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Förord

 Under årens lopp har det skrivits en mängd artiklar om nya träningsformer och forskningsrön. Bland 
trä-nare var det med stor frustration och möda man studerade all denna spridda kunskap för underlag till 
sina trä-ningsprogram. “Friidrottens allmänna träningslära” av Rosenberg togs tacksamt emot av en bred 
läsekrets, som även representerades av andra idrotter. 1985 utkom “Styrketräning” av idrottens forskningråd 
med mycket belysande avsnitt av bl. a Alf Thorstensson och Bengt Saltin. Under åren har samlad dokumen-
tation producerats i bokform av författare som Jonny Nilsson/Jan Seger, Janne Carlstedt, Per Tesch, Hat-
field USA, Grosser Tyskland m.fl.. Artiklar i Leichtathletik, åren 90-99, var sedan värdefulla källor. Under 
2000-talet har sedan, förutom internets informationmängd, författare som Frans Bosch, Tudor Bompa och 
Nick Newmann lagt till väsentliga “pusselbitar”. Därtill alla råd som jag haft förmånen att erhålla genom 
både svenska och utländska tränarkontakter, fick mig att slutligen fullfölja detta arbete. 

År 2010 kompletterades boken med ett kapitel om längdhoppteknik tillsammans med ett speciellt tränings-
program för powersprint®. Periodiseringen i detta program har uppdaterats år 2012 med stor inspira-
tion från den engelske längdhopparen Nick Newmans bok The	Horizontal	jumps. Denna och senare även 
Tudor Bompas nyutgåva av Periodization Training for sports samt främst Håkan Anderssons unikt välplane-
rade träningsmall, har också varit värdefulla grundfakta för kompletta nya träningsplaneringar för sprint och 
längdhopp. Det är med stor tacksamhet jag tänker tillbaka på stöd och teoretisk hjälp av Håkan under årens 
lopp. Jag är även mycket tacksam för intressant dialog med Magnus Warfvinge, Varbergs GIF från år 2013, 
som bidragit till mina ideer för att dokumentera modern sprintträning och teknik samt hur man använder 
Powersprint, som teknikförbättrande styrketräning. 

Jan Melén, Mars 2018

 
Inledning

Denna sammanställning av fakta i bokens inledande del är avsedd som ett bidrag till samlad kunskap om 
begreppet Styrka och snabbhet. Kapitel 1 - 3 (sid 4-39) behandlar då först snabbhet ur ett allmänt per-
spek-tiv, med olika styrkebegrepp, träningsprinciper, planering samt övningsförråd, som också kan läsas 
separat. Därefter omfattar boken främst sprinterlöpningens teknik och träning (kapitel 4, sid 40-63) men 
dessutom längdhopp (kapitel 5, 64-74), som exempel på en friidrottsgren med stort inslag av både styrka 
och snabbhet. 

Sid 57-61 dokumenterar bl.a svenske elitsprintern Henrik Olaussons erfarenhet från sprinterträning i Hous-
ton, USA under ledning av Tom Tellez (tränare, för  Carl Lewis, L. Burrell, M.Marsh m.fl). Träningsformen 
med högkvalitativa långa sprinterlopp även för kortsprinters är intressant även ur ettsvenskt perspektiv men 
kan kanske endast i begränsad omfattning bedrivas i svenska inomhushallar vintertid. Istället har t.ex ett bra 
svenskt koncept för kortsprinters utvecklats av Håkan Andersson. Henrik har med stort intresse och kanske 
inte så lite tålamod, hjälpt mig att beskriva Tom Tellez teknik-modell (sid 40-44) och träningsprogram (sid 
60-61). Vid besök i Houston -99 erbjöds samtal med Tom Tellez och tillfälle att filma en världselitsprinter, 
Mike Marsh. Detta gav väsentliga bidrag till att få klarhet över hur sprintersnabbhet kan utvecklas. 

Efterföljande sammanfattning av sprintertekniken (sid 45-55) med hjälp av ett flertal biomekaniska studier 
är ett försök att, som diskussionsunderlag för tränare och aktiva dokumentera teknikmodeller, som slutligen 
leder fram till rekommendationen av en ny snabbhetsutvecklande styrkeövning med hjälp av en s.k. Power-
sprint®-maskin. En första enkel prototyp av denna styrkemaskin prövade Håkan Andersson på 90-talets bäs-
ta svenska sprinters Peter Karlsson och Torbjörn Eriksson inför inomhusEM-96 och erövrade var sitt EM-
brons på 60m resp. 200m. Håkan använder fortfarande denna maskin, främst för utveckling av den grund- 
läggande muskelstyrkan för gluteus och hamstrings höftsträckande funktion i sprintersteget. Under senare år 
har Håkan tränat Stefan Tärnhuvud, bästa svenska 100m sprintern 2008-2012 och tillsammans med honom, 
SM 100-200m-segraren 2013-2016, Tom Kling-Baptiste. Året 2017 “blixtrade” ett nytt stjärnskott, den unge 
Austin Hamilton med ett överaskande 60m-brons på inne- EM och därtill SM 100m-guld med storfina tiden 
10.18. Hittils under detta år SM guld på 60m - spännande fortsättning följer. Austins grundläggande år på 
Malmö friidrottsgymnaset innehöll bl.a “Powersprintträning” i kombination med Olympiska lyft. Tränarna, 
bl.a Morgan Rosberg,  Alexander Lyshag och Jörgen Becke trodde på ideen med Powersprint. Austin Hamil-
ton har sedan fortsatt att använda denna styrketräningsform under Jörgen Beckes ledning.

Jan Melen April 2018
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17b. Powersprint®. Pecifik övning för maxfas, sprintermodell
 PPT-APT läge “Kort alt. lång rotation i höftled”. Kort rotation
 även lämplig övning för quadriceps dominant sprintmodell 

med mycket isometriskt muskelarbete utfört av hamstring. Se 
sid 55, text och fig 131. (Se även sid 41, 43, 46, 50, 54 och 55)

  Bilden fig79 visar lång rotation. i höftled. 
Erector spinae (10)  
Psoas major (19a)  (stora ländmuskeln)  
Iliacus (19b) (tarmbensmuskeln)
Iliopsoas (19)
Erector spinae samt fria pendelbenets starka Iliopsoas med 
sina förgreningar19a,b framför höftleden tippar Pelvis, som en 
extra hävstång framåt mot ATP-läge(sid 50), i samspel med att 
lårbenets roteras bakåt (se sid 46, 54 och 55)

Fig. 78b Powersprint®.	Specifik	övning	för	maxfas,	sprintmodell:  
  PPT-APT läge. ”Lång rotation i höftled”. 

(19a)
(19b)

(10)

(19)

  
  
 

Gluteus maximus (6)  (Stora sätesmuskeln).
Gluteus medius (6a)  (Mellersta sätesmuskeln)  
Adduktor magnus (5)
Hamstring (4)  (bakre lårmuskulatur)
Guadriceps femoris (3) (främre lårmuskulatur)
Tensor fasciae latae (7a) (lårfascians spännare)(fig 77)3)4)
Gastrocnemius (1a)  (stora vadmuskeln)
Soleus (1b) (flundramuskeln)
Benet verkar, med hjälp av först hamstring och gluteus 
men sedan främst hamstring och adductor magnus, som en 
drivande elastisk (“styv”) stav. Utförligare beskrivning se sid 
41, 43, 6, 50, 54 och 55

17a. Powersprint® (Förf). Specifik övning för maxfas, sprint-
modell APT-läge “Lång rotation i höftled”, (Sid 46, 54, 55). 
Tränar specifikt horisontell kraftproduktion med hjälp av höft-
sträckare, men även benets elastiska “styvhet”vertikalt.(Sid 55) 

Fig. 78a Powersprint®.	Specifik	övning	för	maxfas,	sprint-
 modell: APT-läge, “Lång rotation i höft”.

(7a)
(6)
(6a)

(4)
(5)

(1)

(1a)

(3)

 17a

 17b

Från jämfota med sträckt kropp, knälyft (I) och snabb fotisätt- 
ning (II). Obs! Denna bör ske under visst redan påbörjat driv 
framåt, följd av en perfekt sträckning (III).

  
  
 

 18a

17a. Powersprint®, allmän totala grundövning I 
 Grundläggande övning för höftsträckare och då främst ham-

string. Övningen motsvarar Romain Deadlift (RDL) men 
kan här utföras med extra hög säkerhet. (Se även fig. 17b)  
Gluteus maximus (6)  (Stora sätesmuskeln).
Gluteus medius (6a)  (Mellersta sätesmuskeln)  
Adduktor magnus (5)
Hamstring (4)  (bakre lårmuskulatur)
Gastrocnemius (1a)  (stora vadmuskeln)
Soleus (1b) (flundramuskeln)
Obs!Viktigt att hålla ryggen rak (lätt ATP-läge) i hela rörelsen. 
Utförs som ryggböj framåt med “Ryggplattan” pressad 
mot sätet, koncentriskt - excentriskt med stor rörelse-
vidd. Benet endast svagt böjt i knäled. 
Övningen kan också tränas helt excentriskt. Då ytterst 
lämplig rehabövning efter skada. Ta då ytterst försiktigt 
ut rörelsen till stretchläget och sätt ned fria benet för 
att och återgå avlastad till starten i upprest läge,   Fig. 79a Powersprint®. Allmän total grundövning motsv.

	 Roman	deadlift	(RDL)  

 17c a 
  
  
 

Fig. 78c Powersprint®.	Specifik	övning	för	Acceleratio	I	(Se	sid	
  54),	andra	steget	från	starten.	Denna	övning	har	i	många 
  år använts av sprinters i Malmö. (Se	även	fig.133,	sid	56

 I  II  III

17c. Powersprint® Specifik övning för andra steget efter start. 
MAI sprinters kör den ofta som “trigger” först i träningen. 

