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Frågeställningen, vilka är de viktigaste nyckelpunkterna i utförandetekniken? Alltså s å d a n a m o m e n t eller p a r a m e t r a r som är av dominer a n d e vikt för att vi skall få till en teknik i högsta klass.

• • • Helt klart anser jag att vi kan
rangordna de olika momentens
betydelse. Daniel M. Landers,
ASU, (Arizona State University
har under 80- och 90-talet jobbat
en hel del med kartläggning av
olika variabler för aö kxmna överblicka vad som är av största vikt
for aö nå elitklass. I några grenar
har hans team plockat ut 62 variabler (allt från visualisering öll reaköonsöd
och
benstyrka).
Utövare har undersökts och resxiltaten har analyserats. I öera avseenden kan man klart urskilja vad
de bästa gör jämfört med dem som
presterar lägre resultaL
När jag för 25 år sedan började söka frågeställningar kring stress
och mxiskelakövitet i min sport
bågskyöe, öck jag bra stöd av forskare och testassistenter, i och
utanför landets gränser. Därmed
stimulerades jag Öll betydligt djupare studier kring tekniken än jag
från början tänkt. De första testerna var pulsmätningar med hjälp
av cardiometer.
Parallellt med pulstestema läste
jag in en del om vad som gjorts
och kunde göras år registereing av
muskelakövitet. Hur såg rörelsetekniken ut xmder huden? Nils
Carlsö, Kl, hade gjort några undersökningar av bågskyttar i början av 70-talet. Dessa resultat var
kortfattade och förenklat redovisade, men visade ändå eö par intressanta detaljer i utförandet. Den

vikögaste delen ansåg jag vara aköviteten i drag- och skjutsidans
underarm (höger arm för högerskyttar). Den ödens bra skyöar
hade en akövering i samband med
avslqutningen, en fingeröppning.
Tvärt om vad vi egentligen tränade på aö klara av. Avspänning
och en teknik aö släppa strängen
genom ytterligare avslappning i
böjmxiskulaturen, som hjälper
fingerfalangema aö hålla kvar
strängen, var varat träningsmåL
Det är svårt aö isolera tekniken öll
en rent fysiologisk angelägenhet.
Även om mätningarna för det
mesta handlar om fysiologiska data, har de psykologiska processerna en avgörande betydelse för utveckling av individens rörelseteknik och senare tävlingskapacitet.
För aö kunna överföra instruköon
öll dem som ingår i eö utvecklings-/träningsprojekt, handlar
det om en pedagogisk helhet. Det
gäller aö på eö enkelt säö lära ut
öllämpbar kunskap om hur kroppen fxmgerar. Stimulera elevens
intresse och förmåga aö bättre reglera sin kropp och sist, men kanske vikögast, den aköves säö aö
tänka.
Den precisionskapacitet vi har inom oss, är omöjlig aö beskriva och
omöjlig aö förstå. Forskningen
kring hjärnans funköoner går
långsamt framåt både vad gäller
kunskapen om den fysiologiska
delen och tankeprocesserna. Hur

skall vi någonsin kxmna förklara
för en utövare vad som totalt skall
hända när han/hon skall utföra en
idrottsprestaöon? Eö litet exempel: "För aö skjuta eö världsrekord i bågskytte, det som Magnus
Peöersson sköt 1995, krävs aö alla
60 pilarna avlossas med en precision som motsvarar en rörelse inom en radie av 0,8 mm. Om man
hypotetiskt säger aö dragsidan är
perfekt, får således bågannen (pilen) röras inom denna lilla marginal Hela processen inkluderande
strängkraftens påverkan i skottet.
Den precisionen är knappast unik
för bågskyttegrenen, den finns i
stället inom allt som handlar om
precision, idroö, musik etc. Under
många år har jag haft nöjet aö på
närmare håll få studera hxir
många av våra bästa idrottsmän
uöör sin gren (öer än 20 idrotter)
och hur man resonerar kring teknikbegreppet.
Egentligen borde vi fråga oss hur
är det möjligt aö vårt CNS kan behandla all afferent informaöon.
Sätta samman den i kombinaöonen kogniöva och omedvetna processer Öll en ordergivning med sådan fysiologisk excellens som
ovan angivits. Bevisligen kan CNS
detta och det kan göras ännu bäöre. Världsrekorden kommer aö bli
ännu bättre.
Det viköga, som jag ser det, i den
fortsatta utvecklingen är aö vi tar
tag i den moderna tekniken, som

