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Seksjon 1

1 OPPGAVE

Forside IDR110
Emnekode: IDR 110-1
Emnenavn: Trenings- og aktivitetslære
 
Dato: 23.05.16
Varighet: 3 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader: Oppgavene vektes likt
 
LYKKE TIL! 
-----------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Nei
Ja
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2 OPPGAVE

Oppgave 1: Volleyball
 

1. Beskriv riktig teknikk ved utførelse av fingerslag og baggerslag.

2. Gi minst tre eksempler på øvelser på fingerslag og baggerslag du vil bruke i
begynneropplæring i volleyball. Begrunn hvorfor du velger disse øvelsene.

3. Forklar disse begrepene: tremeterlinje, spill med faste leggere og flakkserv.

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

1) Beskriv riktig teknikk ved utførelse av fingerslag og baggerslag.
Fingerslag:
Ved fingerslag brukes begge hender. Lag en trekant med fingrene dine(hørye og venstre tommel +

pekefingre), se på ball gjennom "trekanten". Når ballen ankommer fingrene dine avlaster du med en lett bøy i

albueleddet, før du kvikkt ved en motbevegelse sender ballen videre/i retur. Ballen skal treffe innsiden av

fingrene dine og hele tommelen.

 

Baggerslag:
Riktig teknikk ved baggerslag starter med god beinstilling. Vi sier gjerne at baggerslaget utføres med beina.

Stå med noe bøy i knær og hofter, i denne stillingen kan du bevege deg mot ball for å utføre slaget. Hold

strake armer med underarmen framovervridd, tomlene i forlengelse av underarmen. Skuldrene framover.

Ballen skal treffe begge underarmene samtidig, rett over håndleddet.

 

2)Gi minst tre eksempler på øvelser på fingerslag og baggerslag du vil bruke i
begynneropplæringen i volleyball. Begrunn hvorfor du velger disse øvelsene.
Tre øvelser på fingerslag og baggerslag:
1. To og to sammen med en ball. Slå fingerslag eller baggerslag til hverandre.

En øvelse der elevene, eller spillerne får trene på teknikken i "rolige" omgivelser.

Spillerne skal øve seg på å slå fingerslag og baggerslag med god høyde fram og tilbake til hverandre med

god kontroll. Lærer eller trener kan gå rundt å veilede underveis.

En progresjon av denne øvelsen kan være å øke tempo på slagene, lage en konkurranse. For hver 5.

vellykede finger-/baggerslag fram og tilbake på rad får paret 1 poeng, det er om å gjøre å få flest poeng på 3,

5 osv. minutter.

 

2. Fang ballen!
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To og to sammen, begge spillere skal bruke enten fingerslag eller baggerslag, dette avgjør lærer/trener på

forhånd. En spiller er "sjefen" den andre spilleren er "tjeneren". Rollene byttes om etter en viss tidsperiode.

Øvelsen starter med at tjerneren kaster ballen fint inn til sjefen(som står på et fast sted), sjefen sender ballen

i hvilken som helst retning ved bruk av den bestemte slagtypen. Tjeneren må da springe og hente opp ballen

før den når bakken(kan evt. tillates med 1 stuss), tjeneren skal returnere ballen til sjefen med et fint finger-/

baggerslag. Sjefen mottar ballen og sender den videre i en ny retning.

Denne øvelsen setter krav til forflyttning og tempo når ballen går. For elevene kan denne oppfattes som

relativt konkurranselik dersom de har opplevd noen dårlige "pasninger" eller opplegg. For å gjøre øvelsen

lettere kan sjefen pålegges å legge høye baller som tjeneren skal hente.

 

3. Mølle. m/ finger-/baggerslag.

Minst fem elever går sammen og lager en mølle. To rekker står vendt mot hverandre, der rekken med 3

personer(eller fler) begynner med ball. Ballen slås over til motsatt rekke av spiller nr. 1 i treerrekken, deretter

løper spilleren bak i motsatt rekke og stiller seg bakerst i køen. Spilleren som mottok første ball sender den i

retur ved finger-/baggerslag til nestemann i motsattt rekke.

Øvelsen setter krav til kvalitet i bagger- eller fingerslaget og til forflyttning i fasen både før og etter slaget.

Spillerne må ha et retningsbestemt slag når de sender den videre.

 

3)Forklar disse begrepene: tremeterlinje, spill med faste legger og flakkserve.
Tremeterlinje. Dette er en linje tre meter fra nettet, og den beskriver først og fremst fremste plass en

bakspiller(spiller i posisjon 1,5 og 6) kan satse fra og slå ballen ned på motstanders banehalvdel med

treffpunkt over netthøyde.