Josefin
Magnusson
Powersprint-
tränar accelera-
tion.	I	många	år
tillhört yppersta
svenska eliten
på 400m  



19.Alternerande bicepscurl.* Allmän övning.
  Även om bål- och benstyrka är av avgörande be-

tydelse för snabbhet krävs styrka i överkroppen bl.a 
för armpendeln i sprinterlöpning (se sid 46)

20.Armpendling med hantel.* Övningen härmar 
arm-pendling vid snabb löpning. Vikterna skall då 
vara låga så att rätt rörelseteknik och snabbt tempo 
kan genomföras. Ett exempel på (Ss)-övning) med 
viss specifik effekt.

21.”Triceps push down”.* Nedåtpress i dragmaskin. 
Allmän övning för armsträckare.

22.”Triceps press”.* Armsträckning med hantel eller  
skivstång. Övningen isolerar  armsträckarna. Utförs 
som enarms- eller tvåarmspress.     

      

23a.Handledscurl.* Allmän övning för att stärka 
 underarmens  handledsböjare. För allsidig fysisk 

utveckling. Kanske även i form av styrkegymnastik 
för yngre sprinters. Förbättrar t.ex greppstyrkan för 
skivstångsträning m.m  

23b.Omvänd handledscurl.* Allmän övning för  
 styrkan i underarmens handledssträckare.

Biceps brachii (11) (främre överarmsmuskeln)
Stå med armarna hängande utefter sidorna och hantlarna 
parallella med varandra. Alternerande bicepscurl innebär 
att höger hanteln lyfts upp till axelhöjd och sedan sänks  
ned samtidigt som vänster lyfts upp osv. Hanteln lyfts 
med en armböjning och vridning av handen så att hand-
flaten blir uppåtriktad. En variant är bicepscurl utan hand-
vridning med hand-flatan hela tiden  uppåtriktad ev. utan 
alternerande lyft.

Triceps brachii (12) (bakre överarmsmuskel)
Stå med ena foten framför den andra för bra balans. Fatt-
ning i högt läge med böjda armar och pressa nedåt. Håll 
armbågarna hela tiden still lågt in till sidorna även under 
återgång till startläget. 

Handledsböjare (13) Handledssträckare (14)
Dessa övningar utförs sittande som figuren visar lämpli-
gast med skivstång. Handleden pendlar fritt medan
underarm vilar mot lårmuskler. 
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Biceps brachii (11) (främre överarmsmuskeln)
Stå med armarna hängande utefter sidorna och hantlarna 
parallella med varandra. Pendla armar med hantlar som 
vid sprinteröpning. Här krävs även viss teknikskolning 
(Se t.ex fig. 103, sid 43 samt fig.110, sid 46). 

Triceps brachii (12) (bakre överarmsmuskel)
Hantel eller skivstång sänks ned bakom nacken med arm-
båge i högt  läge. Pressa sedan upp belastningen  med 
bibehållen hög armbåge.

Fig. 85 Handledscurl	(23a)
		 Omvänd	handledscurl	(23b)

23 ab

(13)(14)

Fig. 83 Triceps push down

21

Fig. 84 Triceps press

22

(12)

(12)

Fig. 82 Armpendling  

20

Fig. 81 Altern. bicepscurl 

19
(11)

*) Bör Tränas tillfälligt som variation för allsidighet 

 18b 18b. Powersprint®, allmän totala grundövning II 
 Grundläggande övning för höftsträckare och då 

främst gluteus och hamstring. Övningen kan tyckas 
utgöra ett enkelt “step-up” men kan här nu, dels ut-
föras med extra hög säkerhet, dels får man med ham-
stringi hela rörelsen, som sker med stor rörelsevidd 
från sträckt läge.       
Utförs i en  hävstångsmekanism kopplad till powsprintma--
skinen( kan beställas som tillbehör).De vadderade byglarna
vilar axlar och rygg hålls rak hela rörelsen ( se fig 79b).Fig. 79b Powersprint®. med hävstångsmekanism som till- 

  behör. Allmän  totalövning för hamstring och gluteus
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Fig 125a Här	internationell-elitsprint	på	hög	nivå.	“Windsprint”	i	Sundsvall	år	2009.	Lägg	märke	till	hur	hälen	pressas	ned		 	
     och ett kort ögonblick, uppfångat av höghastighetskamera, nuddar banan. Notera också att tekniken, som beskrevs 
	 			 på	sid	43,	med	anmärkningsvärd	bålframåthållning	i	fotisättningen	åtföljt	av	en	viss	uppresning.	Man	ser	detta	även	
	 			 tydligt	i	Bolts	teknik	också	med	stora	uttagna	skulderrörelser	(Se	sid	41).

Powersprint

Fig 125b För att Sverige någonsin skall få fram sen printer av världsklass krävs det troligen ett effektivare sätt att träna
	 			 specifik	styrka	för	sprintsnabbhet.	(Förf.)	Ett	sådant	“drivande”	sprintsteg	som	ovanstående	bild	visar	kräver	en	unik			
	 			 horisontell	kraftproduktion	av	höftsträckare	främst	hamstring.	För	detta	syfte	har	förf.	sedan	70-talet	experimentellt
	 			 utvecklat	Powersprintmaskinen.	Sid	35	samt	närmast	följande	sidor	(54-56)	beskriver	powersprint	övningar	för	100m	
    loppets olika faser och även ett par allmänna övningar. 

År	2008	beslöt
Kenneth Riggberger
att för Malmös Friidrotts-
hall inköpa två Power-
sprintmaskiner. Sedan dess
har Malmös Friidrottsgym-
nasium använt Powersprint
som komplement till övrig 
styrketräning som Olym-
piska lyft. Även seniorer har
använt maskinen och här
på bild tränar 400m elit-
sprintern Anton Sigurdsson
accelerationer, som mot-
svarar sprinttekniken under 
100m	loppets	första	15-25m.

Stefan	Tärnhuvud	flerfaldig	svensk	mästare	här	
tränande i Håkan Anderssons Powersprintmaskin.
En “hybrid” som med syfte allmän styrkeövning 
tränar gluteus och hamstring med stor rörelsevidd. 
En sådan kan också effektivt åstadkommas med 
övning	(17),	som	beskrivs	i	detalj	på	sid	35.
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**) Istället är det främst hamstring, som sträcker 
  höftleden för dagens främsta sprinters, helt 
  enligt Wiemanns teori(sid 54)(vilket författa-
  ren med denna bok försökt beskriva)  

 Acceleration I  4.2 Taktikexempel för100m. Sprintmodeller. 
  Pelvishållning. POWERSPRINT®, 
	 	 specifik styrketräning för sprint och hopp.     

54
Fig. 129a  Sprint-modell: APT-läge. 
   “Lång rotation i höftled”.

a d e fa’ c

Fig. 129b  Sprint-modell: PPT-APT-läge. 
	 	 	“Lång	rotation	i	höftled”.(se	även	sid	43)	

ba d e fa’ c

1) Tom Tellez rekomendation. Individuella avvikelse kan nog också säkert fungera.
2) Individuellt kan fotisättningen ske aningen längre framför tpkt. Gäller främst för extremt hamstringsstarka sprinters
 (Se gärna youtube film med Christophe Lemaitre:s 9.92s lopp,(förf.))

  Fig.126 visar träning av accelerationsfasen i det djupa läget under de första 
 två stegen. Foten sätts i strax bakom tyngdpunkten (tpkt) med bålen i 35-45°
 lutning. Vanligen träffar då foten banan lätt utåtvriden, med sk.“Skating” 

(“Skridskosprint”, se färgbild sid 54), varvid fotsulans innerkant under de 
 första stegen möter banan först. Frånskjutet sker sedan med att benet, efter  

isättning av fotens innerkant (Obs! vid succesiv övergång till “smalspåriga- 
re” löpning ytterkanten) inåtroteras (“skruvas”) över stortån ev. med hjälp 
av adduktor magnus. Pelvis tippas bakåt explosivt till PPT-läge3 (se sid 46). 
Nu domineras muskelarbetet av quadriceps, som avslutar frånskjutet med 
hamstring som antagonist (enl. Wiemann arbetar hamstring här isometriskt. 
(sid 45). I det mycket kortvariga och snabba startmomentet (a-b) har SSC 
(stretch shortening cykle, se sid 11) med elastisk energi tillsammans med 
sträckreflex och specifik muskelkraft åstadkommit själva “startkraften” 
i frånskjutet. Under acceleration I (15-25m), sker de följande löpstegens 
fotisättningar succesivt närmare under kroppens tyngdpunkt (Fig. 127). Föl-
jande sker från andra steget gradvis: 

  1. Vinklar “öppnas” i knä-, höft- och vristled.  
  2. Underbenets vinkel mot banan går mot 90°, dvs. lodrätt läge.
  3. Överkroppen lyfts mot ett upprest läge. 
  4. Pelvis tippas mer framåt mot APT-läge i frånskjutet, som redan från   

 steg två sker med relativt ofullständig knästräckning, (sid 40, 46)
  5. Höftsträckarna, främst Hamstring får succesivt mer dominant funktion. 
 Acceleration II och Maxfart.  
 Sprint modell: APT-läge. “Lång rotation i höftled”  

Fig 128, 129a och b visar tekniken under “Acceleration II” och Maxfart 
med upprest kroppshållning samt underbenet i lodrätt läge vid fotisättningen. 
Maxfarten byggs upp genom att fotisättningen sker med en känsla av att “in-
vänta” banan följsamt allteftersom farten ökar. Foten får däremot inte piskas 
från ett högt läge i banan1. På låg höjd startar det explosiva frånskjutsarbetet 
med muskelförspänning, som tillförts av elastisk energi (Den “elastiska 
staven” laddad). Vid avspänd löpning vrids då foten naturligt vinklad nedåt-
utåt och fotbladets - nu ytterkant, möter banan först. Det gäller att man under 
Acc. I hittat ett läge vid fotisättningen dvs. med lagom högt tyngd punktsläge 
där foten succesivt träffat banan under och till sist framför tpkt. Under acce-

 leration II till maxfart (Elit: 50-70m) och resten av loppet landar foten opti-
  malt framför tpkt2. Muskelarbetet kan nu alternativt ske som teknikmodell: 
 APT-läge “Lång rotation i höftled”(fig 129a  (Se även sid 46) enl. följande: 
  a-d : Hela benet drivs bakåt av kraften från främst Gluteus, hamstring och
 (a-f) adduktormagnus. Hamstring sträcker höftled i en så snabbt roterande   

 och accelererad rörelse som möjligt. Då Pelvis hela tiden är framåt- 
      tippat (APT-läge, sid 46) kan benet med hjälp av bakre muskelkedjans 
    kraft roteras igenom långt bakom höft även med en viss - om än ofull-
    ständig avslutande knästräckning. Vissa sprinters, även på världselit  

 nivå, använder denna teknik under hela loppet, Denna och följande 
    teknikmodell kan även ha ett relativt högt knälyft med tidig knäframpend 

 ling (tidig hälpassage över stödbenets knä).     

