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Resume 
Denne opgave havde til formål at undersøge hvilken træningstype der havde den største forbedring 

af den non-dominante arm i et håndboldkast udfra skudstyrken og kastepræcisionen. For at kunne 

besvare denne opgaveformulering, blev der er først gennemgået skeletmusklernes opbygning og 

hvordan en muskelkontraktion foregår. Dernæst blev der beskrevet hvordan samspillet mellem 

nervesystemet og musklerne er med til at koordinere kroppens bevægelser. Denne viden blev blandt 

andet brugt til at udarbejde en bevægelsesanalyse af et håndboldkast.   

Træningstyperne som blev testet i denne opgave var; kastetekniktræning, styrketræning og indian 

clubs. Disse træningstyper blev testet på 3 testpersoner som gennemgik et træningsforløb på 5 uger, 

sammensat af 3 ugentlige træninger.  

Resultaterne af dette studie viste at der ikke var noget entydigt svar af hvilken af de undersøgte 

træningstyper som havde den største effekt på optimering af den non-dominante arms 

kastepræcision og skudstyrke. Dog viste resultaterne at det var muligt at forbedre disse parametre.  

Derudover indeholder denne opgave også en diskussion af hvilken betydning det vil have for en 

håndboldspillers præstation at kunne kaste lige godt med begge hænder. 
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1. Indledning 

Denne opgave vil med udgangspunkt i sporten håndbold, fokusere på hvordan man bedst muligt 

optimerer den non-dominante arms kastepræcision og skudstyrke i et håndboldkast. Grunden til, at 

netop dette er spændende at undersøge, kan forklares med udgangspunkt i fodbold. I fodbold 

snakker man ofte om spillere, som sparker lige godt med begge ben. Inden for håndboldverdenen 

ser man sjældent, hverken på amatørplan eller det professionelle plan, håndboldspillere, som er i 

stand til at kaste lige godt med begge arme.  

På baggrund af ovenstående, kunne det derfor være interessant at undersøge om det er muligt at 

forbedre den non-dominante arms kastepræcision og skudstyrke, samt hvilken træningstype, der 

giver den største forbedring. Før dette kan gøres, er det nødvendigt at undersøge teori omhandlende 

opbygningen og aktiveringen af skeletmuskulaturen, samt hvordan samspillet mellem 

nervesystemet og musklerne koordinerer et håndboldkast. 

De undersøgte træningstyper i denne opgave vil være; kastetekniktræning, styrketræning, og indian 

Clubs. Disse vil blive testet på tre forsøgspersoner, som skal igennem et 5-ugers træningsforløb. 

Yderligere vil det være interessant at diskutere, betydningen for præstationen, hvis man kan kaste 

med begge arme lige godt.  
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2. Teoriafsnit 
Den menneskelige krop består af tre typer af muskler; hjertemuskulaturen, de glatte muskler og 

skeletmuskulaturen. Hjertemuskulaturen bidrager til, at hjertet kan trække sig sammen, således 

blodet kan pumpes rundt i vores krop. De glatte muskler befinder sig ved de indre organer. 

Skeletmusklerne hæfter på vores knogler over forskellige led, og er dermed årsag til, at vi 

mennesker kan lave bevægelser. I det kommende afsnit vil der blive beskrevet, hvordan 

skeletmusklerne er opbygget. 
 

2.1 Skeletmusklernes opbygning 

Skeletmuskulaturen er den største af de tre overordnede 

muskeltyper. Der er over 600 skeletmuskler i vores krop, 

som hver især bidrager til vores bevægelser vha. 

kraftudvikling. Disse muskler styres af elektriske 

impulser fra det motoriske nervesystem, hvilket vil blive 

uddybet senere. Hos normalvægtige udgør 

skeletmuskulaturen ca. 40 % af ens kropsvægt. 

Skeletmusklerne består af 75 % vand, 20 % protein og de 

sidste 5 % er forskellige stoffer, såsom phosphor, lipider, 

laktat og de energirige phosphat-bindinger, ATP og ADP. 

Skeletmusklernes udseende varierer meget alt efter, hvor de befinder sig i kroppen, de kan f.eks. 

være tohovedet, som f.eks. biceps brachii i overarmen. (Bidstrup, Mortensen, Nielsen, & Marie, 

2016, s. 111-113) 

Musklerne er omgivet af kraftige bindevævshinder også kaldet muskelfascien. Muskelfascien 

fungerer, som et glidelag mod andre muskler, og er med til at give musklerne deres form. 

Muskelfascien og de andre bindevæv samler sig for enden af musklen, hvor det går over i en sene, 

som sidder fast på knoglevævet. Det er her, at musklen overfører kraften til skelettet. 

Ledbevægelserne styrer bevægelsen og stabilisering af skelettet. Dette sker ved, at musklen på den 

ene knogle passerer over leddet og hæfter sig på den anden knogle. Dvs. hvis en muskel 

kontraherer, vil knoglerne blive trukket tættere sammen, via en bøjning af leddet. På figur 1, kan 

man se, at en skeletmuskel bl.a. består af myoner. Rundt om myonen er der en bindevævshinde, 

hvor blodkar og neuroner forgrener sig indtil de er ved de enkelte muskelfibre. Myonen består af 

Figur  1  Et  tværsnit  af  en  muskel  (Bidstrup,  
Mortensen,  Nielsen,  &  Marie,  2016,  s.  114) 
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muskelfibre og rundt om hver muskelfiber er der en tynd hinde, hvilket ses på figur 1. (Bidstrup, 

Mortensen, Nielsen, & Marie, 2016, s. 114-115) 

Muskelfibre har en cellemembran, kendt som sarkolemma og den består af to membraner. Den 

inderste er en plasmamembran, som kaldes plasmalemma er opbygget med dobbeltlag 

phosphorlipider. Den yderste er en basalmembran, som indeholder proteiner der hjælper med 

overførslen af kraften fra muskelfibre til muskelhinder og sener. Skeletmuskler har mange 

cellekerner, som ligger spredt lige under 

sarkolemma. Grunden til, at der er mange 

cellekerner i en muskelfiber, er at 

umodne muskelceller er smeltet sammen 

til en celle i fosterudviklingen. Her 

udvikler stamceller sig til myoblaster, 

hvorefter myoblaster deler sig i mitose 

gentagne gange og det medfører en 

sammensmeltning, hvor der bliver dannet en mangekernet celle kaldet myotube, som er forløberen 

til en muskelfiber, hvilket ses på figur 2. Mellem plasmalemmaen og basalmembranen ligger 

satellitceller, hvilket er umodne celler, som ikke er blevet smeltet sammen endnu. Satellitceller er 

normalt passive, men når musklerne bliver udsat for træning, vågner satellitcellerne og bliver aktive 

og begynder at dele sig. Der vil efterfølgende ske en sammensmeltningsproces, som gør, at 

muskelfibrene vokser. (Bidstrup, Mortensen, Nielsen, & Marie, 

2016, s. 115-116) 
 

En muskelfiber består af flere myofibriller, som er tynde 

cylinderformede strukturer, og hver af disse er omringet af 

membranstrukturen sarkoplasmatisk retikulum. Muskelfibre 

indeholder også T-rør, som er tynde rørformede indbugtninger 

der ligger på tværs af cellen i cellemembranen. T-rørene og 

sarkoplasmatisk retikulum har stor betydning for, at 

aktionspotentialet (AP) bliver spredt hurtigt fra cellens overflade 

til det centrale af cellen. Dette vil der blive forklaret mere om 

senere. Det er vigtigt, at blodforsyningen er optimal, eftersom de 

Figur  3  Et  udsnit  af  en  gennemopskåret  
muskelfiber  (Bidstrup,  Mortensen,  Nielsen,  
&  Marie,  2016,  s.  115)  

  

Figur  2  Stamcellernes  vej  til  den  moden  muskelfiber  (Bidstrup,  Mortensen,  
Nielsen,  &  Marie,  2016,  s.  116) 
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arbejdende muskler har et stort behov for oxygen og næring, som transporteres via blodet. Derfor er 

hver muskelfiber omgivet af et net af kapillærer for at få behovet dækket. Alt dette ses på figur 3 

(Bidstrup, Mortensen, Nielsen, & Marie, 2016, s. 116-117). 
 