Spiller i bakrekke kan heller ikke delta i blokk med avsats nærmere nettet enn denne streken.

 

Spill med faste leggere: Spill med faste leggere betegner et system der en eller gjerne to spillere fungerer

som faste oppleggere. Brukes gjerne i kamper og spill der en har god kontroll over ball, i motsetning til spill

der en har lite kontroll og gjerne må redde en ball og bare få den over nettet.

Flakkserve: Når du server, hvis du klarer å slå ballen uten rotasjon vil den på grunn av luftstrømmer "flakke"

til siden og noe opp og ned. Ballen får en slags "flakke"-effekt.
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3 OPPGAVE

Oppgave 2: Dans
A) Gjør rede for 5 bygdedanser.
 
B) Gjør rede for navnene og rekkefølgen på grunntrinnene i east coast swing.
 
C) Hva er en koreografi?
 
D) Rudolf Laban har utarbeidet et analyseverktøy med fokus på utforsking
    av bevegelse og koreografi. Hva er navnet på disse fire komponentene?

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

A) Gjør rede for 5 bygdedanser
Innenfor bygdedanser har en flere danser, vi har for eksempler gangar, springar og pols som alle tilhører

grupperingen turdans.

Videre har vi reinlender og polka som tilhører grupperingen runddans,

 

B) Gjør rede for navnene og rekkefølgen på grunntrinnene i east
coast swing.
Man starter med fotstegene, bytt-om-steg.

Videre går man inn på en piruett av partner innover.

 

C) Hva er en koreografi
En koreografi er kort fortalt dansens "oppskrift". Hvilke steg som skal utføres, hvodan de skal utføres og når

de skal utføres.

 

D) Rudolf Laban har utarbeidet et analyseverktøy med fokus på
utforsking av bevegelse og koreografi. Hva er navnet på disse fire
komponentene?
Musikk, rytme, relasjoner og kroppskontroll.
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4 OPPGAVE

Oppgave 3: Svømming
Hva må du tenke på om du ønsker å komme langt per tak i crawlsvømming? Skriv utfyllende.

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Dersom du ønsker å komme langt per tak i crawlsvømming må du først og fremst mestre god linjeholdning.

En lang og horisontal kroppsstilling som brukes i alle glifaser i vannet. Dråpeformen er den ideele

kroppsformen i vann, det er denne formen vi prøver å etterligne når vi inntar linjeholdning. Vi kan strekke en

rett linje fra tærne opp til hodet gjennom lengdeaksen. Mestrer svømmeren god linjeholdning har han gode

forutsetninger for å gli langt per tak.

Videre må svømmeren arbeide med gode armtak, les høy albue og S-tak. Store flater i trekk-/skyv fasen er

viktig for å skape god fremdrift, her kommer høy albue inn som et viktig middel. Vri overarmen innover i

skulderleddet, så oppnås en større arbeidsflate mot fartsretningen. Uten høy albue kan man si at svømmeren

kun har håndflaten som flate i trekk-/skyvfasen, med høy albue får man hele underarmen og håndflaten.

S-tak betegner en måte å bevege hånden på under vann. Ved bruk av denne bevegelsen finner svømmeren

"stillestående" vann og skaper dermed større fremdrift.

Svømmeren må selvfølgelig også ha riktige beinspark, dvs. nesten strake ben med en pendelbevegelse med

leddutslag fra hoften, men dette har mindre betydning enn de viktige armtakene i crawlsvømmingen(såfremt

svømmeren ikke svømmer med bøyde bein/knær! Da blir låret eller leggen en stor flate som hindrer god

fremdrift/gli).
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5 OPPGAVE

Oppgave 4: Fotball
A) Beskriv fire ulike vendinger.
B) Hva menes med betegnelsen førsteforsvarer? Hvilke oppgaver har førsteforsvareren?
C) Hva er viktige momenter ved innsidepasning?
D) Gi eksempel på 3 ulike småspill. Forklar hvordan disse småspillene gjennomføres.

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

A) Beskriv fire ulike vendinger
Cruyff-vending, sålevending, vending med innside og vending med utside av foten.

Cruyff-Vending: Lat som du skal spille en pasning eller skyte, i stedet fører du foten fram og over ballen. Før

ballen med innsiden av foten langs og bak standfoten samtidig som du gjør en rask vending.