a d e fb c
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Fig. 130 
Vid fotisättningen pressas hälen av det höga trycket snabbt ned 
(a’-b’)	och	nuddar	banan.	Analys	av	sprint	i	maxfart.	Sprint-
 modell: PPT-APT-läge. Bilden visar “Lång rotation i höftled” 

Schematisk
sett fr. ovan;
“Benet inåt- 
roteras
(skruvas)	i
höftleden”1 2

12

Fig. 131  Sprint-modell: PPT-APT-läge. “Kort rotation i höftled”.

fe a c ebg d

**) Istället är det främst hamstring, som sträcker 
  höftleden för dagens främsta sprinters, helt 
  enligt Wiemanns teori(sid 54)(vilket författa-
  ren med denna bok försökt beskriva)  

*) Obs! Se sid även sid 42 och 45 som beskriver 
 Iliopsoas uppbromsande effekt på lårbenets rota-
 tion i stödfasens sista del (d-e). Detta resulterar i 
 att bålens övre del roteras framåt med höjd   
 hastighet (Stavprincipen, se sid 42). Iliopsoas   
 sträcks även reaktivt vilket gynnar ett snabbt   
 knälyft efter frånskjutet. Denna teknik bör   
 speciellt passa för denna sprintmodell.  
 

“Skating”, varvid fotsulans 
innerkant under de första 
stegen möter banan först. 
Benet	inåtroteras	(skruvas)	
i höftleden över stortån.

   
  Sprintmodell: PPT-APT-läge. “Kort alt. lång rotation i höftled”  

Teknikmodellen, (fig 130, 131) kan beskrivas enligt följande:  
  f-g: Under svävfasen bakåttippas Pelvis från APT till PPT-läge i fotisätt- 
    ningen (a-b). Rörelsen ger en “Stretch-Shortening Cykle(SSC)” i ham-
    string för ökad rotations(vinkel)-hastighet i “ipisket”(g-a). 
   a-c: I fotisättningen (a-b) sker också SSC i hamstring, som här först ar- 

  betar  isometriskt med stabilisering av knäled och lårben i anslutning  
  till Pelvis. Med fokus på PPT-läget sker nu en kort långsammare rota- 
  tion av benet med Pelvis som en “extra förlängd” hävarm. (Erector spi 
  nae) och gluteus driver benet bakåt, tillsammans med Pelvis framåt  
  tippning, som en hög hävstång (Med en hög placerade rotationsaxel). 
 c-e: Rygg- och iliopsoas åstadkommer också att Pelvis tippas framåt allt  
  mer mot ATP-läge, varvid hamstring sträcks ut lite (“som spänning av en  
  pilbåge”) vilket åter ger en SSC med en avslutande accelererad rotation 

    i höftleden som följd.
  Denna bakåtrotation av benet kan också alternativt förlängas, vilket medför 

längre väg att producera stor horisontell kraft.   
  a-b:  Av det höga tryck (se tryckdiagrammet, fig 130) som uppstår då  

   maskinen attackeras i PPT-läget pressas den lagom fixerade vrist-  
   leden (bör som tidigare nämnts, upplevas som en “styv” elastisk  
   stålskena) samman något. Hälen pressas då mot banan och tuschar den

  b-d: Pelvis, som extra hävarm, börjar tippas framåt mot ett individuellt  
   betonat APT-läge. Det avslutande frånskjutet sker, som tidigare 

     under drivfasen, med att benet efter fotens kantisättning(Obs! Nu 
     ytterkanten, se bilden)  och hälkontakt, inåtroteras (“skruvas”) över 
     stortån med hjälp av adduktor magnus. 
     En något mer framåttippning av Pelvis medger nu plats i höftleden  

   för en längre accelererad rotation, där stor kraft kan utvecklas av  
   främst hamstring och adduktor magnus. Viktigt är då att ett visst “lås”  
   finns i knäled så att hela benet bildar en elastisk hävstång före det 

     slutliga frånskjutet. Se fig. 129b samt även sid 39, fig. 105. Obs! Bålens  
  “gungande” rörelse som tidigare beskrivits på sid 39. 

  
    

Sprintmodell: PPT-APT-läge. Kort*) alt. lång rotation i höft,         
Quadricepsdominans.

   Hamstring, isometrisk antagonistisk funktion.**
    Det vertikala trycket i fotisättningen och främre stödfasen kräver även ett 

visst excentrisk muskelarbete av quadriceps. Fig. 131 visar PPT-APT-läge 
med kort rotation i powersprint träning. Här kan också hamstring fungera  
isometriskt, som antagonist under hela stödfasen. Liksom under “drivfasen” 
kan då muskelarbetet ske med dominans av quadriceps i sträckningen av 
knä- och höft vid frånskjutet. Den korta rotationen kan då ske med känsla 
av en “steppande” löpning. Denna teknik har nog varit vanligast i USA 
men också den traditionella, som flest tränare fortfarande lär ut. Den går 
också utmärkt att tillämpa med Powersprint med fördelen att även koordi-
natinen i höftsidan tränas sprintspecifikt. Fokus på den horisontella kraften 
gäller även här och effektivt flackt “flyt” i stödfas och frånskjut går att 
åstadkomma också med hjälp av ett kraftfullt isometriskt hamstringsarbete.** 

   
  Sprintmodell: PPT-APT-läge. “Kort alt. lång rotation i höftled”  
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     under drivfasen, med att benet efter fotens kantisättning(Obs! Nu 
     ytterkanten, se bilden)  och hälkontakt, inåtroteras (“skruvas”) över 
     stortån med hjälp av adduktor magnus. 
     En något mer framåttippning av Pelvis medger nu plats i höftleden  

   för en längre accelererad rotation, där stor kraft kan utvecklas av  
   främst hamstring och adduktor magnus. Viktigt är då att ett visst “lås”  
   finns i knäled så att hela benet bildar en elastisk hävstång före det 

     slutliga frånskjutet. Se fig. 129b samt även sid 39, fig. 105. Obs! Bålens  
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Sprintmodell: PPT-APT-läge. Kort*) alt. lång rotation i höft,         
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Powersprint® övningar.

Fig. 133 Powersprint®: 	Acceleration	I,	Från	2a	steget	till   100m	pers.rek.	11.03)	tränar	här	sprintspecifik	explosivstyrka			
 Powersprint- Acc.	I	i	högre läge (2b)  med powersprint-maskinen i Malmös inomhushall Athleticum.
   

Fig. 134 Powersprint®:	Acceleration	II	(3)	och	Maxfas	(4) 

(4) (3) 

Fig. 135  Powersprint®: Övning för längdhopp (4b) 
 a.	Upphopp	b. “Häl-tårullning”	och	frånskjut.

a. b.

Fig. 132 Powersprint®: a. Acceleration	I,	första	två	steg	(2a)   
 b. Blockstart		(Krävs	startblock	eller	liknande)	
 c. Avancerad	djupare	start:	Acceleration	I,	första	två	steg.		
	 d.	Blockstart.	(Uppbyggnad	m.	pallplint	eller	dyl.	)

a b 

c d

(3) 

abc
d

e

1. Powersprint®,  Blockstart och Accelerationsfas I
Fig 132a visar styrketräning för blockstart och accele-
rationens första två steg: Acceleraton I ((2a) i tränings- pro-
gram). Övningen ger främst en grundläggande speci-
fik styrka för quadriceps, gluteus och hamstring, men även 
för vriststräckarna soleus och gastrocnemius. 
Dessutom tränas höftens sida och adduktorerna - i synner-
het om med den typiska “Skatingen” används (Se åter sid. 
54-55. Fig 132b visar hur man eventuellt an-
vänder startblock. Fig 132c och d: Vid avancerad flackare 
start krävs att man använder en individuellt hög bänk (t.ex 
pallplint) som stödyta. Även den i alla teckningar inritade 
plattformen framför maskinen ingår inte i leveransen. En 
enkel gummiklädd träkonstruktion (ca 50mm) är vad som 
behövs för fullgod Powersprintträning.
2. Powersprint® för Accelerationsfas I. 
 Fig 133 visar Powersprint®, för sprint Acceleration I,
 Från djupt läge i andra steget till Acc.I i ett högre läge  
 2b) i ett högre läge. Raymond Mpanga visar här perfekt
 sprintspecifikt explosivt utförande

3. Powersprint® för Acceleration II och Maxfasen. 
  Fig 134. visar Powersprint® med en specifik övning
 för Acceleration II, (3) och Maxfas, (4) .    

4. Powersprint® för träning av längdhoppets
 sista ansatssteget samt längd- (alt. trestegs-)
 upphoppet.    
 Fig 135. visar Powersprint® med en specifik   
 övning för längdhopp (4b),”häl-tårullningen” och
 frånskjutet i sista ansatssteget. Här krävs en låg bänk, 
 som vid avancerad start enl. ovan. (Fig 132c) 
 Se mer kapitel 5.
 
