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1.0 Innledning
Etter å ha søkt i forskjellige databaser viser det seg i trial at det finnes svært lite forskning
rundt de tekniske krevende og kompliserte bevegelsene. Ved tekniske bevegelser menes
for eksempel utførelsen av forskjellige hopp, nedoverkjøring, sving osv. I Sverige er det
gjort en studie på ulike landingsmetoder ut fra en bakke og hvilken belastning dette har
på ryggstrekkerne (Søderman, 1997). I en eldre bok skrevet av Bernie Schreiber(1983)
finnes det en beskrivelse av noen tekniske utførelser. Ryan Young(2003) presentere i sine
DVD-er en for nybegynnere og avanserte, hvordan bevegelsene kan løses på forskjellige
måter.
I trial vet vi helt sikkert at vi må gjøre en sats og ha tilstrekkelig med gass for å komme
opp en høyde på 1,70 meter. I tillegg må vi klare å koordinere clutch, brems, kropp, gass
og blikk for å hoppe opp, uten å sette foten i bakken, hoppe av motorsykkelen eller rygge.
Utførelsen kan i stor grad variere fra utøver til utøver. Vi ser, som i alle andre idretter, at
vi stiller med forskjellige antropologiske forhold. Noen har lange ben og andre korte
armer. Små justeringer kan være med på å optimalisere teknikken, når det tas hensyn til
disse forholdene. Ved å foreta en analyse av en teknisk bevegelse kan dette være med på
å øke kunnskapen om hvordan trial kan utføres. Dette kan danne en referanse som kan
være nyttig når en skal ha gode argumenter for hva som er den mest hensiktsmessige og
brukte tekniske bevegelsesløsningen.
I denne prosjektoppgaven vil jeg ta for meg hvilke likheter og ulikheter vi finner i
utførelsen av en splatter. Splatter er en fellesbetegnelse for teknikken der en
smeller/treffer bakhjulet først inn i det vi skal hoppe opp, ofte en høy hindring eller kant
på fra x-x m, så følger forhjulet i lufta under resten av bevegelsen. Splatter er engelsk og
vi har ingen god norsk benevnelse for denne teknikken.

3

Denne spesielle teknikken, som er blitt mye benyttet de siste årene, har gjennomgått en
stor utvikling etter som motorsyklenes teknologi er vesentlig forbedret og
vanskelighetsgraden på seksjonene er økt.
Videoseksvensen som er tatt opp er fra utøverne står i ro framfor kanten til utøveren har
begge hjulene på bakken etter at de har kjørt kanten. I resultatdelen kan vi se hvordan fire
av de topp seks beste trialutøverne i verden utfører splatter.

2.0 Problemstilling
En analyse av splatter med vekt på hvilke likheter og ulikheter som finnes hos verdens
beste trialutøvere i dette moment ut i fra å se på vinkler i albue-, hofte-, kne- og
ankelledd, samt tyngdepunkt, hastighet og krefter som virker.
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3.0 Teori
For å få en forståelse av hvordan splatter skal utføres må vi se på kroppen og
motorsykkelen som et system og hvilke krefter som virker og hvordan de virker. Ved
bruk av video og analyseprogram vil dette være et godt verktøy for å kunne belyse
utførelsen.
Splatter har en:


forberedelsesfase



akselerasjonsfase med svikt



satsfase



svevfase



landingsfase.

I trialboka ”Trialinstruktøren” av Anders Minken (1985) forteller han om en
nøytralposisjon om hvordan en trialutøver skal stå på motorsykkelen. Teknikken går ut på
å ha en bøy i albue-, hofte-, kne og ankelledd, for å ta i mot støt fra motorsykkelen. På
grunn av motorsykkelens konstruksjon vil trialutøverne få en liten bøy i hofta hvis
personen ikke er for kort. Beina er plasert på fothvilerne litt utifra ramma for å skape et
bedre balansepunkt og pendel av motorsykkelen mellom beina. En finger skal være på
clutchen og forbremsen. Siden boken kom ut i 1985 har utviklingen av syklene og
kjørestil vært i stor utvikling. I nøytralposisjon er imidlertid alle nevnte faktorer gyldige
også den dag i dag.
I de siste årene har motorsyklene blitt lettere og det motoriserte utstyret blitt betydelig
forbedret. Dette er antagelig mye av årsaken til at splatter i de siste årene er brukt av
mange og i dag brukes på de tøffeste kantene og utfordringen som kan dukke opp.
Andre teknikker som kan benyttes på samme moment som splatter er double blip og
japsab. Her handler det om å slå forhjulet inntil kanten før momentet kjøres. Double blip
omhandler litt større momenter, mens japsaben brukes til små forseringer til å få flyt, er
avhengig av seksjonsnivå. De fleste bruker disse teknikken fra de begynner å kjøre og
utvikler teknikken etterhvert som de blir modne og får en større motorsykkelen som kan
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klare oppgavene. For etter hvert å mestre vanskelighetene på et høyere nivå blir splatter
mer hensiktsmessig å bruke.

3.1 Fjær
I analyse av trial er motorsykkelen en viktig komponent i systemet. Motorsykkelen har en
fjær-demper funksjon som er utslagsgivende for satsen, Hook’s lov gir oss formelen for
fjærsystemet som kan brukes til å regne ut kreftene som virker på motorsykkelen.
”Hookes lov om elastisitet sier at kraften som får en deformert gjenstand til å rette seg ut
er proporsjonal med og motsatt rettet av strekningen den er deformert Hook’s lov
uttrykkes F = − kx der F er kraften, k er fjærkonstanten og x er strekning ut fra
hvilestilling”(Hentet fra wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/Hookes_lov Hentet fra
wikipedia 15.5.09).
Motorsyklene som er brukt har forskjellig vekt sett i forhold til de orginale syklene på
markedet. Vekten for de orginale motorsyklene ligger rundt 70 kg pluss/minus 3 kg.
Lengden fra for- til bakaksel er tatt fra en orginal Honda Montesa Repsol 2009 og er målt
til 1,41 meter. Ser vi i forhold til de to andre motorsykkelmerkene er det et sprik på to
centimeter fra Hondaen.

