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Kort om mig
• Morten Vinther


• Kropsligt menneske og legebarn på 36 år


• Kandidat i Idræt og Sundhed, SDU


• Landsunderviser for DGI siden 2012


• Uddanner idrætslærere og personlige trænere 


• Online coaching, personlig træning, workshops, kurser og seminarer


• Optaget af bla.: 
Evolutionær fitness,  
Farlig og risikofyldt leg,  
Fællesskab og nærvær gennem bevægelse. 

Træner for at kunne bevæge mig frit  
Bevæger mig frit for at træne. 



Mit håb

At kunne inspirere til nytænkning af undervisning,  
der bidrager til øget kropsbevidsthed,  

kropslige kompetencer, self efficacy og glæde bland deltagerne



Aqua Combat Ninja
2012


“Jeg tænker at du skal lave noget af det 
du kan, du ved; parkour, crossfit 

kampsport og den slags… bare i vand”



Alt det man ikke må

• Løbe, skubbe, slås


• Kaste, skubbe, slå med legetøjet etc.


• Bruge snorkel



Hvordan kan du forsvarligt og sikkert…

• Løbe, skubbe, slås?


• Kaste, skubbe, slå med legetøjet etc.?


• Bruge snorkel?



Advanced Circuit Training
• Træner Guiden


• Aqua Cross Training


• HIIT i svømmehallen


• Funktionel fitness træning 


• Med eller uden redskaber


• Kombinerer træning på land med 
træning i vand.

https://www.dgi.dk/svoemning/oevelser?query=fitness


Aqua Cross Training
• Korte arbejdsperioder <30 s per øvelse


• Store muskelgrupper, stort udslag


• MIX IT UP: 


• Stilarter


• Redskaber


• Livredning


• Udspring


• Brug rummet ikke blot vandet



XPT - Extreme Performance Training

• The sea horse challenge - Laird Hamilton  
10 min


• Svøm med håndvægt


• Hard hitting underwater workout XPT

https://www.youtube.com/watch?v=zejSXg7uyvY
https://www.youtube.com/watch?v=DrFb1jFNn6w


Aqua Figthing
• Aqua Convention 2012


• Give lussinger - Roskilde


• Nærvær


• Sjov, glæde og følelser


• Voldsomhed


• Styrke


• Anaerob træning


• Højintens


• Kaos


• Instinktivt

https://www.youtube.com/watch?v=qIx-mGYejEk
https://www.youtube.com/watch?v=guDI52Yners&feature=youtu.be


Kamplege

• Kæmp for underhooks


• Tag ryggen


• Løft den anden


• Duk deres hoved under vandet  
(3&3, 1 er safety)


• Grænsekamp


• Ind i cirklen - ud af cirklen



Jamen jeg har kun dybt vand!

• No problem!


• Du kan bryde og kæmpe på dybt vand 
også.


• Du skal bare have styr på sikkerheden


• Hav en safety per gruppe


• Brug evt. Flydemidler


• Aftal hvordan du gir op  
-> Niv / knib / hænder



Ideer til det dybe vand

• 'Den synkende skude og guldsækkene’


• Hajer og guldfisk


• Kæmp om bold eller blok 

• Træk den anden under

Navy seal aspiranter laver en version af ‘den synkende skude’



Natural Movement

• Hvordan har menneskets forhold til vand 
været igennem tiden? 


• Hvor kommer fridykning fra?


• Hvad med svømning? Hvorfor er det 
interessant?


• The workout the world forgot

https://www.youtube.com/watch?v=SKGF-ErsJiI


Natural Movement
• Kravle, løbe, svømme, hoppe, balancere etc. 


• Kaste, gribe, trække, bære, løfte, skubbe 
etc.


• Slå, sparke, bryde


• Tænk i bevægelsesmønstre


• Tænk: Hvad ville gøre mig bedre til at 
overleve i naturen?


• Byg ruter


• Kombiner i så mange variationer som 
kreativitet vil tillade