5. Powersprint®: Allmän styrketräning
 a. Halv knäböj “hacklift” för quadriceps (Fig 136a).  
  b. Bålböjning framåt med “Ryggplattan” pressad 
   mot sätet.  “Basträning” träning för främst ham-
   string med stor rörelsevidd “Totalövning” med 
   syfte att öka hamstrings styrka och hållfastighet. 
   Koncentriskt - Excentriskt träning.  
 Alt. Powersprint: Allmän rehab. övning för Ham- 
 string. Enbens RDL Excentrisk till “stretchläge”.  
 Start från upprest läge I, böj bålen med bibehållen
 naturlig ryggsvank och pressa sätet mot “ryggplattan”
 framåt till ett djupt “stretch” läge för hamstring II. 
 Lyft samtidigt bakre benet högt gärna till vågrätt läge.
 Även en utmärkt rehab-övning efter skada. 

Fig. 136 Allmän  styrketräning: a. Powersprint®, Halv knäböj		
 “Hacklift”. b.	Hamstring	totalövning:	Koncentriskt-Ex	
 centriskt II - I.		Alt.	excentriska	RDL	I - II (Rehab träning)
 

I
II

a. b.

a 
Acceleration	I,	
Andra steget
efter starten .
MAIs	unga	
sprinterlöfte 
Raymond 
Mpanga	(19år,		



5. SNABBHET, längdhopp

Det andra exemplet på maximal snabbhetsprestation är 
friidrottens hoppgren längdhopp. Vi skall nu först ana-
lysera olika teknikvarianter av grenen, som vanligen har 
betraktats enkelt med endast två krav: 

- Snabbast möjliga ansatsfart
- Kraftig avstamp med koncentration på höjd i hoppet.

Istället är det fråga om en komplex teknik med flera vari-
anter. Av dessa skall i de följande avsnitten behandlas 
speciellt två typer hoppare, som efter deras karakteristiska 
stil vi här kallar:

- Höjdlängdhoppare  
- Sprinterlängdhoppare

Höjdlängdhopparen eftersträvar främst stor vertikal hopp- 
kraft, med ett tydligt markerat “upphopp”. Sprinterlängd- 
hopparen däremot försöker mer att bibehålla farten med 
hjälp av ett flackare “uthopp”. Detta, rätt utfört upplevs av 
hopparen, som löpning ut från plankan
 
Vi skall försöka beskriva olika sätt att utföra ett längdhopp 
med optimal teknik. Detta med hjälp av sk. cyklogram 
gjorda efter filmer och data från olika undersökningar 1) 
på utförda hopplängder från 6.50m till 8.90m.

Längdhoppsmekanik
Ett vanligt sätt att förklara längdhoppets mekanik är att
använda ett sk. vektorparallellogram Fig. 140), som visar 
storlek och riktning på uthoppshastigheten, V samt dess
horisontala (Vx) resp. vertikala (Vy) komposant. Dia-
grammet är en intressant början till en analys av längd- 
hoppstekniken. Uthoppshastigheten V och dess riktning
(Uthoppsvinkeln  ) är det som främst bestämmer hopp-
längden. De viktigaste storheterna, som använs vid en 
längdhoppsanalys framgår också av tabellen i fig.151
på sidan 69.   

Vy
VBrSTORHETER:  

 Va  =  Ansatshastighet
   V   =  Uthoppshastighet
Vy(Vx) =  Vertikal (Horisontal) 
     komponent av uthoppshastigheten
   Fs  =  Stämmkraft
   F   =  Frånskjutskraft
  VBr  =  Uppbromsning
     
   

=  Uthoppsvinkel

   =  Hoppbenets vinkel mot marken i uthoppet

   =  Hoppbenets vinkel mot marken i fotisättningen

 L1  =  Sista ansatssteget
 L2  =  Näst sista ansatssteget
 L3  =  3:e steget före uthoppet

Fs

Vy

Vx

V   F

Va

Fig 140 Vektorparallellogram med de mekaniska
   storheter, som används för attb analysera  
    ett längdhopp.  
 

Legendariske Jesse Owen, 
innehavare av världsrekordet 
8.13m	1935	-	1960.	

Jesse Owen, 1935 8.13m
Jesse Owen, innehavare av världsrekordet 8.13m mellan 
åren 1935 och 1960, var en typisk sprinterlängdhoppare, 
Han lyckades utomordentligt väl utnyttja sin höga ansats- 
hastighet.
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5.1 Höjdlängdhopp

Va 

Vy V F 

Vx 
Vbr 

Fs 

Bob Beamon 1968 8.90m
Vid Mexiko OS 1968 slog Bob Beamon USA världen
med häpnad med sitt fantastiska världsrekordhopp
8.90m.  Här presenteras data från detta hoppet.
Under flera decennier in i modern inspirerades många
hoppare av Beamons kraftfulla hoppteknik med hög höjd

Beamons hopp jämfördes med dåtidens elit och man fann:

- Snabbare ansats: 10.7m/s
- Otroligt kraftigt upphopp: Vy=4.2m/s). Med 1.2m/s
 uppbromsning Vbr erhölls: Vx=9.5m/s.    
 Uthoppsvinkeln α blev då 24° (Tg = 4.2 / 9.5)
 Således brantare än normalt för elithopparna.
- Lågt tyngdpunktsläge i fotisättningen på plankan,
 med hoppbenets vinkel β mot marken spetsig: 60°.
- Tidig sträckning. Hoppbenets vinkel γ mot marken: 78°.

-  
-   Beomons näst sista steg mätte 2.40m och det sista 
   steget hela 2.57m. Förklaringen till detta är Beomons
   teknik med ett relativt högt knälyft vid frånskjutet i
   sista steget åtföljt av en markant utpendling av under-
   benet. Härigenom fick hoppfoten en mycket lång
   accelerationsträcka då den “piskades” mot plankan.
   Trycket mot denna måste ha blivit mycket högt, men 
   då hoppfotens rörelseriktning var bakåt i förhållande
   till hopparens rörelse framåt reducerades uppbroms-
   ningen avsevärt. Elithoppare har annars normalt ett
   kortare siste steg.
  - Liksom elithoppare högt knälyft före hoppbenets
   sträckning. Beomons pendelarbete med det fria benet
   understöder hoppbenets arbete med en egenartad rytm  
   och swung.
  

Acc. Broms 

FyN 

Fx 

  STORHETER:  
  t    =  Tid   
 Broms  = Uppbromsning i horisontalled
 Acc  = Acceleration  “ - “ - “ - “ - “ 
 Fx    =  Kraftkomposant - “ - “ - “ 
 FyN  = Kraftkomposant i vertikalled
   Fs  = Stämmkraft
    

t 

t 

Fig 141 Bob	Beomons	8.90m	hopp	med	sannorligt		
	 	tryckdiagram	(förf.)	
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Höjdlängdhopp, ansatsen
Ansatsen kan liknas vid en “lös” sprinterstart, med en 
jämn något långsammare acceleration än i ett 100m lopp.
En bra ansatsplanering beskrev Mike Powel -08 1). Se fig.
144. Exempelvis vid 16 eller 20 stegs ansats räknar man 
varannat ansatssteg (t.ex enbart hoppbenet som i fig 144).
Ansatsen består då av 8 resp. 10 “cicles”. Sedan indelas
ansatsen i fyra delar: “Drivfas”, “övergångsfas”, 
“attackfas” och “hoppfas”.2) 

- Drivfasen sker oftast med relativt kraftfullt frånskjut 
 i startsteget med huvudet nedböjt och fulla sträck-
 ningar med stora arm- och benpendlingar.
- Övergångsfasens taktik är att långsamt resa huvud  
 och bål under avspänd sprinterlöpning- för längd-  
 hoppare karakteristiskt lätt “sittande” med höga knälyft. 
- Under Attackfasen drivs farten upp till nära max  
 oftast bl.a genom ökad benfrekvens. Härvid betonas
 bl.a förspänningen (“elastiska stålskenan”,“styvhet”).3)

 samt perfekt sprinterteknik (se sid 53och fig.125)  
- Hoppfasen innebär en speciell ansatsrytm och   
 teknik (studera gärna fig. 146) där första steget är ett  
 normalt sprintersteg med koncentration på det föl- 
 jande viktiga 3:e steget före plankan. Frånskjutet  
 sker där med ofullständig knästräckning, varvid 
 hopparen “flyter” framåt mer horisontellt. Andra   
 steget och sista stegen före plankan sker också med  
 ofullständiga sträckningar. Det senare dras ut något.  
 Man liksom väntar in landningen på banan (Tom  
 Tellez: “Just wait a little”) Sista steget blir oftast   
 något avkortat.  .

Höjdlängdhopp, sista steget och upphopp.
Stödfasen i sista ansatssteget sker med speciell teknik.  
Man talar om det sk. “nigsteget” vilket antyder tekniken  
med en “aktiv” knäböjning “Nigning”. Man “drar åt sig” 
banan. Uttryck som “riva”,“roffa” beskriver den rätta “fot-
ipisket” i banan, som kan ske på två sätt med:
 A. En tydlig häl - tå rullning (fig. 145) eller
 B. Fotisättning på fotbladet och lätt hälkontakt (fig. 141)  
B. ger mindre uppbromsning och medger liksom A. ytter- 
ligare tyngdpunktsänkning. Detta för att möta plankan i ett 
djupt lägen med hoppbenet i en spetsig vinkel mot banan, 
vilket är kännetecknar de bästa höjdlängdhopparna t.ex 
Beomon samt Phillips och Salodino VM-07 (Se sid 71)

1) Bearb. ur en intevju med Mike Powel (http://trackandfield.about.com/od/longjump/p/powelljumptips.htm) 
2) En äldre instruktion som exempel för inlärning av den viktiga accelerationskänslan: Två gångsteg till startmärket följt av fyra “Jogg-steg”(1/2 ansträngning).Vid ett andra ansatsmärke, sex stegs acceleration   
 upp till 3/4 fart eller snabbare. Efter sista ansatsmärket tio steg före plankan acceleration upp till 95% fart fram till sista fyra med höjd frekvens och stegrytm “kort-lång-kort” (sista 3 stegen).
3) Attackfasen blir med den ökade stegfrekvensens mer “flytande”, vilket verkar gynnsamt speciellt för sprinterlängdhoppning (Se sid 68, Carl Lewis teknik.