En myofibril indeholder både tynde og tykke proteintråde, 

også kaldet myofilamenter. De tynde filamenter består af 

proteinet aktin og kaldes derfor aktinfilamenter. De tykke 

filamenter består af proteinet myosin og kaldes derfor 

myosinfilamenter. Myosin- og aktinfilamenter er opstillet i 

et mønster i myofibrillens længde, som kaldes sarkomer. Z-

linjen, er det proteinnetværk der afgrænser den ene sarkomer 

fra den anden sarkomer. Aktinfilamenterne er forankrede 

parallelt på begge sider af Z-linjen. I midten af sarkomeren 

ligger myosinfilamenterne og de holdes sammen af M-

linjen. Myosinfilamenterne ligger også parallelt i 

sarkomerens midte. Aktin-og myosinfilamenter overlapper 

hinanden, så de ligger forskudt. Der hvor myosinfilamenterne ligger i sarkomeren fremstår, som et 

mørkt bånd og kaldes for A-båndet. Aktinfilamenterne fremstår, som et lyst bånd kaldet I-båndet. I-

båndet strækker sig over to nabosarkomerer. A-båndet indeholder en lysere del i midten, kaldet H-

zonen. I midten af H-zonen ligger M-linjen og i H-zonen ligger der kun myosinfilamenter. På figur 

4 kan man se et tværsnit af en myofibril, hvor man kan se aktin- og myosinfilamenterne overlapper 

hinanden. Derudover kan man også se, at hvert myosinfilament er omgivet af seks aktinfilamenter 

og hvert aktinfilament er omgivet af tre myosinfilamenter. (Bidstrup, Mortensen, Nielsen, & Marie, 

2016, s. 117-118) 

Aktinfilamenterne er opbygget af kugleformede aktinmolekyler, som er sammensat i to lange 

kæder. Hvert aktinmolekyle har et bindingssted for et myosinmolekyle. På hver af de to aktinkæder 

ligger der en streng af stavformede tropomyosinmolekyler. Denne tropomyosinstreng dækker over 

myosinbindingsstederne, når muskelfibrene er i hviletilstand. Derudover sidder tre andre proteiner 

på tropomyosinstrengen i et kompleks kaldet troponin. Myosinmolekylerne er placeret på en speciel 

måde i myosinfilamentet. Det er nemlig altid stavene, som vender ind mod M-linjen og det er 

hovederne, som vender mod Z-linjen. Myosinhovederne rækker ud fra myosinmolekylerne og kan 

Figur  4  Sarkomerstruktur  med  tværsnit  tre  
forskellige  steder  (Bidstrup,  Mortensen,  Nielsen,  &  
Marie,  2016,  s.  118) 
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derved binde sig til aktinfilamenterne. På myosinhovedet er der et enzym (ATPase), som binder og 

spalter ATP til ADP og Pi (Uorganisk phosphat). Dette enzym har en afgørende betydning for, at 

muskelkontraktion kan forekomme, hvilket vil blive beskrevet i nedenstående afsnit. (Bidstrup, 

Mortensen, Nielsen, & Marie, 2016, s. 118-119) 

 

2.2 Aktivering af muskelkontraktion med start fra nervesystemet 

Når man beskriver at der sker en kraftudvikling i en muskel, betyder dette at der sker en 

muskelkontraktion. Denne muskelkontraktion skabes ved at der dannes forbindelser mellem aktion- 

og myosinfilamenterne. Denne forbindelse kaldes også for en tværbrodannelse, og er årsag til at 

vores muskler kontraherer. Musklerne styrer dog ikke selv, hvornår de vil kontrahere, men bliver i 

stedet styret af vores nervesystem i hjernen. Det er derfor relevant først at beskrive, hvordan hjernen 

sender signal til musklerne, inden der beskrives hvad der sker i musklen under en 

muskelkontraktion. 

 
2.2.1 Muskelkontraktion 

Vores nervesystem kan opdeles i to overordnede systemer; Centralnervesystemet (CNS) og det 

perifere nervesystem (PNS). CNS er hjernen og rygmarven, mens PNS består af alle nervebaner 

udenfor CNS. PNS kan yderligere opdeles i to grupper; den sensoriske del, og den motoriske del. 

Den sensoriske del består af sensoriske nerver, og sender sensoriske signaler tilbage til CNS, 

hvorimod den motoriske del består af motoriske nerver, og sender motoriske signaler ud til f.eks. 

musklerne. Den motoriske del, kan foregå både ufrivilligt og frivilligt. Man skelner her mellem det 

autonome nervesystem, hvor der sendes signaler fra hjernen uden vi styrer dem, og det somatiske 

nervesystem, hvor vi selv styrer hvilke signaler der skal sendes til f.eks. vores muskler. (Bidstrup, 

Mortensen, Nielsen, & Marie, 2016, s. 31-32) 

Som tidligere nævnt styres skeletmusklerne af elektriske impulser fra det motoriske nervesystem. 

Dette signal bliver sendt rundt i kroppen via de motoriske neuroners aksoner. Disse aksoner har 

myelinskeder viklet omkring sig, hvilket medvirker til at signalet kan videreføres hurtigere end 

normalt. Dette er optimalt, for at en bevægelse skal forekomme som en hurtig respons, som f.eks. 

ved en 100 meter spurt. (Bidstrup, Mortensen, Nielsen, & Marie, 2016, s. 32 og 120) 
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Den motoriske neurons akson forgrener sig ind i 

musklerne, og hver forgrening har en endeknop som 

danner en forbindelse med en muskelfiber. På figur 5a 

kan man se et motorisk neuron, og hvordan den forgrener 

sig til mange muskelfibre på samme tid. En muskelfiber 

har kun forbindelse til ét motorisk neuron, og det er kun 

det ene neuron, som styrer aktiviteten af muskelfiberen. 

Denne forbindelse mellem den motoriske neuron og de 

muskelfibre, den stimulerer, kaldes også for en motorisk 

enhed. De muskelfibre som bliver stimuleret af det 

motoriske neuron, ligger i samme muskel, dog er de ikke 

nødvendigvis placeret ved siden af hinanden. Antallet af 

muskelfibre i en motorisk enhed varierer mellem få til 

flere tusinde. Grunden til dette er f.eks. at nogle 

bevægelser er meget finmotoriske og dermed kræver 

aktivering af få muskelfibre, hvorimod andre bevægelser er mere grovmotoriske og kræver derfor 

ofte aktivering af et større antal af muskelfibre. (Bidstrup, Mortensen, Nielsen, & Marie, 2016, s. 

120) 

Selvom endeknoppen på den motoriske neurons akson ligger meget tæt på muskelfiberens 

sarkolemma, er der stadig en synapsespalte på 30-50 nm imellem dem, hvilket ses på figur 5b. 

