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Test protokol for U19 landsholdet 2023 
 

 
 
På U19 landsholdet laver vi følgende fysiske test.  

- Squat (se video) 
- Bænkpres (se video) 
- 40 yards sprint (se video) 
- 20 yards shuttle (se video) 
- Vertical Jump (se video) 
- Broad Jump (se video) 

Squat 
Hvordan udføres testen korrekt 
- Placer vægtstangen på skuldrene på den øvre rygmuskulatur.   
- Fødder er i skulderbredde eller bredere. Udadroterede fødder kan være en fordel og accepteres. 
- Neutral rygsøjle, hele foden i jorden og øjnene lige frem. 
- Der skal squattes til den højde, hvor ballerne flugter det nederste af knæskallen 
- Tempoet ned er kontrolleret og eksplosivt på vej op.  
- Spilleren skal finde en vægt der kan squattes 5 gange. Forsøg lidt under eller over godkendes også.  
 
Bænkpres 
Hvordan udføres testen korrekt 
- Grebet er tilnærmelsesvis således at underarmene er lodrette når stangen rører brystet 
- Bagdelen og skulderne skal være placeret i bænken, og hele foden er i jorden.  
- Vægtestanden sænkes til midt på brystet og returneres til udgangspositionen.  
- Tempoet ned er kontrolleret og eksplosivt på vej op. 
- Spilleren skal finde en vægt der kan bænkpresses 5 gange. Forsøg lidt under eller over godkendes 
også. 
 
40 yards sprint  
Hvordan udføres testen korrekt 
- Spilleren skal starte I en 3-point stance. Hånd og forreste fod skal være bag startlinjen. 
- Startpositionen skal holdes i et par sekunder inden løbet sættets i gang.  
- Spilleren må gerne læne sig over startlinjen, men ikke rokke frem og tilbage. 
- Testen måles på laser og starter og slutter når spilleren krydser igennem portene 
- Sørg for at hold en lige linje og undgå at stoppe løbet for tidligt 
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20 yards shuttle 
 
Hvordan udføres testen korrekt 
- Spilleren starter i midten på en linje, men hånden i jorden.  
- Spilleren starter øvelsen ved at bevæge sig ud til enten højre eller 
venstre – dette vælge spilleren selv.  
- Spilleren løber 5 yards til den ene side og rører linjen med hånden. 
Derefter løber spilleren 10 yards i modsatte retning og rører linjen med 
hånden. Til sidst løber spillere 5 yards i modsatte retning tilbage ind mod 
midten. Øvelsen stopper når spilleren krydser midten.  
Vertical Jump 
 
Hvordan udføres testen korrekt 
- Højden måles ved hjælp a en jumpmat/hoppemåtte, som måler hvor lang tid atleten er i luften.  
- Spilleren starter midt på måtten, går ned i benene og bruger derefter både arme og ben til at 
hjælpe med at føre kroppen op (countermovenment jump).  
- Benene skal være strakte mens atleten er i luften.  
- Spilleren lander med begge ben på måtten samtidig, og sørger samtidig for at bøje i benene ved 
landing 
Broad Jump 
 
Hvordan udføres testen korrekt 
- Spilleren starter bag den markerede linje, med begge fødder lige langt fremme.  
- Spilleren laver nu et to-fodsafsæt og lander på begge ben samtidig.  
- Spilleren skal blive stående I sin landing så hoppet kan måles.  
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