Fig 145  Upphoppet:	Sista	steget	oftast	kortare			 Nigsteget	:	Aktiv	knäböj	(“dragarbete”)		 Näst	sista	steget	förlängt	=	Tyngdpunktsänkning	

“Drivfas” 
 6 steg   

“Hoppfas” 
4 steg 

“Attackfas” 
4 steg 

“Övergångs
fas” 6 steg 

“Drivfas” 
 4 steg   

“Övergångs
fas” 4 steg 

“Attackfas” 
4 steg 

“Hoppfas” 
4 steg 

Fig 142 “Drivfas”	4-6	steg	+“Övergångsfas”4-6steg	(enl.	M.	Powel-08)
	 		Bållutning	i	1:a	ansatssteget	streckat	i	figuren

Fig 144 A) Ansats:	20	stegs	med	sk.	10	“satsrytm”	för	elithoppare.	  
   B) Ansats:	16	stegs	med	sk.	8	“satsrytm”för	ungdom.
	 				 (Enligt	Mike	Powel	-08	1)2)

A)
B)

Fig 143 “Attackfas”	4	steg	(Enl.	M.Powel-08).	

B)
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Höjdlängdhopp, specialvariant 
Ett höjdlängdhopp kan också utföras med ett “lyft” i sista
steget från en djup häl-tå rullning i nigsteget. Upphoppet
sker då som en “stamp” eller “studs” i ett högt läge med 
kortare tid på plankan. Tekniken kan passa explosiva
hoppare med god hoppkapacitet. Den påminner om den 
snabba varianten av Flophöjdhopp. Se fig. 146 och 147.
Höjdlängdhopp, upphoppet. Analys. 
Upphoppstekniken beskrivs i det följande:
1. Hopparen pendlar oftast ned benet i en låg rörelse   
 (Tom Tellez: “Just put it down”). Foten “piskas” sedan 
 avspänt naturligt med en snett, nedåtriktad rörelse i  
 plankan, vilket minskar uppbromsningen något. (se sid.  
 67). Hela fotbladet sätts i, men hälen möter banan anin 
 gen först´(gluteus dämpar belastningen på hoppbenet förf. refl-)
2. Under ett kort ögonblick (15-20ms) ökar trycket
 kraftigt i vertikalled (se fig. 141). Det är under denna
 korta tid som uppstämmet sker. Därefter måste hoppa-  
 ren omedelbart ge efter i knä- och fotled.
3. Hopparen kastas nu uppåt av stämmkraften. Tack vare
 eftergiften i knä- och fotleden strax efter uppstämmet,
 blir rörelsebanan först flackt stigande.
4. Under nästa fas sträcks quadriceps, gastrocnemius/sole-
 us och gluteus (sk. amortisation i SSC (stretch shorten 
 ing cykle) Se sid.11) direkt följt av det explosiva
 branta frånskjutet.
Höjdlängdhopp, diskussion 
Höjdlängdhoppstekniken är med all sannorlikhet optimal 
endast för längdhoppare av yppersta elit (8m-hoppare). 
Därför är det olämpligt att ungdomar försöker åstad-
komma stor höjd på hoppen genom kraftiga “avstamp”. 
Tyvärr sker oftast följande:  
- Man tekniktränar med kort ansats och försöker då   
 hoppa långt med hjälp av ett kraftigt, “spänstigt” av- 
 stamp och hög höjd i hoppen.
- Med full ansats kan man sedan till en början åstad-  
 komma enastående ungdomsresultat, men senare sker  
 vanligen en förvånansvärd stagnation.
- Tyvärr kan även allvarliga skador inträffa på grund av  
 för hög belastning på hoppbenet. (Ev. höjdhoppsträning
 leder nog till användning av specialvarianten enl. ovan, förf. refl.)

Även 8m-hopparen som ung fick ofta uppmaningen:
- “Arbeta länge på plankan”, “Tryck igenom höften
 bättre”, “klös åt dig plankan”.
- Senare efter många år får t.ex en 7.80m hoppare höra:
 “Du tycks inte kunna öka din ansatsfart ytterligare:
 Vi prövar nu att utveckla din hoppkraft ytterligare   
 och använda mer stämkraft i upphoppet”. 
 

Fig 146 “Höjdlängdhopp.	Variant	med	“lyft”	i	sista	steget	och	högre	läge	vid	“avstampet”(=	“studs”	från	plankan)

Fig 147 “Höjdlängdhoppsvariant	liknande	ovanst.	fig.

Fig 148 Höjdlängdhopp:	Fotisättning	och	upphopp		

Bob Beamon 8.90m
Va = 10.7m/s
Vx = 9.5m/s
Vy = 4.2m/s
	α = 24°
	γ  = 78°
	β = 60°

 
 Elit = 8.0m
 Va = 10.5m/s
 Vx = 9.3m/s
 Vy = 3.5m/s
  α = 21°
  γ = 70-75°
  β = 60-65°

67



5.2 Sprinterlängdhopp

 Stegrytm:“kort”-“långt”-“kort”. “Spring in 
under och förbi” (förf.	samtal	med	Joe	Douglas	-83)  Näst 
sista	steget	steget	förlängs	(Tom	Tellez:“Just	
wait a little” (förf. samtal	med	Tom	Tellez	-89) ). och land-
ningen	sker	djupare,	enligt  T.T. med en tydlig 

häl-tå rullning. Lewis använder även ett 
litet sidsteg (Rekommenderades	förf.	av	Ralph	Bostons	
tränare	Tom	Ecker	år	1962.) med utåtvridning av 
foten	följt	av	ett	sprintermässigt	“skruv-
drag”	(se	sid	53).	Det	senare	innebär	
ett “lateralt-vertikalt lyft” - en “sido-
knuff”(förf.)	med	känsla	av	viss	avlastning	
före fotisättningen på plankan.
Ett bidrag till denna första vertikala tyngd-
punktshöjning	är	också	bålens	lilla	“bug-
ning”	och	“resning”(Se	klammern	i	fig.)	
 Troligen erhålls här även en horisontell-
vertikal hastighetsökning. Hoppfoten kommer 
nu	också	mer	i	en	linje	lodrätt	under
tyngdpunkten vilket ger ett effektivare 
frånskjut.	Foten	pendlas	framåt-nedåt med 
oförändrad stegrytm i en bågformig rörelse 
på	låg	höjd..	  

Underbenet	pendlas	ut	till	lätt	böjd	knäled,	som	
i ett sprinter steg och foten “piskas naturligt” i 
plankan.	med	en	bakåtriktad	(negativ	hastighet)	
gripande rörelse. Fotisättningen sker på hela 
foten men med en första kort hälkontakt. Vrist-, 
knä- och höftsträckare är samtliga förspända inför 
amortisationsfasen a-b.	(Se	muskelarbete,	sid.	
70).		Denna	förspänning	accentueras,	som	tidigare	
nämnts, redan under attackfasen. Stämmkraften 
roterar hopparen framåt uppåt b-c		åtföljd	av	det	
explosiva	frånskjutet	c-e.	Intressant	teknikdetalj	är	
den tillbakahållna	högra	armen	och	axeln	i	ett	lågt	
läge vid fotisättningen. Det uppstår då en elastisk 
sträckning	i	bäckensidan	(som omedelbart sträcks, “som en 
gummistrop”(Förf.	samtal	med	Valeri	Bunin	-94,	“en	hemlighet	bakom	rysk	

längd-	och	trestegshoppning”)	En	annan	detalj	är	att Lewis 
utför en “inverterad rotation”, förmodligen för att 
med	hjälp	av	adduktorer	förlänga	rörelsen och 
därmed sträckkraften	i	frånskjutet	(se	äv.	sid	71). 

  Analys	av	Carl	Lewis	sprint-längdhopp.	Datajämförelse
		 	 med	Mike	Powel	-	en	mer	utpräglad	höjdlängdhoppare.		

Lewis = 8.91m
Va = 11.06m/s
Vx = 9.72m/s
Vy = 3.22m/s
  = 18.3°
  = 67.5°
  = 77°
L1 = 1.88
L2 = 2.70
L3 = 2.23

Powel = 8.95m
Va = 11m/s
Vx = 9.09m/s
Vy = 3.70m/s
  = 22.1°
  = 73.9°
  = 71.8°
L1 = 2.28
L2 = 2.74
L3 = 2.40
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Fig. 150

Carl Lewis
Det har i USA alltid funnits längdhoppare, som utnyttjat sin ut-
präglade sprintersnabbhet med en teknik, som helt avviker från 
höjdlängdhopp. En sådan var Carl Lewis (fig149a-b och 150). 
Man kan mer tala om ett uthopp från plankan än upphopp. 
I “hoppfasen” de sista ansatsstegen (se fig. 144) sker en rytmändring, 
som ger en första antydan till “lyft” sista ansatssteget. Foten “piskas”  
 sedan naturligt (som ett aktivt “gri  
 pande), med en mycket  kort första 
 hälkontakt, i plankan. Hoppbenet är 
 då svagt böjt med förspänd muskula-
- tur. Det ytterst snabba sista steget 
 sker tillsammans med pendelbenet,  
 som en“klipprörelse” och avslutas   
 med känslan av en “volley-fotspark” 
 framåt-uppåt. Redan under attack  
 fasen (se sid 66) med ökad , accentu-
 erad förspänning (elastisk “styvhet”, 
 “stålskena”) förbereds “amortisatio-
nen” (a-b). I läge (b) är denna klar varvid stämmkraften roterar hela kroppen  
hastigt framåt uppåt (b-c) följt av det explosiva flacka frånskjutet (c-e). Fria 
benet swingas upp och bromsas tills låret är i vågrätt läge. Ofta an-
vänds sedan “springstil” i luftfärden. Till synes sprinterlöper hopparen  
  ut från plankan. Det långa djupa   
  nigsteget med ett “lyft” i sista steget  
  bromsar farten, men belastningen 
  på hoppbenet blir istället inte så stor, 
  vilket kan passa “sprintern”, som   
  inte har den utpräglade hoppstyrkan. 
  Den höga farten före nigsteget kom  
  penserar uppbromsningen väl så att 
  uthoppshastigheten, trots en flack 
  uthoppsvinkel, resulterar i Lewis   
  långa hopp. I ansatsen används ibland en 
  kombination av “ATP”- och “PPT-sprintmodell 
  (förf.) (illustreras här och tidigare på sid 54-55),
  ofta då i en växelvis stegrytm i harmoni med
  sista tre stegens koordination samt upphopp.