Membranen på den motoriske neurons endeknop kaldes for den præsynpatiske membran og 

muskelfibrenes sarkolemma kaldes for den postsynaptiske membran. Området af sarkolemma, som 

er helt tæt på den præsynaptiske membran kaldes for den motoriske endeplade. 

Neuronerne sender de elektriske signaler med information videre via et AP. Når AP fra den 

motoriske neuron når frem til den præsynaptiske membran, åbnes Ca2+-kanaler i den præsynaptiske 

membran, hvilket medfører en indstrømning af Ca2+-ioner i den præsynaptiske endeknop. I den 

præsynaptiske endeknop ligger der vesikler med transmitterstoffet acetylcholin. Når Ca2+-ioner 

kommer ind i den præsynaptiske endeknop, stimulerer de vesiklerne til at frigive acetylcholin ud i 

synapsespalten ved exocytose. Dette kan ses på figur 5c. Det acetylcholin som er i synapsespalten 

diffunderer hen til den postsynaptiske membran, hvor der er specifikke acetylcholinreceptorer, de 

binder sig til. Når acetylcholin har bundet sig til receptorerne aktiveres receptorerne, og den 

Figur  5  Neuromuskulær  synapser  (Bidstrup,  
Mortensen,  Nielsen,  &  Marie,  2016,  s.  121)  
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postsynaptiske membran åbner dets ionkanaler på membranen. (Bidstrup, Mortensen, Nielsen, & 

Marie, 2016, s. 120-122) 

Muskelfiberen har i hvile et negativt membranpotentiale, og dermed er muskelfiberens indre mere 

negativt end det ydre. Der er en skæv fordelingen af Na+ og K+, hvor koncentrationen af Na+ er 

større i synapsespalten end K+ og hvor koncentrationen af K+ er større inde i muskelfiberen end 

Na+. Dette er en forudsætning for at der kan etableres et AP i muskelfiberen. Når acetylcholin 

sætter så sig på acetylcholinreceptorerne bliver ionkanalerne åbnet og det medfører en indstrømning 

af Na+ i den postsynaptiske membran, samt en udstrømning af K+. Men da udstrømningen af K+ 

foregår mod den elektriske gradient, er udstrømningen ikke så stor som indstrømningen af Na+. Det 

at indstrømningen er større end udstrømningen gør at muskelfiberen i synapseområdet bliver 

mindre negativt indvendig, grundet depolariseringen af den postsynaptiske membran. Hvis denne 

depolarisering bliver stor nok, vil den overskride tærskelværdien (-55 mV) og membranspotentialet 

vil hurtigt skifte til positivt og skabe et nyt AP. Da den motoriske endeplade normalt ligger på 

midten af muskelfiberen vandrer AP i begge retninger ud til muskelfiberens ender, hvilket ses på 

figur 5b. Samtidig med dette vil enzymet acetylcholinesterase, som befinder sig i synapsespalten, 

spalte acetylcholin til acetat og cholin. Dette gør at der er færre acetylcholin som kan sætte sig på 

acetylcholinreceptorerne og dermed vil ionkanalerne lukkes igen og sarkolemma kommer tilbage til 

hvilemembranpotentialet (-70 mV). Acetylcholin og de spaltningsprodukter fra acetylcholinesterase 

vil diffundere ud af synapsespalten. For cholin vil det meste blive genoptaget i den præsynaptiske 

celle, da kroppen ikke selv kan danne cholin og derfor genbruges det. Actat kan blive optaget af alle 

celler, men actat bliver også dannet i cellernes stofskifte, og behøves ikke at blive optaget ligesom 

cholin. (Bidstrup, Mortensen, Nielsen, & Marie, 2016, s. 122) 

Når det nye AP er blevet skabt i muskelfiberen, vil det blive spredt hen af sarkolemma og ind i 

cellen vha. T-rørene. T-rørene vil påvirke sarkoplasmatisk retikulum, som omgiver hver myofibril i 

muskelfiberen. Samspillet mellem T-rørene og sarkoplasmatisk retikulum kan ses på figur 6. 

Koncentrationen af Ca2+ i en afslappet muskelfiber er meget lav i cytoplasma mellem aktin- og 

myosinfilamenterne. Derimod inde i sarkoplasmatisk retikulum er der lagret store mængder af Ca2+. 

Når sarkoplasmatisk retikulum bliver påvirket af AP i T-rørene, bliver der åbnet op for Ca2+-
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kanalerne og det medfører at Ca2+ strømmer ind til 

myofilamenterne, dette ses også på figur 6. På 

aktinfilamenternes bindingssteder for myosin sidder 

tropomyosin, og blokerer for at der ikke kan ske en 

muskelkontraktion. På tropomyosin sidder troponin, som 

har Ca2+-bindingssteder. Den store mængde af Ca2+ som 

strømmer ind til filamenterne vil sætte sig på Ca2+-

bindingsstederne på troponin og dermed vil tropomyosin 

bevæge sig, således en tværbrodannelse kan ske. Når der 

ikke længere skabes et AP i muskelfiberen, vil tilførslen 

af Ca2+ ligeledes stoppe. Samtidig med at AP stopper, sker der en tilbagepumpning af Ca2+ til 

sarkoplasmatisk retikulium så koncentrationen af Ca2+ kan komme til det normale niveau (Bidstrup, 

Mortensen, Nielsen, & Marie, 2016, s. 122-123) 

 
2.2.2 Tværbrocyklus 

Som beskrevet tidligere har myosin et bindingssted for ATP, og når ATP binder sig til 

myosinhovedet, bliver det spaltet til ADP og Pi og der lagres energi i myosinhovedet. Energien 

bruges til at rette myosinhovedet op, så den bliver spændt op. ADP og Pi er stadig bundet til 

myosinhovedet. Når muskelfiberen bliver stimuleret af et AP, og aktins bindingssted for myosin 

bliver frigivet, kan tværbrodannelsen ske. Det energiberigede myosinhoved vil lave en 

nikkebevægelse som gør at aktinfilamentet bliver trukket mod midten af sarkomeren (M-linjen), 

hvorved sarkomeren forkortes. Samtidig med at nikkebevægelsen foregår, frigøres ADP og Pi fra 

myosinhovedet. Det er nødvendigt at bindingen mellem myosin og aktin brydes hurtigt for at der 

kan dannes ny tværbro med et nyt aktin længere ned ad aktinstrengen. Det er et nyt ATP-molekyle 

som bryder bindingen mellem aktin og myosin ved at binde sig til myosinhovedet. Alle trin i denne 

proces kan gentages igen, og benævnes som tværbrocyklusen. Alt dette medfører at aktin- og 

myosinfilamenterne forskydes helt ind imellem hinanden, så de enkelte sarkomerer forkortes, og 

der skabes derved en muskelkontraktion. (Bidstrup, Mortensen, Nielsen, & Marie, 2016, s. 114-

119) 

 

Figur  6  Aktionsptentialet  i  muskelfiberen  
(Bidstrup,  Mortensen,  Nielsen,  &  Marie,  2016,  
s.  123) 
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2.3 Koordinering af bevægelser 

Ovenstående er der blevet beskrevet hvilke fysiologiske processer som ligger til grund for at en 

muskelkontraktion kan ske. Det er nævnt at nervesystemet sender elektriske signaler til musklerne 

om at de skal kontrahere, men det er ikke beskrevet, hvordan hjernen styrer koordineringen af vores 

bevægelser, og dermed vælger hvilke motoriske enheder som skal aktiveres. Dette vil i kommende 

afsnit blive beskrevet, samt hvilken indflydelse kendte og ukendte bevægelser har på denne 

koordinering.  
 

