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INTRODUKSJON 
Testbatteriet til Norges rytterforbund er satt sammen av mange forskjellige allerede 
eksisterende testbatterier. Blant disse er det ironman og militæret. I tillegg har vi benyttet 
noen tester og retningslinjer utviklet av olympiatoppen. 

Hensikten med dette heftet er å dokumentere testprotokoller, scoringsystemer og 
standarder for ryttere i Norge. Håpet er at ryttere i Norge skal få en felles nytte av test 
systemene fremover for å finne ut hvor gode fysiske egenskaper en rytter må ha, for å nå 
verdenstoppen fra klubb til olympisk nivå. For å tilfredsstille krav som stilles til testene, er 
det formålstjenlig å følge en del rutiner. Her er noen råd i forbindelse med testing: 

• Testene må gjennomføres på samme måte og på samme sted fra gang til gang, 
samt benytte samme apparatur og utstyr

• Samme person bør være testleder fra gang til gang 

• Rekkefølgen på testene bør være den samme fra gang til gang 

• Pausene mellom forsøkene bør være like fra gang til gang 

• Testene bør gjennomføres på samme tid på døgnet 

• Ingen spising siste 2-3 timer før testene, kun drikke 

• Livsstilen bør ellers være normal (nok søvn, lik arbeidsbelastning på jobb / skole) 

• Sørg for systematisk og lik oppvarming fra gang til gang  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BAKGRUNN 
Testene blir nå utviklet av en ny generasjon ryttere. Der det blir satt fokus på fysisk trening 
av utøver. Dette skal ikke bare bidra til topp prestasjoner, men også god helse.  
Kulturbærerne og forbildene på dette området vil være i talentprogrammet FIRE BEN TIL 
OL som startet opp i 2015. De skal gå frem som gode eksempler og vise vei for resten av 
verden.

Disse faktorene blir også fokus: 

- Test den generelle fysiske grunnlaget som er nødvendig for å bli en topprytter.  

- Sett fokus på generelle, allsidig, grunnlags trening for yngre ryttere.  

- Skap motivasjon for trening ved å gi et system for målsetting og feedback i forhold til 
langsiktig og kortsiktig mål.  

- Sett prestisje i å være i god fysisk form. Testene skal være et ledd i et system som 
skaper en offensiv, grense sprengende trenings kultur.  

- Skape en ”historikk” i resultater gjennom å føre opp rekorder på enkelte tester og 
sammenlagt score.  

- Skape en balansert og allsidig perspektiv på trening. Vi trener ikke bare for idrettens 
skyld, men også for å øke livskvalitet.  

- Test dagen i seg selv skal være en bra trenings økt. 
 
- Testene skal være enkle, lett gjennomførbare, og tilgjengelige for testing over hele 
landet. 
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TEST REKKEFØLGE: 

3000 meter
500 meter roing

Push ups
Planken

Hang ups
Hopp på kasse

Ankel
Bakside lår
Krum rygg
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TEST ØVELSER STYRKE OG 
UTHOLDENHET: 

3000 meter

EGENSKAPER:

- Aerob kapasitet, fysisk og psykisk kapasitet å 
presse seg selv.

UTSTYR:

- Standard friidrettsbane (400m bane, helst tartan 
dekke, tredemølle om nødvendig), stoppeklokka 
(ha gjerne 1 ekstra klokka som back up).

OPPVARMING:

- Siden dette er første test er en veldig grundig 
generelle og spesifikk oppvarming viktig.
Oppvarmingen burde bestå av minimalt 30 
minutter generelle oppvarming og 10 til 15 minutter 
løping med progressivt økt intensitet.

PROSEDYRE:

- Målet er å løpe 3000 m så fort som mulig.  
Løpere skal gjennomføre 7,5 runder rundt en 
400m bane. Start kommandoen er ”KLAR ... 
FERDIG ...GO!”  Løpere og tid tagning starter på 
”GO”.  Det er lov å gi sekundering (Se skjema i vedlegg).  Tid i minutter og sekunder blir 
registrert som resultat.
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500 METER ROING

EGENSKAPER:

- Anaerob kapasitet, fysisk og psykisk kapasitet å presse seg selv.

UTSTYR:

- Concept 2 romaskin (Nivå 5 motstand), finn frem programmet som teller ned fra 500 
meter på menyen. 

OPPVARMING:

- Det tillates oppvarming dersom det er behov fra utøveren. Dette er en syrefest uten like 
så det er viktig å kunne ytre max fra start. ca 5-10 minutter oppvarming. 

PROSEDYRE:

- Målet er å ro 500 m så fort som mulig.  
Utøveren skal ro på en romaskin 500 meter i max fart. Før utøveren starter stiller utøveren 
inn romaskinen på beina med riktig innstilling og passer på at motstanden er på nivå 5. 

