kommunikere med udøveren for at sikre at der arbejdes

effektivt mod den mest optimale bevægelse.  I denne fase begynder

det motoriske skema at tage form og der er gode muligheder for at 

justere det motoriske skema. 



Tekniktræning- Læringsfaser

Automatiseringsfasen

I denne fase har udøveren en god fornemmelse af det nye bevægelsesmønster. Dog 
kan kvaliteten af bevægelsen variere afhængigt af udøverens fokus og
koncentration. 

Det motoriske skema er nu så modnet at aktiveringen af bevægelsen kan foregå
automatisk og næsten uden bevidst kontrol fra udøveren.

Automatiseringen kræver fokuseret træning af høj kvalitet- klatreteknikker som
sjældent trænes vil derimod indgå i mindre stabile motoriske skemaer og kræve
højere grad af koncentration eller dårlig udførelse.  



Tekniktræning- Læringsfaser

FORMÅL Ny bevægelse/færdighed Læring Optimering

LÆRINGSFASE Verbal Kognitiv Motorisk Automatisering

INDHOLD Kræver stor
tilstedeværelse af træner

Kræver tilstedeværelse af
træner

Kræver mindre
tilstedeværelse af træner

ROLLE Instruktør Vejleder Coach



Tekniktræning- Feedbacktyper

Den ydre feedback

• Kommer fra træneren, sikringsmanden eller

videoanalyse. Denne type feedback er vigtig i

den verbal- kognitive fase hvor klatreren har

brug for verbal instruktion til at lære nye

teknikker/bevægelser.

• Beta er også en form for ydre feedback.

Den indre feedback

• Er en sensorisk information fra dine sanser og

proprioceptionen.

• Fx. Sker denne type af feedback når du 

opdager at den sekvens I et boulderproblem

du lige havde visualiseret- ikke virkede, eller

når et greb på væggen “smed” dig af da det

føles anerledes end du regnede med. 



Tekniktræning- læringsfaser

HUSK!



Tekniktræning- Miljø, type af teknik og
træningsform

Åbne færdigheder

• Omskifteligt miljø
• Ydre omstændigheder dikterer

udførelsen/tempo

• Boldspil
• Boksning
• Onsight- klatring

❖Kompetitiv teknik & høj grad af
randomiseret træning

Lukkede færdigheder
• Ens miljø

• Ingen ydre påvirkninger

• Atletik

• Gymnastik

• Speedklatring

❖Formel og funktionel teknik, fordel at 
anvende blok og seriel træning hvor der 
arbejdes gentagne gange med samme
færdighed



Tekniktræning- Hvordan træner man teknik
mere struktureret?

Bloktræning

Randomiseret træning

Seriel træning



Tekniktræning- struktureret tekniktræning i
en klatremæssig kontekst

• Bloktræning: Identiske repetitioner af en specifik bevægelse. Denne 
form for tekniktræning er god til at øve en specifik hård bevægelse
(som f.eks. Indgår i et boulderproblem eller på en rute du 
projekterer). Bloktræning kan blive uhensigtsmæssig eller give en
“falsk fornemmelse” af selvtillid, hvis man kun træner én specifik
bevægelse på én specifik hældning. 

• Variabel træning: Øve en specifik teknik under variable forhold, det
kunne være at øve et knee-drop på forskellige hældninger og på
forskellige typer af fodtrin.

• Randomiseret træning: Indendørs kan du øve en sekvens af forskellige
bevægelser som kræver diverse teknikker.



Tekniktræning- Øvelse

• Hvilken type træning er mest hensigtsmæssig til:

• Peter har klatret i 6 år, han onsighter 6c og redpointer 7b+. Han har en 
konkurrence på fyn (en totalrute konkurrence) hvor han gerne vil opnå en 
placering i finalen, hvordan vil i råde ham til at strukturere sin færdigheds-
/tekniktræning?

• Signe har lige opdaget klatredisciplinen ”speed”. Hun har trænet bouldering 
i de seneste 2 år, ca. 2 gange ugentligt. Hun har nu ambitioner om at blive 
god til at klatre speed. Hvordan vil i råde hende til at strukturere sin 
færdigheds-/tekniktræning?



TRÆNING PÅ GULV

• Hvilken type gulvtræning kan vi 
lave for at optimere vores
udgangspunkt for moderne
bouldering?

Inspirationskilder:

• Hiroshi Chibatore

• Animal Flow



Tekniktræning- kapacitetsanalyse & 
Teknikskema

• Evt. Bruge kapacitetsskema fra Hörst s. 69



BEVÆGELSESANALYSE AF WORLD CUP 
KLATRERE

• Forskning viser at det kan betale sig at se 

klatring for at optimere sin forståelse af

klatrerelaterede bevægelse (Boschker, M. 

S. J., Bakker, F. C. 2002). Lidt I tråd med 

præstationsoptimering når vi visualiserer

en rute eller et boulderproblem (Sanchez, 

X., Lambert, P., Jones, G., & Llewellyn, D. 

J. 2012).



“Moderne” BOULDERING

• Afprøve og eksperimentere med 
øvelser på væggen

• Hvordan kan i implementere
disse øvelser på jeres
træningshold?