2.3.1 Kendte bevægelser 

Når vi mennesker udfører en bevægelse, er samspillet mellem hjernen og musklerne meget 

kompliceret. Hjernen skal aktivere de rigtige motoriske enheder, for at den ønskede bevægelse kan 

udføres. Men denne bevægelse, samt signalerne der styrer bevægelsen, bliver hele tiden justeret ud 

fra sensoriske informationer, som sendes til hjernen. Disse sensoriske informationer, kommer fra 

sanseceller, som er overalt i kroppen. 

En bevægelse som f.eks. at gå, er en bevægelse som alle mennesker nærmest kan til perfektion, med 

andre ord, er det en automatiseret bevægelse. Vi mennesker har mange af disse bevægelser, og man 

snakker herom, at vi har et motorisk program for hver enkelt og sammensat bevægelse. Et motorisk 

program kan siges at være en kasse i hukommelsen, som indeholder gemte informationer omkring, 

hvordan man udfører en kendt bevægelse. Lillehjernen står for justeringen af bevægelserne, samt 

ændringer i de motoriske programmer. De sensoriske informationer sendes fra sansecellerne til 

CNS, og videre til lillehjernen. Lillehjernen modtager information omkring det ønskede og det skete 

resultat af bevægelsen, og sammenholder dette mod hinanden. Hvis det skete, ikke passer til det 

ønskede, kan lillehjernen justere på hvilke motoriske enheder som skal aktiveres. 

Når en bevægelse kendes, sendes der signal til det motoriske program som passer til den bevægelse 

der skal bruges. Lillehjernen kan den justere det motoriske program efter omgivelserne så det passer 

til den gældende situation. Når denne bevægelse udføres, sendes der informationer fra sansecellerne 

til lillehjernen og ud fra disse informationer justerer lillehjernen på aktiveringen af forskellige 

muskelfibre, så bevægelsen som er tiltænkt, bliver udført. Lillehjernen gemmer de mange 

informationer tilhørende de motoriske programmer, med andre ord gennemgår lillehjernen en 

indlæringsproces. Alt dette betyder at størrelsen af ens motoriske programmer, har en indflydelse på 

udførelsen af den kommende bevægelse. (Schibye, 2017, s. 136-138) 
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2.3.2 Ukendte bevægelser 

Når man skal lære en ny bevægelse, skal man gentage bevægelsen mange gange for at 

muskelaktiveringen bliver præcis og at bevægelsen bliver automatiseret. Ved en ukendt bevægelse 

er der ikke lavet et motorisk program, og dermed kan bevægelsen ikke gøres uden at man skal 

tænke over, hvordan den skal udføres rigtigt. Ved indlæringen af nye bevægelser, er det 

sansecellerne som spiller en vigtig rolle, ved at sende information til storhjernen og lillehjernen om, 

hvordan bevægelsen bliver udført. Hvis den nye bevægelse er meget ukendt og svær at udføre, skal 

der flere sensoriske informationer til for at udføre bevægelsen rigtig. Disse informationer bliver i 

dette tilfælde behandlet bevidst. En ulempe ved dette er at bevægelsen bliver mere usikker og 

justeringerne af bevægelsen kommer langsommere, eftersom det er storhjernen som skal tage 

beslutningen. Et eksempel på dette er, når man i en badmintonserv begynder at tænke over 

udførelsen af serven, så sker der ofte det at bevægelsen bliver usikker og langsom. 

Når man indlærer nye bevægelser, vil der være for mange muskler der bliver aktiveret, endda 

muskler som arbejder mod den ønskede bevægelse. Indlæringen af bevægelsen kræver mange 

gentagelser. Når man har gentaget bevægelsen rigtig mange gange, laves der et motorisk program 

som gemmes i CNS.  

Et eksempel på en indlæring af en ny bevægelse er, dengang man skulle lære at cykle. Her skulle 

man koncentrere sig om at cykle, og man kunne ikke tænke på andet end at cykle, men efter at 

cykling er blevet en kendt bevægelse, og der er blevet skabt et motorisk program, skal man ikke 

tænke over bevægelsen, og man kan derimod tænker over alt muligt andet. 
Indlæringen af nye bevægelser kræver at hjernen kan lave en plan og aktivere de rigtige motoriske 

enheder, som skal bruges på det rigtige tidspunkt. Udover det kræves der også at hjernen kan 

behandle informationen fra sansecellerne og få justeret på bevægelsen så den passer til situationen 

og omgivelserne. (Schibye, 2017, s. 138-140) 
  
2.4 Afgørende faktorer 

Hvor effektivt indlæringen af en ny bevægelse sker, afhænger af en række faktorer. Dette er f.eks. 

hvor store dele af bevægelsen som kræver brug af finmotorikken. Bevægelser som kræver brug af 

finmotorik vil være langsommere at indlære, sammenlignet med bevægelser som udelukkende 

kræver grovmotorik. Derudover har det også en indvirkning hvilke kropsdele bevægelsen foregår i. 

Bevægelser i arme/hænder er ofte hurtigere at indlære sammenlignet med bevægelser i ben/fødder. 



Kasper Dalgaard - 3.b SRP - Bio A, Idræt B 3/4-20 

   Side 13 af 37 

Grunden til dette er at der findes et større antal af motoriske og sensoriske nerver i arme/hænder, 

hvilket gør det lettere at lære nye bevægelser. Bevægelsens hastighed har også en effekt på 

indlæringen. Hvis bevægelsen er hurtig, kan der ikke justeres undervejs, derfor bliver der bestemt 

en bevægelse fra starten og først efter bevægelsen kan sansecellerne sende information til 

lillehjernen og storhjernen om, hvad der skal justeres i bevægelsen. Hvis bevægelsen derimod er 

langsom, kan der justeres på bevægelsen undervejs. (Schibye, 2017, s. 139) 
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3. Bevægelsesanalyse 
I det kommende afsnit vil der blive beskrevet et stående håndboldkast via en bevægelsesanalyse. 

Dette er et godt redskab for at kunne få en bedre forståelse for, hvilke muskler der arbejder i hvilke 

led i håndboldkastet. 
Jeg har valgt at dele håndboldkastet op i to faser, hvor den første fase er bagudførslen af armen og 

den anden fase er fremadførslen.  

I bevægelsesanalysen tages der kun udgangspunkt i skulderleddet og albueleddet. Der tages derfor 

ikke højde for bl.a. rotationen som foregår i overkroppen. Startpositionen for armen i denne 

bevægelsesanalyse er, hvor armen er ned langs siden. Bevægelsesanalysen er udarbejdet ved først at 

identificere, hvilke muskler og led som er afgørende i de 2 faser. Dernæst følger en beskrivelse af 

selve bevægelse, og til sidst vil der være en beskrivelse af musklernes arbejde, og hvordan dette 

bidrager til bevægelsen. 



Kasper Dalgaard - 3.b SRP - Bio A, Idræt B 3/4-20 

   Side 15 af 37 

 



Kasper Dalgaard - 3.b SRP - Bio A, Idræt B 3/4-20 

   Side 16 af 37 

 
(Budowick, Bjålie, Rolstod, & Toverud, 2006, s. 79-81, 90-94 og 96-102) 

 

      
Billede  1  Startposition               Billede 2 Slutning på fase 1 og starten på fase 2  Billede 3 Slutposition  
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4. Forsøg 

4.1 Formål 

Formålet med dette forsøg er at undersøge hvilken træningstype som giver den største forbedring af 

kastepræcision og skudstyrke ved brug af non-dominante arm i et håndboldkast. Følgende 

træningstyper er blevet valgt i dette forsøg; Indian Clubs, Styrketræning og Kastetekniktræning. 
 

