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Utvecklingsplan för svensk klättersport del 5 

Testbatteri (obs! alla tester ska utföras väl uppvärmd) 

Aeroba tester 

Cooper test 

Cooper test är ett välanvänt test för att uppskatta den maximala syreupptagnings-
förmågan (VO2-max). I sitt standardutförande bygger den på att springa så långt du kan 
i 12 minuter och sedan jämföra sträckan du sprang med tiden. Ju längre du sprungit desto 
bättre kondition helt enkelt. En annan variant av Cooper är joggingsnurran (2000, 2400 
eller 3000 m). Tiden avläses i tabell där hänsyn tas till ålder. 

Armergometertest (armcykel) 

”4 min all-outtest”, det vill säga att klättraren cyklar så hårt den orkar med målet att 
prestera ett så högt värde (medelwatt) som möjligt efter fyra minuter. Mätningen utförs 
med fördel med syreupptagningsutrusning.  

Anaerobt test 

Wingate (armcykel) 

Wingate test är ett anaerob test som oftast utförs på en cykelergometer. Testet används 
för att mäta den anaeroba effektutvecklingen samt den anaeroba kapaciteten. Testet kan 
också utföras på en armergometer. 

Styrka (Max eller x-antal repetitioner med specifik belastning) 

Knäböj	

Utförande 

1. Greppa skivstången, en 
handsbredd eller två 
utanför axlarna. 

2. Placera stången på den 
övre ryggen, inte på 
nacken. Ha fötterna 
stadigt och rakt under 
stången. 
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3. Knäböj så långt ned du 
kan med bibehållen rak 
rygg. 

4. Res upp till 
utgångsposition. 

Pullups 

Utförande 
1. Greppa stången med handryggen 

mot dig. 
2. Ha benen hängandes rakt under 

dig. 
3. Dra dig upp tills hakan är ovanför 

stången. 
4. Sänk ned dig till helt utsträckta 

armar. 

 

	

	
  



   

 

Adress Telefon Hemsida Bankgiro Organisationsnummer 

Svenska Klätterförbundet 08-699 65 20  www.bergsport.se 5822-0328 88 92 02-3063 
Idrottens Hus 08-699 65 21 
Box 11016 08-699 65 22 E-mail 
100 61 Stockholm 08-699 65 23 kansliet@klatterforbundet.se  Förbundet är momsbefriat 

Dips 
	

Utförande 

1. Ställ dig med händerna greppade längs 

räcket och armarna raka. 

2. Gå sedan ner med överkroppen och låt 

armbågarna vara fixerade. Lyft dig 

sedan tillbaka till utgångspositionen 

och upprepa övningen. 

 

The arm jump board test (AJ) 

Testet utförs med hjälp av en vertikal campusboard med en linjär centimeters skala 
markering. Håll ett ”jug” grepp, se till att fötterna hålls i luften. Genom en explosiv rörelse 
ska klättraren fatta ett grepp så högt upp som möjligt. För bilder på testutförande 
hänvisas till Upper-limb Power Test in Rock-climbing (G. Laffaye, J.-M. Collin, G. 
Levernier, J. Padulo) 

Funktionellt test 

9+ screening batteri 

Ett bra tekniskt utförande innebär att klättraren ska kunna utföra klätterrörelsen ledigt 
med ett minimum av begränsningar. En god teknik förutsätter en funktionell rörlighet. 

Riksidrottsförbundets Idrottsmedicinska klinik (Bosön), har bidragit med stöd till 
specialidrottsförbundens elitverksamhet både genom ett skadeförebyggande arbete samt 
med behandling när skada har uppstått. Bosöns 9+ screeningbatteri har använts sedan 
1998 och många idrottare har testats, även elitklättrare från SKF. Användning av 
9+screeningbatteri för analys för rätt individuell träning innan skada uppstår är ett 
pågående forskningsprojekt. Tanken med 9+ screeningbatteri är att ha ett verktyg för att 
kartlägga svaga länkar hos idrottaren, att öka kroppsmedvetenheten och skapa 
förutsättningar för att kunna träna strategiskt och därmed öka prestationen och minska 
risk för uppkomst av skador.  
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I screeningen ingår  

 Djup knäböj på två ben  
 Enbens knäböj  
 Djup enbens knäböj  
 Utfallssteg på planka  
 Raka benlyft (bålstyrka)  
 Armhävning  
 Diagonallyft (vä/hö arm/ben)  
 Rotation (bröstrygg rörlighet i sittande)  
 Skulderrörlighet  

En strävan är att idrottaren, efter en rehabilitering, ska vara mer vältränad och 
välbalanserad än innan skadan uppstod. 9+ screeningbatteri kan även vara ett bra 
verktyg att hitta svaga länkar hos klättraren att förbättra under rehabiliteringsperioden. 
Denna kompetens inom funktionell rörelseanalys finns inom förbundet. Kontakta 
medicinska kommitténs medlem Anna Wänerhag, certifierad idrottsfysioterapeut (CSPT), 
som genomgått utbildning i 9+ stegs screening. Klubbar och kommittéer som är 
intresserade av rörelseanalys av sina klättrare ring eller maila a.waenerhag@om-
kliniken.com / 0705908983. 

Sammanfattning testning 

För en elitklättrare kan testerna fungera som ett sätt att se hur man ligger till med 
träningen i förhållande till sig själv. Klättraren kan exempelvis fokusera på att träna 
uthållighet under en tid, då är det bra att testa sig för att se om det gett resultat. Testerna 
ger oss inte ett kvitto på hur bra en svensk elitklättrare är på att klättra, utan visar oss 
hur bra en elitklättrande kropp är. Samtidigt kan tester i en laboratoriemiljö generera 
flera andra positiva effekter, mentalt sett, då det upplevs som kul att jämföra sig över tid.  

Testerna ska beskriva de toppaktivas resultatnivåer för att kunna sammanställas och 
efter analys skapa generella slutsatser om träning, fysiska förutsättningar osv.  

Landslagsverksamhet 

Sverige har två landslag i sportklättring, ett juniorlandslag och ett seniorlandslag. 
Landslagen i sportklättring har en förbundskapten som ansvarar för uttagning och 
träningsläger samt samordnar anmälningar till internationella tävlingar. 
Uttagning till landslag görs efter iakttagelser av prestationer och resultat i Svenska 
Klätterförbundets tävlingar (SM och cuptävlingar), NM, internationella tävlingar som 
världscupen (World Cup), och Europacupen för juniorer (European Youth Cup). 
Förbundskaptenen tar det slutgiltiga beslutet om vilka som ska ingå i landslaget. Förutom 
prestation tittar förbundskapten även på motivation, tävlingsfrekvens, målmedvetenhet 
och hur man fungerar i gruppsammanhang.  Uttagningen gäller i ett år, men även 
deltagare som står utanför landslaget har möjlighet att bli uttagna till internationella 
tävlingar. 
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För mer information, gå in på www.bersport.se 

Nästa avsnitt handlar om utvecklingtrappan utifrån den kanadensiska Long 
term athlete development (LTAD). 

  