Sålevending: Før foten fram og over ballen. Sett fotsålen ned på ballen og dra den bakover samtidig som du

vender deg raskt rundt og fører ball motsatt vei.

Vending med innside: Møt ballen, lat som du skal spille en pasning. Istedet fører du foten forbi ballen og

drar den med innsiden rundt og motsatt vei.

Vending med utside: Møt ballen, lat som du skal spille en pasning eller skyte. Istedet fører du foten forbi

ballen, vrir tærne utover og drar med deg ballen med utsiden av foten motsatt vei.

 

B) Hva menes med betegnelsen førsteforsvarer? Hvilke oppgaver
har førsteforsvareren?
Med betegnelsen førsteforsvarer menes den spilleren på det forsvarende laget som er nærmest ballfører

eller ballmottaker på riktig side, atlså nærmere eget mål enn angriperen(forsvarssiden).

Førsteforsvareres oppgaver er å:

- Hindre gjennombrudd eller skudd

- Ikke la seg spille ut

- Erobre ball

 

C) Hva er viktige momenter ved innsidepasning?
Ta tiløp mot ball, ganske rett bakfra. Sett standfoten ned ved siden av og litt bak ballen. Vri sparkfoten slik at

innsiden kommer fram og før foten fram mot ball. Treffpunkt er midt på ballen, midt på innsiden av foten.

Innsiden av foten peker den retningen ballen skal gå.

Fullfør sparket "gjennom" ballen.

Bruk armene til å holde balanse mens du utfører sparket.
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D) Gi eksempel på 3 ulike smålspill. Forklar hvordan disse
småspillene gjennomføres.
Tre ulike småspill kan være veggspill, overlapping og ballovertakelse.

Dette er type to mot èn situasjoner, altså et bevegelses og pasningsmønster mellom to spillere for å skape og

utnytte spillsituasjoner til fordel for eget lag.

Veggspill: Veggspill bygger på at ballfører utfordrer eller blir presset av en motstander. Ballfører spiller så

ballen til en medspiller(veggen) som har gjort seg spillbar ved siden av og litt bak motstanderen uten ball.

Veggens oppgave er å viderebefordre ballen  ballførers løpsretning. Kan skje hvor som helst på banen.

Denne type to mot èn situasjon skjer over hele banen.

Overlapping: Her får ballfører hjelp av en medspiller som tilbyr en pasningsmulighet i angrepsretning når

han rykker fram fra en posisjon bak ballfører. Ballfører spiller så ballen foran medspilleren i dennes

løpsretning. Denne type to mot èn sitasjon skjer oftest ute på flanken.

Ballovertakelse: Ballovertakelse er en tredje to mot èn situasjon, der ballfører og en medspiller møtes for å

utføre en ballutveksling. Ballfører gir kjapt fra seg ballen til medspilleren som fortsetter med ball i motsatt

retning av ballføreren.

Denne type to mot èn situasjoner skjer oftest på tvers av banen.
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6 OPPGAVE

Oppgave 5: Bakkekurs
A) Gjør rede for progresjonen i den alpine lærevegen (hvordan man går fram for å lære alpin
skiteknikk).
B) 5 grunnprinsipper danner grunntanken for hvordan man kan kjøre på ski. Hvilke? Gjør kort rede
for hvert enkelt grunnprinsipp.
C) Forklar begrepene «nedavlastning» og «opp-avlastning» i alpin- eller telemark skikjøring
D) Forklar kort grunnstillingen i snowboard.

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

A) Gjør rede for progresjon i den alpine lærevegen(hvordan man går fram for å lære alpin
skiteknikk).
Progresjon i den alpine lærevegen:
Innføring --> Plog- og plogstopp --> Plogsving --> Plog til parallelsving --> Parallelsving --> Kortsving/

skjærende sving

 

Først må skikjøreren får en innføring i alpint, altså hvilke utstyr man har, hvordan man bærer det, hvilke

skistiler man har, hvordan man tar heis, osv.

Videre må skikjøreren lære å stå på ski, først med å renne rett fram og mestre ploging og plogstopp. Når

dette mestres kan skikjøreren prøve seg på plogsving. Dette er en sving med lite kanting, god kontroll og lite

fart. Skikjørere står i tilnærmet grunnposisjon så han har gode forutsetninger får å styre og kontrollere

leddutslag.

Nå skikjøreren mestrer plogsving vil det være naturlig å gå videre mot plog til parallelsving, denne svingen

starter i den allerede kjente plogstillingen før den går over til parallele ski og bein, noe kanting. Det er

individuelt hvor svingen går over fra plog til parallelsving for hver skikjører. Fortsatt står skikjøreren i

grunnposisjon.