Start er nå utøveren setter i gang. Da går distansen automatisk nedover og stopper opp 
på 0 meter igjen. Da vil det stå hvor lang tid som ble brukt på 500 meter. Testleder noterer 
på et ark. Tid i minutter, sekunder og hundredel.  

Tips: Det kan være glatt på setet så ha eventuelt håndkle tilgjengelig for nestemann. 
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PUSH UPS

EGENSKAPER: 

- Stabilisering styrke buk. Styrke overkropp, bryst, triceps. 

UTSTYR: 

- Flatt jevnt underlag med godt feste. 

OPPVARMING: 

- 1-2 serier, 5 - 10 repetisjoner. Feedback i forhold til teknikk og gjennomføring burde gis 
under oppvarming. 

PROSEDYRE: 

- Målet er å gjennomføre flest mulig godkjent repetisjoner. Det er ingen tidsbegrensning, 
men pauser lengre enn 1-2 sekunder er ikke tillatt. Ved første stopp over 1-2 sekunder får 
utøveren en varsel og testen stoppes ved neste stopp. Start posisjon for hver repetisjon er 
er når brystet treffer hånden. Når utøveren presser oppover skal hele kroppen løftes rigid, 
som en enhet. Det vil si at hakken, bryst, hofte, og lår løftes samtidig opp fra gulvet til 
armene når full ekstensjon. Alt beveger seg som en enhet ned igjen til hakken, bryst, 
hoftet, og lår treffer bakken samtidig. Hendene skal plasseres litt bredere enn 
skulderbrede. Brystet skal treffe hånden mellom hver repetisjon. 

- Når formen brytes skal utøveren varsles en gang. Hvis problemet gjentar seg så teller 
ikke repetisjonene. Og hvis problemet fortsetter for et par repetisjoner så stoppes testen. 
Som testleder er det spesielt viktig å følge med når utøveren starter en ny repetisjon og 
begynner å løfte fra bakken. Følg med på at alt løftes som en enhet mens de holder en 
nøytral og stabil buk/rygg posisjon. En typisk feil er at hofta og lår blir liggende i bakken 
mens overkroppen løftes. Dette fører til svai i ryggen. 
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PLANKEN 

EGENSKAPER: 

- Statisk maksimal muskulær 
utholdenhet - mage, nedre rygg og 
skulder/bryst. 

UTSTYR:

- Flatt jevnt underlag med godt 
feste. 

OPPVARMING: 

- Feedback i forhold til teknikk og 
gjennomføring burde gis under oppvarming. Men i utgangspunktet vil det ikke være stort 
behov for oppvarming til denne øvelsen.

PROSEDYRE:

- Målet er å stå så lenge som mulig i planken. Personen stiller seg opp i ferdigposisjon 
med en horisontal holdning. Albuene og underarmen er er plassert i gulvet med 
skulderbredde avstand. Det skal være 90 grader i albueleddet. Hendene skal være adskilt 
under hele øvelsen. Kroppen skal holde helt i ro med en normal svai i ryggen. Dersom 
utøveren begynner å bevege seg ut av ferdigstillingen vil den få en advarsel til å rette opp. 
Neste gang det gjøres feil eller personene faller i gulvet stoppes tiden.  
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HANG UPS MENN

EGENSKAPER:

- Overkropp styrke – Latissimus dorsi og 
biceps 

UTSTYR: 

- Hang ups stang menn og en lavere 
hangups stativ for kvinner (gjerne bruke et 
knebøystativ med olympisk stang).  

OPPVARMING: 

- 2 til 5 repetisjoner. Feedback i forhold til 
teknikk og gjennomføring burde gis under 
oppvarming. 

PROSEDYRE MENN: 

- Målet er å gjennomføre flest mulig repetisjoner med godkjent teknikk. Det er ingen 
tidsbegrensning, men man får ikke lov til mer enn et par sekunder hvile mellom 
repetisjoner. For å starte testen henger løperen med hendene ca 10 cm bredere enn 
skulder brede på begge sider (overtak). Haka skal over stangen for hver repetisjon. Man 
skal ned til armene er helt strake på hver repetisjon. Bevegelser skal være rolig og 
kontrollerte. Ingen form for kipping tillates. Rolig føring av beina fremover under en 
repetisjon tillates. Sparking og andre brå bevegelser med beina er strengt ikke tillatt. Når 
formen brytes skal utøveren varsles en gang. Hvis problemet gjentar seg så teller ikke 
repetisjonene. Og hvis problemet fortsetter for et par repetisjoner så stoppes testen. 
           

HANG UPS KVINNER

PROSEDYRE: 

- Målet er å ta så mange repetisjoner som mulig 
med godkjent teknikk. 
Utgangsstilling er helt strake armer og kropp, 
liggende med beina på kasse eller gulv.  Overtak og 
skulderbredde på hendene. Opptrekk av kroppen til 
brystet er i kontakt med stangen. Albueleddet skal 
strekkes helt ut. Ikke lov med beinspark eller kipp. 
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HOPP PÅ KASSE

EGENSKAPER: 

- Anaerob utholdenhet, bein styrke. 

