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Dette er en eksamen. Del 1, bevegelseslære, teller 70%. Del 2,
funksjonell anatomi, teller 30 %.
___________________________________________________________________________________________________
Del 1. Bevegelseslære (teller 70%)

Oppgave 1. (vektes 50% av del 1)
a. Forklar kort hva som menes med Magnus effekten.
b. Gjør kort rede for hva som menes med mekanisk energi.
c. Gi (og forklar) eksempler fra idrett hvor det er fordel med henholdsvis stor og
liten friksjon.
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d. Forklar kort hvordan spinnet endres gjennom stupet og de tre linjene som pilene
peker på i figur 3?

Figur 3. Stup
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Oppgave 2. (vektes 25% av del 1)
Utøveren til venstre utfører en markløft.
Han er 180 cm høy og veier 75 kg.
Underkroppen veier 30 kg, mens
overkroppen veier 45 kg. Vektene han
løfter veier 80 kg. Du får oppgitt følgende
avstander:




Avstanden fra aksen mellom
L4/L5 og overkroppens
kraftretning er 24 cm.
Avstanden mellom overkroppens
kraftretning og vektenes
kraftretning er 5 cm.
Avstanden fra erector spinaes
kraftretning og aksen mellom
L4/L5 er 5 cm. Vinkelen mellom
kraftretning og avstanden er 90
grader (ikke illustrert).

a)

Hvor stort kraftmoment skapes om aksen mellom L4 og L5?

b)

Erector spinae er svært viktig for å unngå fleksjon mellom L4 og L5. Dersom det
kun hadde vært erector spinae som forhindret en slik fleksjon, hvor stor kraft
måtte muskelen ha utviklet for å forhindre denne fleksjonen mellom L4 og L5?
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Oppgave 3. (vektes 25% av del 1)
Ta utgangspunkt i informasjonen i
oppgaven ovenfor, men ta hensyn til
disse endringene:





Avstanden fra aksen mellom
L4/L5 og overkroppens
kraftretning er nå 25 cm.
Avstanden mellom
overkroppens kraftretning og
vektenes kraftretning er nå 13
cm.
Ellers er alt likt som i oppgaven
ovenfor.

a. Med denne teknikken som vist i illustrasjonen ovenfor ser vi at stanga løftes opp
lenger ut fra kroppen enn teknikken brukt i oppgave 1. Hvor mye større blir
kraftmomentet om aksen til L4/L5 med denne teknikken?
b. La oss si at denne utøveren akkurat klarer å ”stå imot” et kraftmoment om aksen
til L4/L5 på 420Nm før han må begynne å flektere i korsryggen. Hvor tunge
vekter vil han kunne klare å løfte i denne posisjonen dersom han henholdsvis
bruker teknikken i oppgave 1 og oppgave 2?
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Del 2. Funksjonell anatomi (teller 30%)

Oppgave 1.

Se illustrasjonen over:
a). Gjør rede for muskelbruken gjennom HELE bildesekvensen. Det vil si fra stuperen står i
strak utgangsposisjon på første bildet, gjennom svevet hvor kroppen blir mer og mer
kroppert («flektert»), for så å gå over i mer og mer strak posisjon, frem til stuperen igjen er i
en fullstendig strak posisjon og klar til å treffe vannoverflaten på siste bildet. Ha fokus på
følgende ledd: ankel, kne, hofte og skulder.
b). Gjør rede for to styrkeøvelser du ville ha anbefalt stuperen hvor målet er å styrke
stabiliserende muskulatur i overkroppen. Begrunn svaret ditt hvor du har spesielt fokus på
følgende;
- gi en oversikt over stabiliserende muskulatur i overkroppen
- gjør rede for overføringsverdien av øvelsene du velger til det som faktisk kreves av
utøveren i dette stupet.
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Oppgave 2.

Se de to illustrasjonene over (bilde 1: benk press i Smith maskin og bilde 2: benk press
med løs stang)
a). Gjør rede for muskelbruken (ha kun fokus på skulder- og albueledd) i bilde 1 og bilde
2. I tillegg sammenlign disse to måter å trene på når det gjelder muskelbruken (likheter,
ulikheter).
LYKKE TIL😊
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VEDLEGG - FORMLER
Tyngde
Tyngden av et legeme er:
F = mg
g = 9,8 m/s2

Newtons 1.lov
Et legeme fortsetter i sin tilstand av ro eller rettlinjet bevegelse med konstant fart så lenge krefter ikke
tvinger det til å endre denne tilstanden.

F  0

hvis

v konstant

Newtons 2.lov
Summen av kreftene på et legeme er lik produktet av massen og akselerasjonen. Akselerasjonen har samme
retning som kraftsummen.

 F  ma
Newtons 2. lov kan omformes slik:
F  t  mv  mv0
Kraftsummen på et legeme multiplisert med tiden den virker, er altså lik endringen i legemets
bevegelsesmengde (mv).

Newtons 3.lov
Krefter har alltid med to legemer å gjøre. For alle krefter, kontaktkrefter og fjernkrefter, gjelder det at de
alltid opptrer parvis. Kraft og motkraft er like store, motsatt rettet og virker på hvert sitt legeme.

Friksjon
Friksjon eller friksjonskraft opptrer ved berøringsflaten mellom to legemer og er parallell med
berøringsflaten.
For et legeme som glir, har friksjonen retning mot glideretningen. Verdien av glidefriksjonen er tilnærmet
gitt ved
F = 
der  er friksjonstallet og N er normalkomponenten av kraften fra underlaget.

Arbeid

Arbeidet W som en kraft F gjør på et legeme, er definert ved W  F s cos  der s er forflytningen av
angrepspunktet og  er vinkelen mellom kraften og forflytningen.
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Kinetisk energi
For et legeme med massen m og fart v, er den kinetiske energien Ek gitt ved uttrykket
E k  12 mv 2

Potensiell energi
Den potensielle energien Ep til et legeme med massen m som er i høyden h over et valgt nullnivå, er
Ep = mgh

Bevaring av mekanisk energi
Ep  Ek  konstant eller mgh +

1 2
mv  konstant
2

Kraftmoment
En krafts moment τ om et punkt O er bestemt av kraften F, avstanden r fra kraftens kraftretning til
punktet O og vinkelen θ mellom retningen til avstanden og kraftretning.
τ = F∙ r ∙ sinθ

F
θ

O
r
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