4.2 Forsøgene opbygning 

Forsøget var opbygget på den måde at 3 testpersoner skulle igennem en præ- og posttest. Ved hver 

test blev testpersonernes kastepræcision og skudstyrke målt, både med den dominante og non-

dominante arm. 
 

Testpersonernes skudstyrke blev målt på 2 måder; en siddende test, 

og en stående test. Den stående test var opbygget ved at testpersonen 

stod 7 meter fra målet. Testpersonen havde dernæst 3 kast med hver 

arm til at kaste så hårdt som muligt mod mål. Hastigheden af alle 

kast blev målt vha. en fartmåler placeret bag målet. Denne test 

målte, hvor hårdt testpersonerne kunne kaste, når de måtte bruge 

hele kroppen til at udføre kastet, dog måtte de ikke flytte deres 

fødder. Denne test ses på billede 4. Den 

siddende test blev udført ved at 

testpersonerne sad på en stol 7 meter væk 

fra målet, og skulle igen forsøge at kaste så hårdt som muligt. Ligesom 

ved den stående test blev der kastet 3 gange med både den dominante og 

non-dominante arm ved denne test. Testpersonen måtte ikke bruge deres 

overkrop i udførelsen af kastet, derfor blev testpersonens overkrop holdt 

stille vha. et reb, hvilket ses på billede 5. Hastigheden af alle kast blev 

ligeledes målt vha. en fartmåler placeret bag målet. 

Billede  4  Stående  kast  i  
skudstyrketesten 

  

Billede  5  Siddende  kast  i  
skudstyrketesten 
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Testpersonernes kastepræcision blev målt med en afstand på 5 

meter fra målet, og testpersonerne skulle så forsøge at ramme en 

tennisbold, som var placeret i målet. Tennisbolden var 1 meter 

under overliggeren og 1 meter fra venstre stolpe, dette ses på 

billede 6. Testpersonerne havde 10 kast med både den dominante 

og non-dominante arm. Efter hvert kast blev der noteret om 

tennisbolden blev ramt eller ikke. 
 
Inden alle tests lavede testpersonerne en individuel opvarmning, 

for at sikre at musklerne var varme og dermed kunne præstere 

optimalt. Derudover minimerede det risikoen for at testpersonerne blev skadet, samt sikrede at deres 

udgangspunkt var ens ved alle tests.  

Tennisbold  

Billede  6  Kast  ved  præcisionstesten 
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5. Træningstyper 
Der er i dette forsøg blevet undersøgt 3 træningstyper, og deres effekt på den non-dominante arms 

kastepræcision og skudstyrke ved et håndboldkast. I dette forsøg er der blevet undersøgt 3 

testpersoner, som spiller håndbold til hverdag. Hver testperson fik hver tildelt en træningstype. 

Træningsforløbet varede 5 uger, med 3 ugentlige træningssessioner. I nedenstående afsnit vil de 3 

træningstyper blive forklaret, samt en beskrivelse af dette forsøgs hypoteser. 

  
5.1 Indian Clubs 

Indian Clubs er træningstype hvor man svinger med et sæt af trækøller. Træningstypen er 

oldgammel, og har rødder tilbage til hinduerne, som brugte dem for tusind år siden. (Cook, 2016), 

Den har dog ændret sig siden, og den form som bliver benyttet i dag, er fra ca. år 1600. Ved brug af 

kølerne kan man vælge forskellige rotationspunkter såsom håndled, albue, skulder eller hofte. 

Indian Clubs træner hjernen via de rytmiske bevægelser og de mange gentagelser. Det forbedrer 

CNS pga. af den øgede kommunikation mellem hjernen, nerver og musklerne. Helt generelt træner 

man skulderleddet med Indian Clubs og det forbedrer skulderens styrke samtidig med at det 

forebygger mod eventuelle skader. (Indian Clubs, u.d.) 

  

5.1.1 Program 

Newton fitness er en dansk virksomhed, der producerer og underviser i brugen af indian Clubs. 

Køllerne bliver brugt som et træningsredskab af mange professionelle sportsudøvere, dog har 

Newton fitness valgt at fokusere på brugen af disse inden for håndboldverdenen. I bilag 1 ses 

programmet som er blevet benyttet i dette forsøg, og som bliver anbefalet til håndboldspillere af 

Newton fitness. 

Træningsprogrammet består af 10 øvelser som hver skulle gentages 20 gange. Der var ingen 

variation af programmet under træningsforløbet, og dermed udførte testpersonen det samme 

træningsprogram 3 gange om ugen over en periode på 5 uger. 

 
5.2 Styrketræning 

5.2.1 Program 

De øvelser der er anvendt i styrketræningen, er øvelser der tager udgangspunkt i de anvendte 

muskler i et håndboldkast. Disse muskler er blevet beskrevet i bevægelsesanalysen. I bilag 2 bliver 

øvelserne som indgår i træningsprogrammet beskrevet. 
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Træningsprogrammet består af 8 øvelser, som skulle gennemføres over 3 sæt. Hver øvelse skulle 

repeteres et bestemt antal gange, hvilket også er beskrevet i bilag 2. Der var ingen variation af 

programmet under træningsforløbet, og dermed udførte testpersonen det samme træningsprogram 3 

gange om ugen over en periode på 5 uger. 

 
5.3 Kasteteknik træning 

5.3.1 Program 

Ved kasteteknik træningen, var der fokus på at testpersonen skulle udføre et håndboldkast rigtigt. 

Testpersonen skulle kaste 50 gange, både med den dominante og non-dominante arm. Ved hvert 

kast var der fokus på at ramme et bestemt punkt, på størrelse med en tennisbold, med den korrekte 

teknik, og dermed ikke på hastigheden. Testpersonen stod 5 meter fra dette punkt. Der var ingen 

variation af programmet under træningsforløbet, og dermed udførte testpersonen det samme 

træningsprogram 3 gange om ugen over en periode på 5 uger. 

  
5.4 Hypoteser 

I det følgende afsnit vil der blive beskrevet denne opgaves hypoteser, som er blevet opstillet ud fra 

tidligere præsenteret teori. 
 

5.4.1 Kastepræcision 

Det blev i denne opgave forventet at alle 3 testpersoner ville forbedre kastepræcisionen med deres 

non-dominante arm. Grunden til dette var at det blev antaget at testpersonerne ikke havde et 

motorisk program for kast med deres non-dominante arm inden forsøgets start. Dermed vil der være 

et stort grundlag for at der kunne ske en forbedring. Derudover forventede jeg, at det var 

kastetekniktræningen, som havde den største forbedring. Forklaringen på dette er at 

kastepræcisionen specielt afhænger af det motoriske program, hvilket jeg forventer bliver udviklet 

hurtigst når træningen indeholder en masse gentagelser.  