Fig. 149a Carl	Lewis	sista	ansatssteg	och	upphopp.	Lägg	märke	till	fria		
    benens rörelser. En unik optimal koordination mellen fria be- 
    nens rörelser och stödfaserna. Från fotisättningen a på plan-
    kan, då lårben - knä är lodrätt under höft, skall känslan vara  
    som“volleyspark” av foten.

bc
d

e

a

 Note: Carl Lewis uses the right leg in his take-off. This drawing shows
 his technique schematically fairly accurate except that left here is the take-off  leg.  

Fig. 149b



Sprinterlängdhopp, mekanik, muskelarbete.
Vi har även tidigare i sprinterteknik-avsnittet använt “fot-ipisk” som 
benämning på fotisättning. Hoppfoten förs med en snabb “svepande” 
rörelse mot plankan, varefter “i-pisket” sker med lätt böjd knäled - 
som en “klipprörelse” i harmoni med fria benets pendelrörelse framåt 
uppåt. Liksom i sprinterlöpning är benmuskulaturen förspänd inför 
“amortisationen”. Vi skall nu i detalj beskriva händelseförloppet. 
Upphopp
Den förspända ben och sätes muskulaturen vid fotisättningen inne- 
bär fot- och knäled delvis är fixerade (“låsta”) och bäckenet fast 
bakåttippat, med isometriskt arbetande gluteus och rectus femoris. 
Vid fotisättningen bildar benet tillsammans med överkroppen, ge-
nom den förespända muskulaturen en ganska fast enhet, som kan 
liknas vid en stav. Då dess nedre ända (foten) fastnar i marken får 
den övre delen (överkroppen) en ökad hastighet. Staven kommer 
således att rotera kring sin stödpunkt i banan. Detta är vad man 
menar med den sk. “stavprincipen”.

Genom staven verkar en stämmkraft. Fig. 151 visar krafterna 
under uthoppet med hjälp av ett tryckdiagran. Stämmkraften Fs, 
bestående av en bromsande komponent Fxµ i horisontalled och 
en accelererande komponent FyN i vertikalled, växer snabbt upp 
till ett högt värde motsva- rande upp till 10 gånger kroppsvikten 
för elithoppare. Stämmkraften verkar med ett högt tryck i plankan 
mycket kortvarigt. Redan efter ca 15ms har trycket nått sitt max. 
(läge b) och avtar sedan snabbt. 
Under stämmfasen a - c verkar även reaktionskraften Fp+Fip i 
hopp-(löp)riktningen från underlaget. Hopparen bör höja denna 
kraft, dels med ett naturlig ipisk Fip (“gripande”)  dels med en 
“swungfull” benpendling Fp. Uppbromsningen minskar då. En 
annan positiv effekt av Fp och Fip är att stämmkraften Fs, kommer 
att vara riktad mer genom kroppens tyngdpunkt. Vridande mo-
mentet kring tyngdpunkten går då mot noll, varför hopparen kom-
mer att vara bättre balans under luftfärden med obetydlig framåtro-
tation. Man kan då hoppa långt med enkla tekniker i luftfärden: 
Hängstil, enkel springstil etc. Ett viktigt faktum är att utan sum-
man av Fp och Fip skulle en farlig stämmkraft Fs1 dels kunna 
allvarligt skada hopparen (Obs!Allvarliga benfrakturer har 
inträffat för längdhoppare (förf.), dels skulle hoppare få för stark 
rotation framåt vilket skulle omöjliggöra en väl tekniskt genomförd 
landning.  

I läge c visar tryckdiagrammet att FyN åter har stigit till ca 1/3 del 
av stämmkraftens värde. Härifrån fullföljs sedan frånskjutet (c - e), 
som i ett kraftfullt sprintersteg, men mer uppåtriktat och med en 
sista sträckkraft från quadriceps och addukto magnus. Strax före (d) 
motsvarar det läge då lodlinjen från kroppens tyngdpunkt passerar 
just över foten. Fxµ övergår då till att ge acceleration i horisontalled. 

Heiki Drechler var en kvinnlig representant för sprinterlängdhopp
i Fig 152 visas vertikala och horisontella reaktiva krafter i två 
träningshopp med samma hopplängd vid olika ansatshastigheter. 
Intressant är att vid högre fart behöver hon betydligt lägre vertikal 
kraft, som för övrigt verkar ytterst kortvarigt. Vid VM 1991 
hoppar Heiki 7.29m med endast uthoppsvinkeln 18.3°och jämfört 
med konkurenterna (se tabell sid 71), med en betydligt lägre verti-
kal upphoppshastighet.
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Fig 152 Heiki Drechslers vertikala och horisontella reaktiva
	 	krafter	i	två	hopp	med	samma	hopplängd	6.80m	vid		
	 	olika	ansatshastigheter	8.58	resp.	9,23m/s	1 

FyN 

Acc. 
Broms. 

Fxµ 

Horison-
tell kraft

Vertikal 
kraft

FyN Fs 

Fµ  

Fs1 

 Fxµ 

FN 

Fipx
Fpx

Fpy Fp

Fity

Fip  = Reaktionskraft vid fotens “ipisk”
Fp  = Reaktionskraft från pendelbenet
FN   = Normalkraft 
Fµ  = Bromsande horisontell friktionskraft
FyN  = Kraftkomposant i vertikalled
    (FyN = FN+ Fpy+ Fty) 
Fxµ  = Bromsande kraftkomposant i horison-
tellt  (Fxµ = Fµ - Fpx - Ftx).
(Fxµ bromsar således mindre än Fµ)
 Fs  = Stämmkraft resultant till alla krafter
Fs1  = Stämmkraft resultant till Fµ och FN 
(Utan Fp och Fip skulle innebära stort vridande mo-
ment kring kroppens tyngdpunkt. Hopparen skulle få 
stor framåtrotation.) 

bcd
e

a

FyN 

Acc. Broms. 
Fxµ 

Horison-
tell kraft

Vertikal 
kraft

Tyngd-
punktens 
lodlinje

525kp

200kp

13AS
6.80m
8,58m/s

15AS
6.80m
9,23m/s

Acc. 
Broms. 

715kp

1) Modif från Die Lehre der Leichtathletic nr 22 -93



DATA:
Va = 9m/s
Vx = 8,1m/s
Vy = 2,8m/s
 α = 20°
 γ = 60°
 β = 69°
L1 = 2,10
L2 = 2.28

Acc. Broms 

a2b2
d2

e2

Fxµ

200 

kp 

0.08s 
0.13s 

400 

b1d1e1

FyN kp
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154 Analys av ett längdhopp efter1970-	
	 	tals	undersökning	(Ballreich) Kent Nygren, veteran-

världsmästare, här i ett 
6.50m	hopp,	kan	vara	god	
representant för denna hopp-
stil. Han lyckas dock utmärkt 
med bålstabiliteten

Sprinterlängdhopp, nybörjare och medelgoda 
hoppare (6.50-7,20)
Dessa data med illustrationer(förf.) utgår från en tidig 

Egenskaper:
- “Lyftet” i sista steget avlastar belastning hoppbenet 
 på plankan. Hopparen kan lätt “Driva och flyta ut” 
 i hoppet med en sent insatt vriststräckning.2 
 
 Hopparen är sannorligt helt fokuserad på höftens ge-  
 nomsträckning på bekostnad av knälyft och bålstad-  
 ga. Bålen “vaggar” något bakåt (typiskt för nybörjare  
 ivrig att gå in i hängstilen direkt i uthoppet, förf. refl.). Tekniken  
 sannorligt optimal för denna hoppares kapacitet.

noggrant utförd och kan var väl 
värd att presenteras även i dag. 
Anledning till att denna gruppen 
av hoppare (20 st manliga med 
hopplängder mellan 6.50-7.20, 
genomsnitt 6.80m), kan räknas in 
i typen sprinterlängdhoppare är på 
grund av ett relativt flackt uthopp 
(α	=	20°) med en låg uppbroms-
ning i hoppet. En fartreducering 
med bara 0,9m/s.

1)  Processed data also from Biomechanics of the long jump, Nicholas P. Linthorne
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Fig 153 Muskelarbete i upphoppet vid ett typiskt sprinter längdhopp 1)
  Här	specifik	Powersprint	styrke	träning	

Upphoppet: gl, va, so, ga, ha koncen- 
triskt rf koncentriskt eller eccentriskt. 

gl, rf isometrisk va, so, ga 
eccentriskt ha koncentriskt

abc
d

e



I samband med VM i Osaka 2007 gjordes en biomekanisk
undersökning1) med avseende på främsta längdhopparnas 
egenskaper (se tabell nedan). Man fann där tre typer av 
hoppare. Beroende på hastgheterna i hoppen kunde man 
indela hopparna i tre grupper: 
1. Stor vertikal och horisontell hastighet
 (1:a Salodino, 2:a Howe, 3:a Phillips) 
 
2. Stor vertikal och liten horisontell hastighet:
 (4:a Lukashevych, 5:a Mokoena)
 I dessa två grupper har vi våra “Höjdlängdhoppare” (förf.)

3. Liten vertikal och stor horisontell hastighet
 (6:a Beckford, 5:a Badji 6:a Marzouq) 
 Dessa båda skulle då kunna betecknas  “sprinthoppare”, men med 
 långt ifrån Carl Lewis kapacitet (förf.)