Når dette mestres vil nestre progresjon være å gjennomføre hele svingen med parallele ski, altså en

parallelsving.

Både ved kortsving og skjærende svinger har skikjøreren parallele bein, så når skikjøreren mestrer

parallelsving har han et godt utgangspunkt for å mestre både kortsving og skjærende svinger.

B) Fem grunnprinspper danner grunntanken for hvordan man kan kjøre på ski. Hvilke? Gjør kort
rede for hvert enkelt grunnprinsipp.
Fem grunnprinsipper:

- Å være i balanse

- Å være i posisjon
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- Å kunne kante

- Å kunne kraftregulere

- Å kunne vri

 

Å være i balanse handler kort og kort om å holde balansen på skiene. Å være i posisjon handler om å finne

grunnstillingen, eller grunnposisjonen. Grunnposisjonen er den kroppsstillingen der du har best mulig

forutsetninger for å styre og kontrollere leddutslag og bevege deg i den retnignen du måtte ønske.

Å kunne kante handler om i hvor stor grad du tør å sette skiene på kant for å utføre en sving. Desto mer kant

man tør å renne med, desto mindre blir svingradiusen.

Å kunne kraftregulere handler om hvor mange krefter som til ehvert tid virker gjennom skien og ned på

bakken. Flinke skikjørere regulerer denne kraften ved hjelp av nedavlastning, oppavlastning, utjevning eller

pendelbevegelse.

Å kunne vri handler om hvordan kroppen kan vris under skikjøringen. Kroppen kan i utgangspunkt vris i både,

ankel-, kne- og hofteledd, men på grunn av en stiv alpinstøvel blir ankelvridning vanskelig. Det er derfor i stor

grad snakk om beinvridning og hoftevridning.

 

C) Forklar begrepene "nedavlastning" og "oppavlastning" i alpin- eller telemark skikjøring.
Nedavlastning og oppavlastning retter seg mot den belastningen eller normalkraften som arbeider ned mot

underlaget når skikjøreren renner på ski.

Oppavlastning fører først til økt belastning mot underlaget før man får en avlastning og gjerne en "letthets"-

følelse til tyngdepunktet slutter å retardere. Et eksempel på dette er ved inngang til sving at skikjøreren reiser

seg, da får man først en belastning ned mot underlaget før man får en avlastning.

Nedavlastning er omtrent det motsatte av oppavlastnign, ved nedavlastning får skikjøreren først en

avlastning ved at han senker tyngepunktet før han får en økt belastning eller økt normalkraft ned mot

underlaget. Et eksempel på dette er at skikjøreren setter seg ned(senker tyngdepunktet) ved inngangen til en

ny sving.

 

D) Forklar kort grunnstillingen i snowboard.
Grunnstillingen i snowboard retter seg i hovedsak mot hvilken bein som står fremst på brettet og hvilket bein

som styrer.

Dersom du står med venstre bein fremst og høyre bein bak står du i en stilling som kalles regular.

Dersom du står motsatt, altså høyre bein fremst og venstre bein bakerst står du i en stilling som kalles

goofey.
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7 OPPGAVE

Oppgave 6: Fjellsikring
A) Det er vanlig å dele bekledning på en vinterferd i 3-4 lag. Presenter de ulike lagene og gi en
kortfattet oversikt over egenskapene til de ulike lagene.
B) Det finnes to typer snøkred. Hvilke? Hvilket av de to skredtypene er det vanligste i den norske
fjellheimen?
C) Du skal planlegge en snøhuletur. Hvilke tre faktorer er de viktigste med tanke på vurdering av
økt skredfare?
D) Du skal grave en snøhule i en snøskavel. Gi en kortfattet begrunnelse av hvordan du bygger en
snøhule (størrelse på skavel, snøkvalitet, størrelse på hulen, tykkelse på tak og vegger, form på
tak, varmelås etc).

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

A) Det er vanlig å dele bekledningen på en vinterferd i 3-4 lag. Presenter de ulike lagene og gi en
kortfattet oversikt over egenskapene til de ulike lagene.
Klær gir ikke varme, men som en termos hjelpe klærne kroppen å holde på varmen. Samtidig skal klærne

være behagelige, beskytte mot vær og vind og transportere fukt bort fra huden.

Vi pleier å dele bekledningen inn i 3-4 lag som løser disse utfordringene.