UTSTYR: 

- Stoppeklokka, Standard stepp kasse: 26H x 36B x 90L 
(Den originale kassen basert på testene fra ironman-testen 
er 40 cm høy, 51 cm bredt, 60 cm lang. Vi har valgt å gå et 
nivå ned). Det er behov for minimum to personer å 
gjennomføre testen (en for å telle høyt, en for å passe 
tiden og skriv ned intervaller). 

OPPVARMING: 

- En god oppvarming er viktig for denne testen. Det 
anbefales en drag med høy tempo på 15 til 20 sekunder 
med en pause i etterkant. 

PROSEDYRE: 

- Målet er å gjennomføre flest mulig godkjent hopp i løpet av 90 sekunder. Man begynner 
testen på toppen av kassen. Tid starter på utøverens først bakketreff. Utøveren hopper 
ned til en side, tilbake til toppen, og så ned til den andre side og tilbake til toppen. Hver 
gang man hopper til toppen av kassen telles det som en hopp. Det er ikke lov å gå opp, 
man må hoppe med begge bein. Hoppen skal hovedsakelig være sideveis, men noe 
rotasjon av kroppen er tillat. Sekundering er tillat. Antall hopp klart i 90 sekunder er 
registrert som scoret. Under testen teller testleder hoppene høyt og passer tiden. Det er 
ofte at siste hopp er veldig nær slutt tiden til testen. Det er tidtageren som må følge med 
på siste hopp og bedømme om den var fullført innen tiden var ut. 
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TEST ØVELSER BEVEGELIGHET:
Test av leddutslag i ankel og hofte og krumming av ryggsøylen. Tre  øvelser. Kravene i 
disse testene gjelder alle aldersgrupper og begge kjønn hele året. (Se figurer)

ANKEL

- Stå med hendene på ryggen, hælene sammen og en  vinkel på ca 25 grader mellom 
føttene. Bøy i knærne og sitt ned på huk. Tilfredsstillende bevegelighet krever at du kan 
sitte med bakenden mot leggenes bakside i god balanse mens hele fotsålen på begge 
føttene har kontakt med gulvet.

BAKSIDE LÅR 
- Ligg på ryggen inntil en vegg med bena oppover langs veggen.
Tilfredsstillende bevegelighet krever at du kan ligge med god avspenning, helt
strake ben og bakenden i full kontakt med gulvet og veggen.

KRUM RYGG

- Sitt på et mykt underlag, hold knærne opp til haken, hold armene rundt skinnleggen  og 
krum ryggen maksimalt. Rull bakover til nakken berører underlaget og fram igjen til 
sittende. Tilfredsstillende krumming krever at du kan rulle uanstrengt fram og tilbake over 
en jevnt krummet ryggsøyle.
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3000 METER SKJEMA FOR 
SLUTT- OG MELLOMTIDER

�
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KARAKTERSKALA 3000 METER
Krakter Tidskrav menn Tidskrav damer

6,0 09:30 10:45

5,5 10:00 11:20

5,0 10:40 11:55

4,5 11:15 12:30

4,0 12:00 13:05

3,5 12:30 13:30

3,0 13:00 14:00

2,5 13:30 14:30

2,0 minstekrav 14:00 15:00
1,5 15:30 16:30

1,0 Mer Mer
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KARAKTERSKALA 
STYRKETESTER DEL 1

Roing 
(500 meter på tid)

Armhevinger
(push-ups) Planken

Karakter Menn Kvinner Menn Kvinner Menn/
kvinner

6,0 1:10 1:25 45 26 7:00

5,5 1:15 1:30 42 24 6:30

5,0 1:20 1:35 39 22 6:00

4,5 1:25 1:40 36 20 5:30
4,0 1:30 1:45 32 18 5:00

3,5 1:35 1:50 28 16 4:30

3,0 1:40 1:55 24 14 4:00

2,5 1:45 2:00 20 12 3:30

2,0 
minstekra

v
1:50 2:10 16 10 3:00

1,5 2:00 2:20 12 8 2:30
1,0 2:10 2:30 9 6 2:00

0,5 2:20 2:40 6 4 1:00

0,0 2:30 2:50 0 0 0:30
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KARAKTERSKALA 
STYRKETESTER DEL 2

Kroppshevinger*
(hang-ups) Hopp på kasse

Karakter Menn Kvinner Menn Kvinner

6,0 14 20 100 90

5,5 13 18 95 85

5,0 12 16 90 80

4,5 11 14 85 75

4,0 9 12 80 70

3,5 7 10 75 65

3,0 6 8 70 60

2,5 5 6 65 55

2,0 
minstekrav 4 5 60 50

1,5 3 4 55 45

1,0 2 3 50 40

0,5 1 2 45 35

0,0 0 0 40 30
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MAL TIL BRUK FOR TESTING
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