 Salodino
  8.58m
Va  10.52m/s
Vx  8.90m/s
Vy  3.75m/s
   22.9°

Howe
8.47m
10.87m/s
9.26m/s
3.46m/s
20.5°

Philips
8,50
10.38m/s
8.96m/s
3.67m/s
22.3°

Lukashevych
8,25
9,97m/s
8,27m/s
3.78m/s
24.6°

Mokoena
8,28
10,12m/s
8,33m/s
3.71m/s
24.0°

Beckford
8.20
10,63m/s
9.05m/s
3.25m/s
19.8°

Badji
8.09
10,16m/s
8.83m/s
3.17m/s
19.8°

Marzouq
8,04
10.22m/s
9,03m/s
3.01m/s
18.4°

Övriga
8.15+-0.17
10.65+-0.19
8.77+-0.22
3.42+- 0.26
21.3°+- 1.5  

Ur nedanstående tabell med kvinnliga längdhoppare från
Osaka och Tokyo VM: 
 Höjdlängdhoppare: Lebedeva och J.J Kersee 
 Sprintlängdhoppare”: H Drechsler och Kotova (Förf.) 
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Biomekanisk undersökning av längdhopp 2007.

Man filmade fotisättningarna och kom fram till 
det som här beskrivs i pkt. 1-3. (se fig. 155a):
1. I  näst sista steget sätts foten ut en aning från   
 löprörelsens mittlinje 10-20cm. (“Sidsteg”) Ett sidsteg
 användes redan av Jesse Owen. 
2. Fotisättningen på plankan sätts på mittlinjen med   
 benet lätt innåtlutat. Forskarna drog då slutsatsen att 
 hopparna effektivt använder abduktorna (gl.medius,   
 gl.minimus, tensor fasciae latae) och sträcker höftens sida (jämför  
 på sid. 34 figur 77, med text - se även sid 64 fig. 149 “gummi--
 strop”(V. Bunin)(Forf.). 
3. Salodini hade stor axelvridning, som harmonerar   
 med höftsidans sträckning enligt punkt 2 ovan. (Se även  
 sid. 68, fig. 149. Carl Lewis drar hastigt tillbaka axeln före fotisätt-  
 ning, vilket ger en elastisk sträckning av höftsidan (Forf.).    
Se Fig 155b. Carl Lewis utför ett litet sidsteg i nästa 
steget. Frånskjutet sker med ett s.k., skruvdrag (1-2) och 
fotisättningen sedan, som en “gripande häl-tå” rullning2, 
men också med ett väl accentuerat skruvdrag2 3 (3-4), som 
ger en sidresning i frontalplanet (kroppstyngdpunkten lyfts upp i rak 
linje framför hoppbenet för effektiv frånskjutskraft). 
Hoppfoten sätts sedan i rakt framåtriktad  på plankan åt-
följt av ett sk.“eversionsdrag,”dvs. utåtvridning av fotsu-
lan över stortån under samtidig inåt- vridning av häl över 
mittlinjen.3 Muskulärt är härvid troligen adduktor magnus 
och gluteus medius, som starktt engagerade i Carl Lewis 
frånskjut ut från plankan. Detta för att förlänga och förstärka 
draget i ut(upp)-hoppet.3  

 Lebedeva
  7.03m
Va  9,37m/s
Vx  7.73m/s
Vy  3.50m/s
   24.4°

Kolchanova
6.92m
9.13m/s
7.73m/s
3.23m/s
22.7°

Kotova
6.90m
9.08m/s
8,14m/s
3.18m/s
21.3°

JJ.Kersee
7.32
9.85m/s
8.09m/s
3.46m/s
23.2°

Övriga
6.95+-0.43
9.53+-0.11
7.92+-0.31
3.05+- 0.24
21.1°+- 2.0  

H. Drechsler
7.29
9.86m/s
8.49m/s
2.80m/s
18.3°

Osaka VM 2007 Tokyo VM 1991

1) Modif. ur  KINEMATICS OF TAKEOFF MOTION OF THE WORLD ELITE LONGJUMPERS 
 Hiroyuki Koyama1, Yuya Muraki2, Megumi Takamoto2, and Michiyoshi Ae1
 1Institute of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba, Tsukuba, Japan. 2007

Salodino PhillipsHowe

Fig. 155a Fotisättningar, sista 
   två ansatsstegen och 
   på plankan. De tre 
   bästa längdhopparna. 
	 	 	i	Osaka	VM	2007
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1  2
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155b Carl	Lewis	fotarbete		 	
 tecknat schematiskt   
 ovanifrån med roterad  
	 (“skruvad”)	se	sid	55),	
	 1-2,	3-4	och	på	plankan	
	 “inverterat	drag”	5-6.	

2) Förf. 3 Magnus Warfvinge efter filmstudier -2014



Sista	ansatssteget	kort	med	“ett	lyft”,	en	liten	men	tydlig	tyngdpunktshöjning	som	“avlastar”	hoppbenet.

Brittney	Reese	fem	ansatssteg	och	upphopp.	Fotomontage	ur	film-
clip	(Peter	Hornebrant	2016).

Muskelspecifik	träning	i	Powersprintmaskin	av	
“drivet” upp-ut från plankan. Fokus på höftsträckare.

Muskelspecifik	träning	i	Powersprintmaskin	med	“gripande-
häl-tå”-rullning och skruvdrag i sista stegets fotisättning och 
frånskjut.	Stor	muskel-insats	av	hamstring	och	gluteus	för	att	
skapa	ett	första“lyft”.	En	liten	men	påtaglig	tyngdpunktshöjning.
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Fotomontaget av Brittney Reese visar här en unikt opti-
merad teknik, som leder tankar till mitt besök i Houston 
1999. Svensken Henrik Olausson, en av Tom Tellez dåva-
rande sprinteradept hade förmedlat mitt besök. Generöst 
erbjöds tillfällen till intressanta frågestunder om Carl 
Lewis teknik. Då jag som veteranfriidrottare själv provade 
några lätta hopp med kort ansats, kritiserade Tom 
Tellez min fotisättning i sista ansatssteget. Han visade mig 
ivrigt tekniken med “häl-tårullning”1 tillsammans med ett 
kort sista steg. Upphoppen kändes då omedelbart lättare 
att utföra. Teknikdetaljen, som bl.a används av Carl Lewis 
och Brittney Reese, kan vara helt avgörande för ett opti-
malt utfört sprintlängdhopp av följande skäl:
1. En liten tyngdpunktshöjning (“ett lyft”) även i sista  
 ansatssteget gör det möjligt med en aktivt gripande  
 rörelse att “driva” ut från plankan med sprintteknik  
 och då med stor kraftinsats från höftsträckare.
2. Hastighetsförlusten med denna “häl-tå” rullning upp- 
 vägs av en snabbare ansats samtidigt som en mindre 
 stämmkraft ger mindre fartminskning i avstampet. 
 Det senare borde också innebära minskad skaderisk.
Höjd- / Sprintlängdhoppning. Sammanfattning 
och diskussion:
Höjdlängdhoppning kan naturligtvis leda till utmärk-
ta prestationer (Beamin, Powell, Salodino m.fl.), men 
innebär alltid avsevärda skaderisker på grund av stor 
stämkraft. Sprintlängdhopp kräver bättre snabbhet, men 
också en nödvändig speciellt avancerad teknik i sista an-
satssteget enligt ovanstående beskrivning.
Det bör betänkas att tidernas framgångsrikaste längd-
hoppare utan konkurrans är Carl Lewis med bl.a fyra 
olympiska guld i fyra olympiader. Därför borde sprint-
längdhoppstekniken betraktas mer seriöst än fallet i dag. 

Många äldre tränare påstod att: “En god längdhoppsteknik 
karakteriseras främst av en mjuk övergång mellan hög
ansatsfart och upphopp”, ett recept som Jesse Owen an-
vände sig av redan för 80 år sedan.

Sprintlängdhopp,  Brittney Reese 2016.
“Häl-tå” rullning, tyngdpunktshöjning i sista 
steget. (Författaren berättar) 

Ter-Ovanesjan	1967	års	världsrekordhållare,	höjdlängdhoppare	med	
en karakteristiskt kraftigt stämm i upphoppet

“Jesse Owen tycktes löpa ut 
från plankan”. Denna teckning
från 40-talet visa Jesse Owens 
upprätta kroppshållning med fot
isättning efter ett kort sista steg
nära kroppen

Larry Schneider Jesse Owens 
tränare: “The center of gravity 
must be ahead of the take-off 
foot”efter ett avkortat sista steg
och upprest kroppshållning. Här 
gammal schematisk teckning, 
som lite överdrivet visar detta.

Intressant	är	denna	teckning	i	jämförelse	med	just	Brittney	Reese
energiska framåtlutning i ansatslöpningen ända in i sista steget.
Detta	ser	man	också	tydligt	i	gamla	filmclip	på	Jessse	Owen.	
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1) Sker också med “skruvdraget”vilket inte nändes vid detta tillfälle.  Senare filmstudier har 
 senare visat detta (se sid 71)



“Piska” inte foten i golvet. 
Från kantisättning av foten 
(se	bilden).		inåt	roteras	
benet enligt beskrivningen 
på	sidan	54-55.

Allmän styrketräning
 1. Halv knäböj “hacklift”för quadriceps  
  
 2. Bålböjning framåt med “Ryggplattan” pressad 
   mot sätet.  “Basträning” träning för främst ham-
   string med stor rörelsevidd “Totalövning” med 
   syfte att öka hamstrings styrka och hållfastighet. 
   (Koncentriskt - Excentriskt träning).  
   Alt. Allmän excentrisk övning för Hamstring. Enbens 
   RDL Excentrisk till “stretchläge”. Start från upprestt 
   läge I, böj bålen med bibehållen naturlig ryggsvank och 
   pressa sätet mot “ryggplattan” framåt till ett “stretch”- 
   läge II för hamstring. Lyft samtidigt bakre benet högt -
   bakåt. Uttmärkt rehabövning efter skada. (Se även sid 35)

 3. Grundläggande övning för höftsträckare och då främst glute 
  us och hamstring. Övningen kan tyckas utgöra ett enkelt   
  “step-up” men kan här nu, dels utföras med extra hög 
  säkerhet, dels får man med hamstringi hela rörelsen, som 
  sker med stor rörelsevidd från sträckt läge. Utförs i en   
  hävstångsmekanism kopplad till powersprintmaskinen (kan  
  beställas som tillbehör). De vadderade byglarna vilar på
  axlar och rygg hålls rak hela rörelsen    

Snabbstyrka och explosiv maximalstyrka   
Acceleration I  Blockstart 
Med övningarna för Acceleration I tränas startstegens teknik samt 
explosiv maxstyrka och snabbstyrka. Övning för blockstart tränar 
tekniknära frånskjut från en lutande plattform alt. startblock.  An-
vänds främst som snabbstyrkeövning. Maskinen bör kompleteras 
med plattform (t.ex gummerad träskiva) samt även ev. bänkar (se 
fig,  avancerad flack start). Ger främst specifik explosiv max- och 
snabbstyrka för quadriceps, gluteus och hamstring, men även för 
vriststräckarna soleus och gastrocnemius. I acceleration I tränas 
dessutom höftens sida och adduktorerna, om tränarrådet: “Benet 
inåt roteras (“skruvas”)” efterföljs. (Se text och bilder på sid. 54 
-55). I Pelvis hållning och rörelse finns mycket av sprinterlöpnin-
gens hemlighet (Förf.) Främst engageras quadriceps och gluteus 
men för att skjuta kroppen flackt framåt, krävs att hamstring 
“håller emot” dvs. enl. Wieman arbetar isometriskt ((id. 45 fig.109).