kan ge oss en allt bättre objektiv
bild avvad som sker och vad som
kanske.På^l,lnstutitionenför
Neurovetenskap, laboratoriet för
biomekanik ochmotoriskkontroll,
pågår, under ledning av ^lf
thorstensson, försök med båg
skyttar ur olika kategorier. Delresultat finns presenteradeildrottsforskaren ^ ^ . Pesultaten skall
ligga till grxmd för frågeställning
ar i ett eventuellt nyttfördjupat
projekt kringfinmotoriken. ^xm
skaperna skall förhoppningsvis ge
andra idrotter idéer om vad de
kan göra. ^evär-och pxstolskyttegrenar har visat intresse. Ivlen an
dragrenar somgolf, tennis m.fl.
kan direkt ta till sig allmänna delar av ny information kring teknikens grunder.
Isökandet efter nyckelpunkter i
golfhar^PorstenHansson,^venska
^olfförbundet,redanefter några
år fxmnit enkla mätpxxnkter som
gett information om helheten i
golfsxvingens utförande, l^egistreringar har gjorts med ett mobilt
lab. Instruktion till såväl amatörer
som professionella spelare har va
rit biofeedback via ljud,omedel
bar feedback, och videomed infälld bild av muskelaktivitet.De
aktiva menar attdefått svart på
vittvadsomhänderiderassvBing.
vetskapen omvad som skall trä
nas är rak informaöon och är vikög, även omman är helt ute på fel
teknikväg. En toppidroöare tycks
ha lättare att ta in information om
vad som sker ochvad som skall
ske, utan att man tappar alltför
mycket av självförtroendet, l^an
detvarasåattmanärtränadisådana kvaliteters vetskapen om
vad som måste göras har tagits
posiövt, vilket leder till konstruk
tivutvecklingsträning.
De nyckelpunkter som valts ut för
närmare studier inågra idrotter
och senare coachinghar varit a)
avspänning före aktion,b) muskelspänning precisi starten, c) i
bågskytten avsläppet^igoln baks^vingenochbollträffemibo^nxng
och tennis^ reaktionsöden och slagets muskulärama^aktiverxng,d)
fullföljet
Det tycks vara så att de som har
problem och som prestationsmässigt ligger under eliten, har svåra

re att nå ett avspänt likformigt ar
bete. Pördessakommer inför eller
xmder en rörelse störningar av olika storlekar xn.Dessa synstydligast om man tittar på antaginist
muskulaturen och företrädesvis
på sträckarna över lederna.

^träckrefle^en vet vi har de snabbast ledande sinnesneuronen.^an
detdåvarasåattdelågpresterandekognitivtvillialltför hög grad
hålla kontrollen av en rörelsen ^a,
jag är övertygad om att så är fallet.
Uttalandetbaserar j a g p å m ä n g -

Jenny och Ulrika Sjö vall
IJämförelse mellan två enäggstvillingar Inom bågskytte
• Aktivering
• Grundspänning

lllUllUnUl IIIHINIHI
Bild 1. MVC = Maznnaf Vofonfary isomefrfc Confracfion
BJgskyffen /enny S;ö%wdf, närWsWass, har en fniffingsi/sfer, UZribz. De dr enäggsfniZZingar odi ser/ysistf mycW fika nf. De bör/ode skywfa Mge sanzWfgf
ock/twisforfseffsaninMgrnndfebnt^
fet aff sfäppa shwigen. Pd WMen ser knr/ZicÄrma kar anfossof eff anW pifar.
Varye sfapef mofsnanzr eff stoff, f narfe sfapef ser ni W panonefrgr anWWade.
Den undre, mörka defen, mofsnanzrrnnskeZa&finifefeni/zngersfräc&ama. Den
onre gn%a defen nisar kwr sfor den ö W e akffnffet är i/mgrama när sfrängen
skaff sfäppas.
Heff JUarf kar /enny ingen effer Mg akffnering ^wst i ansfäppef.

Gevärsskytte
[Jämförelse mellan juniorskytt och landslagsskytt

Juniorskytt

Landslagsskytt

Bild 2 Genärsskyf febifden nisar samma panzmefrar som/br bägskyffama. Här
ser ni befydfzgf/Zer skoff. Men känsffgkefen är befydZfgf större.
De rtdomsade mäfresnZfafen beskrinerrnnskefakffnifefen^nst/ore ock % samband med skof fef. Vi ser atf akffmfefen är myckef Mg och figger/br ZandsZagsskytfen pä en nfnä som otränade människor knappast när ens wtan näpen i
kand/