Ved den dominante arm forventede jeg, at der ikke ville ske en stor forbedring for nogle af 

testpersonerne. Grunden til dette var fordi at alle testpersonerne til daglig spiller håndbold, og 

dermed er det forventeligt, at de har et stort motorisk program. Man kan derfor forvente at 

testpersonerne er tættere på deres “topniveau”, og af denne grund vil have svære ved at opnå 

forbedringer. 
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5.4.2 Skudstyrke 

Der blev i denne opgave forventet at alle 3 træningstyper ville forbedre skudstyrken med deres non-

dominante arm, både i den siddende og stående test. Grunden til dette var at testpersonerne ikke 

havde et velfungerende motorisk program for kast med deres non-dominante arm inden forsøgets 

start. Dermed vil der være et stort grundlag for at der kunne ske en forbedring. Derudover 

forventede jeg at det var styrketræningen som havde den største forbedring. Dette var forventeligt 

fordi der præg styrketræningen ville dannes flere myofilamenter, hvilket danner grundlag for en 

større muskelkraft, og dermed et hårdere kast. Jeg vurderer derfor at skudstyrken i større grad 

afhænger af antallet og størrelsen af muskelfibre, i forhold til udviklingen af det motoriske program. 

For den dominante arm forventede jeg, at der ikke ville ske en stor forbedring for nogle af 

testpersonerne. Grunden til dette var fordi testpersonerne allerede har et stort motorisk program i 

brugen af deres dominante arm, præg deres baggrund som håndboldspillere. 
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6. Resultatbehandling 
I det kommende afsnit vil der være en beskrivelse af dette forsøgs resultater. Der vil først være en 

gennemgang af resultaterne for skudstyrken, og derefter for kastepræcisionen. Yderligere vil dette 

afsnit også indeholde en diskussion omhandlende forsøgets resultater. 
  
 6.1 Skudstyrke: 

 
Tabel  1  

 
Tabel  2  

På de to ovenstående tabeller 1 og 2 ses resultaterne af skudstyrken for det siddende og stående kast 

med den dominante arm. Det ses på tabel 1 at de tre træningstyper forbedrer sig med hhv. 2%, 25% 

og 13%. Det er ved styrketræningen at der den størst procentvise forbedring på 25% hvilket svarer 

til en forbedring på ca. 14 km/t. Ligeledes ses det på tabel 2 at der er en forbedring hos både 

styrketræning og Indian Clubs, på hhv. 1% og 3%. Derimod er der en forværrelse ved 

kastetekniktræningen på 8% hvilket svarer til ca. 5 km/t. 
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Tabel  3  

 
Tabel  4  

På de to ovenstående tabeller 3 og 4 ses resultaterne af skudstyrken for det siddende og stående kast 

med den non-dominante arm. Det ses på tabel 3 at der med siddende kast er sket en stor forbedring 

hos alle træningstyper, forbedringerne er på hhv. 16%, 35% og 23%. Det er igen ved 

styrketræningen der er den største forbedring, hvor den her er på 35% som svarer til en forbedring 

på ca. 12 km/t. Ligeledes ses det på tabel 4 for det stående kast at der også er en forbedring af hhv. 

styrketræning og Indian Clubs. Derimod er der en forværrelse ved kasteteknik træningen på 4% 

som svarer til ca. 2 km/t. 

  

 
Tabel  5 

 
Tabel  6  

På de to ovenstående tabeller 5 og 6 ses differencen samt den procentvise forskel mellem den 

dominante og non-dominante for det siddende og stående kast. Ovenstående tabeller er blevet 

udarbejdet ud fra tidligere præsenteret tabeller og viser en sammenligning af den dominante og non-

dominante arm. Det ses af tabel 5 at der er en nedgang af differencen af hhv. kasteteknik træningen 
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og Indian Clubs fra præ- til posttesten. Derimod bliver differencen større ved styrketræningen i 

posttesten i forhold til prætesten. Dette tyder derfor på at den non-dominante arms skudstyrke er 

kommet nærmere den dominante arms skudstyrke for kastetekniktræningens og Indian Clubs 

siddende kast. 

Den procentvise forskel mellem den dominante og non-dominante arm bliver også mindre ved alle 

3 træningstyper både ved det stående og siddende kast, på nær det stående kast for Indian Clubs. 

Dette indikerer dermed at den non-dominante arms skudstyrke er kommet tættere på den dominante 

arms skudstyrke. 

 

6.2 Præcision 

  
Tabel  7 

På ovenstående tabel 7 ses resultaterne for præcisionstestene udført med den dominante arm. Der er 

sket en forbedring på hhv. 2 og 1 ramte hos kastetekniktræningen og styrketræningen. Derimod 

rammer Indian Clubs 2 mindre ved posttesten ift. prætesten. 

  

 

  
Tabel  8 

På ovenstående tabel 8 ses resultaterne for præcisionstestene udført med den non-dominante arm. 

Der er sket en forbedring på 2 ramte for både kastetekniktræningen og Indian Clubs. Derimod er der 

sket en forværrelse af styrketræningen med 1 ramt. 
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Tabel  9 

På den ovenstående tabel 9 ses differencen og den procentvise forskel mellem den dominante og 

non-dominante arms resultater i præcisionstestene. Ovenstående tabel er blevet udarbejdet ud fra 

tidligere præsenteret tabeller og viser en sammenligning af den dominante og non-dominante arm. 

Det ses af tabel 9 at der hos styrketræningen er sket forøgelse af differencen fra mellem den non-

dominante og dominante arm, fra 4 til 6 ramte. Dette indikerer dermed at den non-dominante arms 

præcision ikke er kommet nærmere den dominante arms præcision. Ved kastetekniktræningen er 

differencen uændret, dog ses det er den procentvise forskel mellem armene er blevet mindre, dette 

indikerer dermed at begge arme har forbedret antallet af ramte. Ved Indian Clubs er der en nedgang 

fra 5 til 1 ramte i differencen mellem armene. Der er dermed sket en stor forbedring af den 

procentvise forskel, og dette indikerer derfor at den non-dominante arms præcision er kommet 

tættere på den dominante arms præcision. 

  

Resultaterne i posttesten skal tages med et vis forbehold, da testen ikke er forgået under de samme 

betingelser som prætesten gjorde, pga. Coronavirussen. Derfor vil der være usikkerhed i 

resultaterne, da posttesten er foregået udenfor og prætesten indenfor. Jeg har valgt at bearbejde 

resultaterne som hvis posttesten var blevet foretaget under de samme betingelser som prætesten. 

Der vil være andre faktorer som spiller en rolle fx vinden, temperaturen osv. men dem har jeg valgt 

at se bort fra. 

 

6.3  Diskussion  af  resultatbehandling  
  
6.3.1 Skudstyrke 

Ved det stående kast ved alle 3 træningstyper er den procentvise forskel ikke tilstrækkelig stor nok 

til at kunne konkludere noget præcist, derfor vil jeg ikke have fokus på dette i kommende afsnit, 

men derimod have fokus på det siddende kast, hvor der ses mere effektfulde resultater.  

Kastetekniktræningen var den træningstype som havde den mindste forbedring, med både den 

dominante og den non-dominante arm i skudstyrken. Den dominante arm kastede 1 km/t hurtigere 

og den non-dominante arm kastede 6 km/t hurtigere ved posttesten. Hvis man sammenligner 
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differencen mellem den dominante og non-dominante arm i præ- og posttesten, ses det at forskellen 

mellem de 2 arme er blevet 5 km/t mindre. Dette skyldes hovedsageligt at den non-dominante arm 

har forbedret sig mere end den dominante arm. 

En mulig forklaring på at den non-dominante arms forbedring, er at kasteteknikken er blevet bedre, 

dermed vil den kunne udnytte de arbejdende musklers kraftudvikling mere. Som det er beskrevet i 

hypoteserne, var det forventet at kastetekniktræningen medførte en hurtigere opbyggelse af det 

motoriske program. Yderligere vil kommunikation mellem hjernen og de arbejdende muskler 

forbedres, ved at aktiveringen blive mere præcis, som ligeledes vil være en mulig forklaring på 

denne forbedring i skudstyrken. 