Det kroppsnære laget: Det kroppsnære laget handler om å finne undertøy som er behagelig mot huden, men

som samtidig frakter fuktighet bort fra huden slik at denne kan holde seg tør.

Det isolerende laget: Dette lagets viktigste egenskap er at det har stort volum i forhold til vekt. Det skal med

andre ord inneholde mye luft.

Det ytterste laget: Det ytterste laget må være slitesterkt og robust. Samtidig bør det være vindtett og helst

regntett. Det skal likevel ikke være for tett slik at det dannes fuktdråper på innsiden av plagget- det skal være

pustende, for å frigjøre fukten som dannes når en svetter og er i aktivitet.

 

B) Det finnes to typer snøskred. Hvilke? Hvilket av de to snøskredene er det vanligste i den norske
fjellheime?
Løssnøskred og flankeskred. Løssnøskred er den type skred som går i bakker med 45 grader helning eller

mer. Flankeskred er den typen skred som gjør størst skade og er også den type snøskred som er vanligst i

den norske fjellheimen.

 

C) Du skal planlegge en snøhuletur. Hvilke tre faktorer er de viktigste med take på vurdering av økt
snøskredfare?
Dersom faktorene økt temperatur, nedbør eller mye vind opptrer, enten alene eller samlet så øker

snøskredfaren..
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Kort oppsummert: Lufttemperatur, nedbørsmengde og mye vind eller vindretning er de tre viktigste faktorene

med tanke på vurdering av økt snøskredfare.

 

D) Du skal grave en snøhule i en snøskavel. Gi en kortfattet  begrunnelse av hvordan du bygger en
snøhule(størrelse på skavel,snøkvalitet, størrelse å hulen, tykkelse på tak og vegger, form på tak,
varmelås etv).
Først og fremst vil jeg finne en passende snøskavel. Det vil si ikke høyere enn fem meter og ikke tett/

hardpakket snø.

Jeg vil begynne gravingen høyt i skavelen, ca. 0,5 meter fra toppen. Vi graver to innganger med ca. 1 meters

mellomrom. To stk graver inne i hulen, en hiver bort snø og en lager snøblokker til varmelåsen. Vi lager ikke

hulen større en til 5-6 mann, på grunn av faren for stort sig og "kumage". På grunn av denne faren er det

uansett viktig at vi gir hulen, eller taket god krumming.

Vi lager åpningen under brisken, slik at vi lettere holder på varmen(varmelåsen). Her benyttes snøblokkene til

å lage åpningen lavere, altså en effektiv varmelås. Åpning nr. 2 tettes(den ble brukt til å hive u snø).

Tykkelsen på tak og vegger skal være ca. 0,5 meter.
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8 OPPGAVE

Oppgave 7: Orientering
A) Hva betyr det «å orientere kartet»?
B) Hvis du løper orientering på et kart med målestokk 1:10000, hvor langt har du da beveget deg i
terrenget hvis du har forflyttet deg 7 cm på kartet?
C) Hva betyr det at ekvidistansen på kartet er 5 meter?
D) Hva er en ledelinje? Gi eksempler.
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

A) Hva betyr det å ortientere kartet?
Å orientere kartet betyr å holde nordenden på kartet mot nordenden i virkeligheten. Da stemmer alle

himmelretningene på kartet overens med himmelretningene i virkeligheten.

 

B) Hvis du løper orientering på et kart med målestokk 1:10 000, hvor langt har du da beveget deg i
terrenget hvis du har forflyttet deg 7 cm på kartet?
Dersom kartet har målestokken 1:10 000, betyr det at 1 cm på karter tilsvarer 10 000 cm i virkeligheten, eller

100 meter. Det vil si at hvis du har flyttet deg 7 cm på kartet har du flyttet deg 70 000 cm, eller 700 meter i

virkeligheten.

 

C) Hva betyr det at ekvidistansen på kartet er 5 meter?
Ekvidistansen er kort fortalt den loddrette høydeforskjellen mellom høydekurvene(streker som går langs på

kartet) som er tegnet inn på kartet. Alle punktene i en høydekurve ligger i samme plan, og dette planet er

parallelt med havets overflate. På den måten kan vi tenke oss at hver høydekurve ligger et nivå over det

andre. Dersom et kart har ekvidistanse på 5 meter vil det si at for hver høydekurve stiger eller faller terrenget

med 5 meter.

 

D) Hva er en ledelinje? Gi eksempler.
En ledelinje er detaljer på kartet som er lette å føgle. Dette kan være veier, markerte stier, bekker, gjerder,

jordekanter osv.

 

Kandidat 7011
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