
 
 

SPRINT 

Sprintlöpning beror mycket av den aktives styrka och teknik. En god löpteknik och 

sprintsnabbhet bör högprioriteras för alla sprinters. 

Det finns tre tekniska moment och fem faser i sprinten. 

De 3 tekniska momenten är:  

1. BENENS RÖRELSEMÖNSTER  indelas i : 

 a. Frånskjutet – vrist, knäled och höft måste vara sträckta i ett rätlinjigt 

frånskjut. 

 b. Knälyftet – bör vara intill vinkelrätt mot marken och med ett 

spetsigt knä. Kroppshållningen är upprätt och ”stolt”. Vinkeln 

förändras sedan under pendelfasen.  

 c. Nerpendeln – sker från det att knälyftet nått sitt max fram 

till markkontakten påbörjas. Den påverkar löparens frekvens 

och löphastigheten.  

 d. Markkontakten – snabb och explosiv. Vid långsamma 

markkontakter förloras fart. 

2. ARMARNAS RÖRELSEMÖNSTER indelas i : 

 a. Händernas läge – handflatan in mot kroppen och 

utsidan av handen pekande utåt. Tummarna ligger 

lätt ovanpå pekfingrarna, i en avslappnad knuten 

näve. 

 b. Armbågens vinkel – när armen är fullt tillbakadragen så är vinkeln som mest öppen och 

sluts till halva dess storlek när armen är längst fram. 

 c.  Axelns arbete  -  ska inte synas. De bör vara i ett neutralt avspänt läge parallellt med start 

och mållinjen. 

3.  ÖVERKROPPENS LÄGE/TYNGDPUNKTEN indelas i: 

  a. Höftens arbetsätt - ska vara linjär med löpriktningen.  

  b. Bålens läge - hålls stilla under löpningen. Dess styrka krävs. 

  c. Huvudets läge – hålls stilla under löpningen. Kinderna ska ”dallra som gele” 

 

 



 
 

Sprintlöpningens fem faser är:  

STARTFAS – reaktionen och lämnandet av blocken. Den 

framre foten är en underarms längd från startlinjen och 

med fingrarna parallellt med linjen. Den bakre foten är 

ytterligare en halv underarmslängd längre bak. Armarna 

är sträckta och blicken vilar strax framför startlinjen. 

I starten jobbar benen som en symaskinsnål – upp och ner, för att övergå från liggande start 

till upprest löpning efter 8-12 steg. 

ACCELERATIONSFAS 1 – från startfasen tills upprätt 

löpning erhålls. Positiva fotisättningar med maximalt 

frånskjut. Man bör hålla ner överkroppen och blicken 

de första 8-12 stegen. 

Med ett långt avstånd mellan blocken får man dem första stegen längre och kraftigare, 

medan kortare avstånd ger en aggressivare och mer frekvent löpning. 

ACCELERATIONSFAS 2 – den upprätta kroppshållningen 

infinner sig. Ett högt knälyft med en aktiv nerpendlingsfas 

krävs samt en positiv fotisättning följt av ett kraftigt 

frånskjut. 

MAXIMALA FASEN - den sträcka som löparen har 

maximal hastighet med en komplett löpriktig rörelse. 

Knälyft, nerpendel och frånskjut med stabil 

överkroppshållning i maximal hastighet. 

FARTMINSKNINGSFASEN – från att maximal hastighet upphört (de sista 15-25 m i ett 100-

meterslopp). Löparna har förbrukat den energi som muskulaturen har och kan inte längre 

utföra löprörelsen lika snabbt. Avslappning är det viktigaste i den fasen. 

 

 

 

 