Forklaringen på hvorfor der ikke ses en større forbedring af den dominante arms skudstyrke, kan 

evt. forklares ud fra at denne træningstype ikke nedbryder musklerne tilstrækkeligt til, at der kan 

genopbygges flere myofilamenter. 

  

Styrketræningen var den træningstype som havde den største forbedring ved både den dominante og 

den non-dominante arms skudstyrke. Den dominante arm kastede ca. 14 km/t hurtigere og den non-

dominante arm kastede ca. 12 km/t hurtigere ved posttesten. Hvis man sammenligner differencen 

mellem den dominante og den non-dominante arm i præ- og posttesten, ses det at der er sket en 

forøgelse i differencen på ca. 1 km/t fra præ- til posttesten. Styrketræningen er som sagt den 

træningstype som forbedrer skudstyrken mest, men eftersom det er den dominante arm som 

forbedrer skudstyrken, bliver differencen mellem de 2 arme større end ved prætesten. Hvis man dog 

kigger på den procentvise forskel mellem de 2 arme, ses det at denne forskel er blevet mindre fra 

præ- posttesten. 

Denne forbedring som ses efter styrketræningen, kan forklares ved at der er sket en forøgelse i 

antallet af myofilamenterne i musklerne i håndboldkastet. Ved at der sker en forøgelse af 

myofilamenter, danner grundlag for at der kan skabes en større kraftudvikling. En større 

kraftudvikling vil kunne skabe en større skudstyrke. 

Det var i hypoteserne forventet at den non-dominante arm ville forbedre sig, men at den dominante 

arm ville forbedre sig med, så meget var ikke forventet. Dette indikerer dermed at den dominante 

arm var længere væk fra den maksimale skudstyrke end forventet. 

 

Indian clubs var den træningstype som havde den næst største forbedring ved både den dominante 

og non-dominante armskudstyrken. Den dominante arm kastede 7 km/t hurtigere og den non-
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dominante arm kastede ca. 8 km/t hurtigere ved posttesten sammenlignet med prætesten. Hvis man 

sammenligner differencen mellem de 2 arme, ses det at forskellen er blevet 1 km/t mindre. Dette er 

ikke en stor ændring, men ligesom det var tilfældet med styrketræningen, var det ikke forventet at 

den dominante arm forbedrede sin skudstyrke særlig meget.  

Forklaringen på hvorfor der ses en forbedring ved brug af denne træningstype, kan forklares både 

ud fra en forbedring af de motoriske programmer, samt en forøgelse af myofilamenterne. Denne 

træningstype kan lidt anskues som en mellemting af de 2 andre. Træningstypen indeholder 

alternativ form for styrketræning, i og med køllerne har en vægt på ca. 1 kg. Yderligere indeholder 

træningstypen øvelser som minder om bevægelserne i et håndboldkast. Af denne grund kan der 

argumenteres for at ved aktiveringen af det motoriske program for kastet, at hjernen mere præcist 

sender signaler til de rigtige motoriske enheder. Hvilket vil medføre en forbedret kasteteknik, og 

dermed også et grundlag for en større skudstyrke. 

 
6.3.2 Præcision 

Ved kastetekniktræningen i præcisionstesten blev både den dominante og non-dominante arm 

forbedret med 2 ramte. Hvis man sammenligner differencen mellem den dominante og non-

dominante arm i præ- og posttesten kan man se at differencen er uændret fra præ- til posttesten. 

Dog er den procentvise forskel blevet mindre. Disse resultater stemmer nogenlunde overens med 

hvad der var forventet i hypoteserne. Dog var det forventet at den non-dominante arm havde en 

større forbedring sammenlignet med den dominante arm. En mulig forklaring på den dominante 

arms forbedring, kan være at motorprogrammet er blevet bedre, som følge af alle gentagelserne i 

denne træningstype. Forbedringen i den non-dominante arm, kan forklares ved at der i takt med 

træningen dannes et motorprogram for denne bevægelse.  

  

Styrketræningens resultater viser at den dominante arm har forbedret præcisionen med 1 ramt, og 

den non-dominante arm har forværret præcisionen med 1 ramt. Hvis man sammenligner differencen 

mellem den dominante og den non-dominante arm i præ- og posttesten. Så er kan man se at 

differencen er uændret fra præ- til protesten, dog er dette lidt misvisende eftersom den non-

dominante arm er blevet dårligere, hvilket ikke var forventet i hypoteserne. En mulig forklaring på 

dette kunne være at ved styrketræning bliver der ofte trænet de eksplosive muskelfibre (type 2x), 

disse muskelfibre bliver ikke brugt særlig meget ved et præcisionskast, da man ikke skyder hårdt 

ved præcisionen. For at opnå præcision sætter man mindre kraft på kastet for at kunne kontrollere 

bolden bedre.  
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For indian clubs ses det i præcisionstesten at den dominante arm har forværret præcisionen med 2 

ramte og den non-dominante arm har forbedret med 2 ramte Hvis man sammenligner differencen 

mellem den dominante og non-dominante arm i præ- og posttesten ses det at differencen er blevet 

mindre. Den non-dominante arms præcision kommer tættere på den dominante arms, men ud fra 

hypoteserne var det ikke forventet at den dominante arm ville blive forværret. En mulig forklaring 

på dette kunne være at posttesten foregik udenfor, og at vinden eller lign. faktorer har haft en 

indflydelse på kastet. Det var derimod forventet at den non-dominante arm ville forbedre 

præcisionen. Forklaringen på dette kan bl.a. skyldes at CNS og motorprogrammet er blevet 

optimeret, hvilket bidrager til at de rigtige motoriske enheder aktiveres.  
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7. Diskussion 
Det er en sjældenhed at se håndboldspillere som kaster lige godt med både den dominante og non-

dominante arm. Men hvorfor er der ikke et større fokus på at udvikle spillere som netop er i stand til 

dette? Dette vil jeg forsøge at diskutere i kommende afsnit. 

Hvis en spiller kan kaste lige så godt med den non-dominante arm som med den dominante arm vil 

det gøre at håndboldspilleren bliver farlig i angrebsspillet. Grunden til dette, er at det for 

forsvarsspilleren vil være mere vanskeligt at dække op. Angrebsspilleren vil have et større antal 

muligheder, med bl.a.at kan skifte kastearm afhængig af hvad forsvarsspilleren gør. Dette vil 

dermed skabe en kæmpe fordel for ikke blot selve spilleren, men også holdet, da det giver en større 

fleksibilitet og flere muligheder bl.a. ift. systemer (angrebsåbninger) og positioner på banen. En 

spiller som kan spille flere positioner, vil ligeledes være attraktivt for en træner grundet den store 

variation i spillerens positionering og at træneren får flere muligheder i angrebsspillet. Dette bliver 

understøttet af træneren Heine Eriksen, som siger følgende om sin spiller Line Ellertsen ”Det, at 

hun skyder med begge hænder, er enormt spændende for mig som træner, for hvordan får vi 

udnyttet de kompetencer sammen med vores øvrige spillere. Det har jeg ikke prøvet før” (Foldager, 

2019) 

Et eksempel på en situation hvor det vil være optimalt at kunne kaste lige godt med begge hænder, 

vil være, hvor en forsvarspiller dækker skævt på angrebsspilleren, således man støder længere frem 

på den dominante arm. I en sådan situation vil angrebsspilleren kunne udnytte dette, og dermed 

skyde med den arm som ikke bliver dækket op.  