Explosiv maximalstyrka och snabbstyrka 
Acc II och Maxfas 
Träning av teknikdetaljer för Acc II samt de olika individuella 
sprintmodellerna för Maxfas (se sid 54-55. Kan bedrivas som 
grundläggande övning, men används främst för att träna explosiv 
maximalstyrka (NmK “explosiv”) och snabbstyrka.
Kan liksom övriga övningar, t.ex upphopp (se sid 70 och 72) 
för längdhopp, starkt bidra till förbättrad teknik.    
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5.4 Träning med Powersprintmaskin®
  Sammanfattning och bruksanvisning 

Powersprintmaskin, den 
ursprungliga, med rotations-
axel	i	ett	lägre	läge,	som	vi-
sat sig vara det optimala för
specifikt	sprintutförande

Max fas.   

Acc I, 1:a och 2:a steget Block start

Acc I, högre lägeAcc II - maxfas     

Block start
Avancerad	flack	start	med	Powersprint-styrketräning
Acc I, 1:a och 2:a steget

Halv knäböj 
“hacklift” för
quadriceps    

I
II

Hamstring, totalövning
Koncentriskt-Extriskt	II - I.   
Excentriska	RDL	I - II  (Rehab)

Powersprint®. med hävstångsmekanism 
som tillbehör.	Allmän		totalövning	för	hamstring	och	gluteus.	(Bild:
Tom-Kling	Baptist	tränar	i	Håkan	Anderssons	Powersprint)



Bruksanvisning: 
1.  Fattning med handflatan uppåt (“Curlfattning”) 
 och dra lätt mot kroppen så att plattan har kontakt
 med mag-bukmuskulatur.
2.  Stödplattan skall ligger an lätt mot buk-mage.
3.  Trycket bör fördelas på flera punkter. Använd inte bara stödplattan, 
 utan arbeta aktivt med överkroppen. Känn att trycket fördelas på 
 mag-, bröstmuskler, axel- och ryggmuskulatur. Pröva även om det 
 känns bra att vinkla in armbågarna något mot sneda magmuskler.
4.  Powersprintmaskinen är nu försedd med en sk. “ryggplatta” för
 de allmänna övningarna enl. ovanst. 
Obs!Maskinen bör kompletterats en gummerad plattform 70mm av trä  
 samt bänkar för indivuduell avancerad flack blockstart m,m (se fig.).

Lisa	Warfvinge	Varberg	GIF,	har	använt	Powersprint,	
som komplement i sin träning, sedan 14års ålder. 16 år 
fyllda blev hon svensk ungdomsmästare i kortsprint och 
längdhopp.	Vid	18	erövrade	hon	silver	på	60m	vid	inne-
juniorSM.	Efter	ett	uppehåll	på	grund	av	en	skada	blev	
hon året därpå ändå efter kort tids träning 4:a vid inne-
juniorSM	i	längdhopp.	Lisa	har	verkligen	visat	en	sådan	
talang	att	det	finns	goda	förutsättningar	för	en	fin	framtida	
idrottskarriär. 

Powersprint även lämplig för veteraner
Här	förf.	tränar	maxfassprint	i	Varberg.

1995	gav	förf.	ritningar	för	en	Powersprintmaskin	till	Håkan	Andersson.
Han	ville	dock	ha	belastning	på	axlarna	och	rörelsen	mer	lik	en	vanlig	
step-up med med upprätt bål med den skillnade att kunna göra “uppstig-  
ningen med relativt rakt ben dvs. mer likt bakåtspark i dragmaskin. 
Resultatet blev en “grym” övning för hamstring som säkert bidragit
till	resultatframgångarna	för	Håkans	alla	sprinters:	Torbjörn	Eriksson,
Peter	Karlsson,	Stefan	Tärnhuvud	och	Tom-Kling	Baptist		(här	i	bild)
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Ny svensk jämförande EMG analys av sprint 
med Powersprint (2016) 
EMG-test för att studera muskelarbete under sprint och 
Powersprint. Testet utfördes på en Svensk kvinnlig junior elit 
sprinter. (Se sid  78). Analyserade data som erhållits från testet 
presenteras nedan.  1
SPRINT
Pendelfas 1-3: 
Aktivitet från semitendinosus (St) * i början av pendelfasen . 
Biceps femoris kan också vara aktiverad *
Pendelfas 4-5: 
Aktivitet från Adductor magnus (Am) och Gluteus maximus 
(Gm) strax innan fotisättning. St oxh Vl är redan för-
aktiverade med subtil  isometrisk muskeltonus.*
Stödfas 6-8: Aktivitet från Gm och Vl arbetar hårt för att 
motstå stor verikala kraft. Am aktiveras under benets inåtrota-
tions-rörelse efter fotisättningen (se sid 55)
Stödfas 8-9: St och Am aktivering visar att musklerna arbetar 
hårt i slutskedet av frånskjutet. Detta är förmodligen typiskt 
för sprint modellen PPT-ATP-läge. “kort- lång rotation i 
höft”(Sid 55).* Detta motsvararar  Wiemann-Tidow studien.
POWERSPRINT
Ground contact phase 6:
Aktivitet främst från St och Am visar stort  svar i början av 
rörelsen. St är den viktigaste muskeln under den “klösande” 
rörelsen av banan. Am aktiveras under inåtrotations-rörelsen 
av benet efter fotisättningen (se sid 55)
Stödfas 7:
Aktivitet från Gm och Vl som arbetar hårt för att motstå stor 
vertikal kraft. Knäet har vinklats, antingen aktivt och/ eller av 
vertikal kraft.
Stödfas 8-9:
Aktivering från St kan kan förklaras av att St antingen 
sträcker knät eller utföra ett isometriskt arbete, * förmodligen 
som en antagonist, medan VI sträcker i knä- och höftled, som 
beskrivs på sid 55. Det senare alternativet motsvarar sprint 
modell PPT -APT-mode Quadriceps dominans, Hamstring, 
isometrisk * antagonistisk funktion. GM deltar inte i från-
skjutet liksom vad även sprint EMG visade. St är aktivt i slutet 
av stödfasen vilket bl.a förhindrar fullständig knästräckning  
Powersprint EMG data tabell. I jämförelse med
konventionella övningar for sprinters.
Som en träningsmaskin med syftet att förbättra sprintförmåga 
och snabbhet, visar  denna EMG studie, att jämförelse med 
vanligast använda styrkeövningar,  Powersprint är ett fantas-
tiskt alternativ. Semitendinosus (St) i hamstring gruppen * 
verkar vara mycket bättre aktiverad i Powersprint än i Olym-
piska lyft. Powersprint visar även samma muskelaktivitet, som 
olympiska lyft i andra uppmätta muskelgrupper i denna studie.

Genom att studera dessa EMG dat kommer du att märka att 
Powersprint är ett mångsidigt superverktyg för att förbättra 
sprintförmåga och snabbhet. Nästa sida 76 visar testpersonen i 
de studerade övningarna.1

Vastus
lateralis
(Vl)

Semiten-
dinosus
(Ham-
string)
(St)

Adductor
magnus
(Am)

Gluteus
maximus
(Gm)

Powersprint 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stödfas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pendelfas Stödfas 
Sprint 

Sprint Reak-
tiva
hopp

Knäböj Utfalls-
steg

Frivänd
ning
och 
stöt

Ryck
35kg

Frivänd
55kg

Vl 0,178 0,113 0,119 0,188 0,144 0,157 0,200

Am 0,129 0,084 0,049 0,061 0,054 0,073 0,073

St 0,248 0,392 0,047 0,073 0,17 0,236 0,210

Gm 0,261 0,244 0,082 0,080 0,175 0,196 0,210

Power-
sprint
(Konc.)

10kg 14kg 32kg

Vl 0,157 0,174 0,179

Am 0,078 0,069 0,078

St 0,588 0,555 0,378

Gm 0,217 0,230 0,212

EMG-data
Medel EMG Aktivitet

*) OBS: Elektroderna var placerade över semitendinosus. Emellertid fanns   
 risken för överhörning. Uttalande: Finns det referens som bevisar detta?

1) Författarens tex granskad och bearbetad av Magnus Warfvinge.

EMG elektråd placering (höger ben).

5.5 EMG analys av Powersprint jämfört med sprint 
  och några vanliga styrkeövningar. 



Powersprint, maxfas

Sprint, maxfas

Reaktiva hoppKnäböjning

Utfallssteg Frivändning och stöt

RyckFrivändning
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Powersprint®-. styrketräning även för ungdom. Höger 
i	bild	här	Lisa	Warfvinge	Varberg	GIF,	som	glatt	lät	sig	
EMG-testas	i	powersprint	år	2016,	även	i	jämförelse	med	
konventionell styrketräning för sprinters, bl.a Olympiska 
lyft	(se	nedan).	

 
 
 

Här och nedanstående bilder
Lisa Warfvinge under EMG-testning


