
 
Hastighetsbasert styrketrening 

 

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE  

Dette er en forespørsel til deg som kunne vært interessert i å delta i et forskningsprosjekt om 

hastighetsbasert styrketrening. Prosjektet starter i August 2020 og gjennomføres som to veldig like 

prosjekt av ulik varighet. Under følger en beskrivelse av prosjektet. 

 

FORMÅL 

Hastighetsstyrt styrketrening skiller seg fra tradisjonell styrketrening ved at det er hastigheten 

på løftet som er styrende, ikke motstanden (antall kg på stanga). Ved hastighetsstyrt 

styrketrening er det et prinsipp at vektene skal løftes så raskt som mulig i alle repetisjonene; 

det vil si maksimal mobilisering i løftefasen, men alltid rolig og kontrollert i bremsefasen. Et 

måleinstrument gir deg feedback på løftehastigheten underveis i treningen. Etter hvert som du 

løfter vil hastigheten i løftefasen alltid gradvis reduseres , fordi en nevromuskulær tretthet 

utvikles – du blir sliten og til slutt klarer du ikke flere repetisjoner. I denne studien ønsker vi 

å teste hvor stort fall i hastighet som er gunstigst for å øke maksimal styrke, eksplosiv styrke 

og muskelvekst over en treningsperiode. Med andre ord, spørsmålet vi stiller er om det er 

mest effektivt å gi seg før hastigheten faller betydelig eller om det er best å løfte hver serie til 

du så vidt får opp vektene på siste repetisjonen. Vi ønsker å videreutvikle den tidligere 

forskningen som er gjort på feltet ved å utligne volumet mellom gruppene som gjør at i 

praksis undersøker vi om det er bedre å trene med flere reps til overs i treningsserien 

sammenlignet med en eller ingen reps til over i treningsserien.  

For å være forsøksperson i denne studien skal være frisk, kvinne eller mann, i alderen 18-35 

år, og du skal ha erfaring med styrketrening (minst ett år med regelmessig styrketrening) og 

styrkeløftene (knebøy, benkpress og markløft).  

 

HVA INNEBÆRER DELTAKELSE I STUDIEN? 

Under treningsperioden som varer enten 7 eller 18 uker vil du trene tre økter per uke (ca 60-

90 min varighet) ved Norges Idrettshøgskole. Det kreves dermed oppmøte ved idrettshøgskole 

3 ganger i uken. I hver styrkeøvelse skal du trene med et hastighetsfall på 15-30% eller 30-



60%1(avhengig av treningsøvelse). Øktene vil innholde et sted mellom 4-12 repetisjoner. 

Treningstidene er i stor grad veldig fleksible underveis i perioden, det eneste kravet er at 

treningsøktene ikke gjennomføres på sammenhengende dager. Treningen planlegges 3 økter 

fram i tid av gangen på slutten hver trenings uke. Underveis i programmet kan du ikke trene 

kondisjonstrening bestående av lav intensitet og lang varighet(>60 min). Om du ønsker å 

trene kondisjonen underveis tillater vi 2 kondisjonsøkter på siden av med relativt kort 

varighet og høy intensitet (<30 min), typisk intervalltrening. Du kan ikke drive annen 

styrketrening på siden for muskelgruppene involvert i studiet. I utgangspunktet så er 

aktivitetsnivået beskrevet ovenfor alt du kan trene underveis, men om du driver idrettslig 

aktivitet som ikke er kondisjonstrening utover det beskrevet, eller styrketrening på de aktuelle 

muskelgruppene er det fortsatt mulig du kan være med. Det må bare avklares hva slags 

aktivitet det er i forkant og om det er forenlig med prosjektet.   

 

FORDELER OG ULEMPER MED DELTAGELSE SOM FORSØKSPERSON 

I denne studien vil du få oppfølging og veiledning på alle treningsøktene, og 

treningsprogrammene er laget for at du skal oppnå økning i maksimal og eksplosiv styrke, 

samt muskelvekst i trente muskler. Du vil også få innblikk i idrettsforskning og få personlig 

resultater fra vitenskapelig tester, som normalt ikke er tilgjengelig for deg.  

 

Du vil kunne oppleve ulemper ved deltakelsen i denne studien. Deltakelse som forsøksperson 

vil kreve tid, og både tester og trening kan oppleves som både fysisk og mentalt slitsomt. Du 

kommer til å bli stiv og støl etter spesielt de første treningsøktene, og det er en risiko for 

skader under testing og trening med tunge vekter. Vår erfaring er imidlertid at det sjelden 

oppstår skader i studier som dette. En annen mulig ulempe er at underveis i studien kan du 

kun trene to treningsøkter utenom det denne studien legger opp til 

 

Hvis dette er av interesse kan du lese mer  detaljert om dette på neste side. Er det fortsatt av interesse 

å delta, ta gjerne kontakt med oss på e-post: 

rogermyrholt@hotmail.com 

henrikmfk@gmail.com 
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