 

Håndboldspilleren Peter Krogh er et andet eksempel på en spiller som kaster med begge hænder. 

Grunden til at han begyndte at træne den non-dominante arm var pga. han kunne mærke at han 

havde en god føling i den non-dominante arm. Peter Krogh kommer selv med en forklaring på 

hvorfor ikke alle træner den non-dominante arm ”Jeg tror, det har noget at gøre med, at skulderen 

er sværere at styre end benet. Det er jo ikke svært at lære at lave en indersideaflevering med ens 

dårlige ben”, han tilføjer også ”de harpiksindsmurte håndbolde også gør det sværere at mestre at 

skyde med begge hænder” (Nielsen, 2015). Hvis man holder Peter Krogh udtalelser op imod 

tidligere præsenteret teori, opstår der nogle problematikker. Teorien beskriver at vores bevægelser 

styres af de motoriske programmer, som udvikles gennem en masse gentagelser. Man vil dermed ud 

fra denne del af teorien kunne argumentere for at det blot handler om at lave gentagelser nok med 
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den non-dominante arm, og dermed ikke har noget at gøre med om skulderen er svær at styre eller 

ej. 

 

Det med at træne ens non-dominante arm er ikke anvendt hos særlig mange håndboldklubber. Dette 

kunne skyldes, at det er svært lige pludseligt at skulle vænne sig til, at man kan kaste med begge 

arme. Jeg tror begrundelsen for, at der ikke bliver trænet den non-dominante arm ude i klubberne 

skyldes, at det tager lang til tid at træne, og det tager tid at vænne sig til at kaste med begge arme. 

For en spiller som har spillet siden personen, var helt lille, skal man til at ændre hele sin spillestil 

for at få den non-dominante arm med. Hvis man derimod lærte at kaste med begge arme når man 

begynder med håndbold, vil det være nemmere at få lavet en spillestil med begge arme. 

  

Fra mit synspunkt ser jeg det som en kæmpe fordel at kunne kaste lige så godt med den non-

dominante arm, som med den dominante arm. Grunden hertil er at spilleren kan ændre sin spillestil 

ud fra den modstander personen står overfor. Det vil gøre forsvarsspillerens opgave med at dække 

spilleren op meget besværligt, da forsvarsspilleren ikke på forhånd kan lave et effektivt forarbejde 

på spilleren. 
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8. Konklusion 
Efter en grundig gennemarbejdelse af opgaveformuleringen er det blevet undersøgt hvordan man 

kan forbedre den non-dominante arms kastepræcision og skudstyrke best muligt.  

  

Resultaterne viste for præcisionstesten at der var en forbedring både ved den dominante og non-

dominante arm ved kastetekniktræningen. For styrketræning skete der en forbedring af den 

dominante arm, hvorimod den non-dominante arm blev forværret. For indian clubs, viste 

resultaterne at der skete en forbedring af den non-dominante arm, hvorimod den dominante arm 

blev forværret. Hvis man derfor ser på hvilken træningstype som har formået at forbedre både den 

dominante og non-dominante arm mest muligt, var det kastetekniktræningen. Dog viser resultaterne 

at indian Clubs har været lige så effektive ift. til forbedring af den non-dominante arms præcision.  

  

Resultaterne for skudstyrken viste at der ikke var den store ændring i forsøgspersonernes stående 

skudstyrke. Dette kunne evt. skyldes at der i dette kast er mange muskler som er i spil. Der er her 

f.eks. tale om rotationen i overkroppen, som har en stor indflydelse på kastets skudstyrke. Hvis man 

derimod kigger på resultaterne for det siddende kast, ses der en forbedring af den dominante og 

non-dominante arms skudstyrke, for alle træningstyper. Dog viser resultaterne at det klart er 

styrketræningen som har haft den største effekt på skudstyrken, hvor efter det er indian clubs. Det 

siddende kast er dog ikke noget som benyttes i en håndboldkamp, og derfor kan relevansen af dette 

diskuteres.  

 

Det er på baggrund af resultaterne ikke muligt at komme med et entydigt svar på hvilken af de 

undersøgte træningstyper som har den største effekt på hhv. skudstyrken og kastepræcsionen. 

Resultaterne kan dog bruges til at påvise at det er muligt at forbedre den non-dominante arms 

skudstyrke.  

  

I diskussionen blev det påvist at nogle håndboldspillere benytter begge arme. Derudover blev det 

diskuteret hvilken betydning det kunne have for præstationen i håndbold at øge fokus på træning af 

den non-dominante arm.  
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10. Bilag 

Bilag 1 
Øvelse Illustration  Beskrivelse 
Nr. 1: Pendulum 
Swing from start 
Position 1 to start 
position 4 

 

I øvelsen svinger man 
køllerne fra hovedet ned til 
benene mens de kører 
parallelt. Dette skal gøres 
20 gange. 

Nr. 2: From start 
position 1, 
Pendulum to full 
swing side plane, 
alternating 

 

I øvelsen svinger man 
køllerne sig hver sin vej i 
en fuld cirkel. Bevægelsen 
skal gøres i begge 
retninger 20 gange. 

Nr. 3: Swing from 
the starting 
position 3 to the 
lower back 

 

I øvelsen svinger man 
køllen sin fra baghovedet 
ned til lænden. Efter 20 
gentagelser, skifter man 
arm. 

Nr. 4: Parallel 
swing, continuous  

 

I øvelsen svinger man 
køllerne parallelt i en U-
bevægelse. Bevægelsen 
forgår fra højre side først 
mod venstre 20 gange og 
derefter modsat 20 gange. 
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Nr. 5: Stretched 
Arm Swing 

 

I øvelsen svinger man 
køllen i et strakt armsving 
først 20 gange hvor man 
svinger armen frem og 
derefter 20 gange hvor 
man svinger armen 
tilbage. Dette gøres med 
begge arme. 

Nr. 6: Heartshape 
Swing, Inside 

 

I øvelsen svinger man 
køllen i en cirkel med 
strakt arm foran kroppen. 
Når køllen er over 
hovedet, bøjer man albuen, 
mens køllen er bag 
hovedet. Efter 20 
gentagelser, skifter man 
arm. 

Nr. 7: Heartshape 
Swing, exterior 

 

I øvelsen svinger man 
køllen først i en cirkel med 
strakt arm foran kroppen. 
Når køllen er over 
hovedet, bøjer man albuen 
mens køllen bevæger sin i 
en cirkel bag hovedet. 
Efter 20 gentagelser, 
skifter man arm. 

Nr. 8: Swing to 
Navel/Lumcord 

 

I øvelsen svinger man den 
ene kølle foran kroppen og 
den anden kølle bag 
kroppen. Dette gøres 40 
gange så begge arme har 
været foran og bagved 
kroppen 20 gange hver. 
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Nr. 9: Figure 8 
Swing with 
stretched arm 

 

I øvelsen svinger man 
køllen i store 8 taller. Efter 
20 gentagelser, skifter man 
arm. 

Nr. 10: Crawl 
forward og 
backward 

 

I øvelsen svinger man 
køllerne i en crawl 
bevægelser med begge 
arme 20 gange. Derefter 
laver man den baglæns 20 
gange. 
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Bilag 2 



Kasper Dalgaard - 3.b SRP - Bio A, Idræt B 3/4-20 

   Side 37 af 37 

 