3.2 Friksjon
”Friksjonskraften, eller friksjonen, er en kraft som opptrer når et legeme glir eller prøver
å gli på et annet legeme eller gjennom luft/væske. Friksjonen på et legeme som glir på et
annet, har alltid retning mot bevegelsen eller mot den retningen legemet ”prøver” å ”gli”
(Renstrøm, 1997, s. 28). I trial ønsker man, i motsetning til i mange andre idretter, å
oppnå stor friksjon. For å få best grep/feste mot underlaget i trial vil dekkets mønster og
lufttrykk være avgjørende for friksjonen. Dersom vi har mye luft og lite spor på dekket
vil dette gi en lavere friksjon enn motsatt. I bakhjulet er det normalt og ha 3 bar hvis du
veier rundt 75 kg. ”Friksjonen er proporsjonal med normalkraften”(Reinstrøm. 1997, s.
29). Vi uttrykker friksjonen: ƒ = μ N der µ er friksjonstallet og N er normalkraften.
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3.3 Tyngdepunkt
Tyngdepunkt (heretter forkortes TP), også kalt center of gravity, befinner seg på et vanlig
sedat menneske rundt navleområdet. Det vil si ca. 60 % av den totale høyden fra tærne.
Det er svært vanskelig å finne et akkurat tyngdepunktet, for det vil variere fra person til
person (Sternheim & Kane, 1991). Ved å studere kroppsformen til de beste utøverne i
verden ser vi at beinmuskulaturen er vel bygd, mens overkroppen er mer generelt bygd,
og vil være en faktor for hvor TP vil ligge. I denne oppgaven er det tatt utgangspunktet i
kroppens TP bane. Dersom det for eksempel skjer en utstrekning eller sammenstrekning
av personen vil tyngdepunket endres. TP kan være på og utenfor kroppen. Ser vi på
motorsykkelen og personen som system, vil det være personen som har den store
påvirkningen på hvordan tyngdepunket vil endres. Også vekt på motorsykkel og
kroppsform til personen vil være avgjørende for hvor tyngdepunket vil ligge.

3.4 Newtons lover
Newtons lover beskriver forholdet mellom krefter, farten, akselerasjonen på jorda. Ved å
påvirke et legeme med en kraft, skape en akselerasjon eller holde en konstant fart så er
det Newtons lover som gjelder.
Newton 1. lov omhandler der summen av kreftene er lik null, er legemet i ro eller i
konstant fart.
Newton 2. lov omhandler summen av kreftene er lik massen x akselerasjonen.
(Renstrøm, 1997).
Newton 3. lov Når det virker en kraft på et legeme, virker det en like stor og motsatt
rettet kraft fra legemet (http://no.wikipedia.org/wiki/Newtons_bevegelseslover» hentet
fra Wikipedia 19.5.09).

3.5 Sats
I forskjellige idretter ser vi at satsen kan utføres på forskjellige måter, men alltid vil
grunnelementer som kraft og vei eller kraft og tid være avgjørende for svev høyden og
lengden. Arbeidet er kraften x arbeidsveien. For å få en lengre arbeidsvei, bøyer vi i
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hofte-, kne- og ankelledd i starten av satsen. Kraften er like stor og motsatt rette mot
underlaget på det legemet den påvirkes av.
I det norske trialmiljøet er det en sammenfallende oppfattet om at det må en sats til for å
klare å hoppe eller kjøre opp kanter. Frode Eber Hansen, som analyserte videoopptak av
de beste i verden for 15-20 år siden, fant at en kroppsstilling der overkroppens linje gikk
rett ned gjennom bakakselen ga både best feste og best sats.

Figur 3.1 viser vektarm fra ytre og indre krefter (Tveit, 2002, s.65)
Ved å utføre en sats skaper vi bevegelsesenergi (1/2m *v²) der vi bruker
strekkmusklaturen for å utføre arbeidet. Arbeid = F*s der F er kraftens komponent i
bevegelsesretningen og s er veien kraften virker over. Vi kan se strekningen ved å se hvor
langt tyngdepunktet har bevegd seg. Høyden i satsen avhenger av arbeid vi utfører under
satsøyeblikket.
Bevegelsesenergien går over til stillingsenergi (mgh), summen av disse er konstant og lik
arbeidet i satsen.
m er kroppsmassen, g er tyngdens akselerasjon og h er høyden
Kraften som trengs i satsen avhenger av om en person er lett eller tung. En lett person
trenger et mindre arbeid for å utføre en sats, enn en tung person (Tveit, 2002).
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Hvis vi skal trekke inn en liknende satsbevegelse fra en annen idrett kan vi se at stup
likner til en viss grad. Når stuperne hopper på stupebrettet ser vi at den kraften som virker
på brettet vil være avgjørende for høyden de får. Satsen, som innledes med en svikt, vil
også har stor betydning.
Når utøveren bøyer stupebrettet ned eller klemmer sammen fjæra i demperen, brukes
energi som lagres som potensiell energi. I demperen er den lagrete energien ½ kx2 der k
er et uttrykk for fjærstivheten og x er sammenklemmingen av fjæra.
I tillegg til disse faktorene kommer samspillet og koordineringen av clutch, gass, brems,
blikk og kropp.
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4.0 Metode
4.1 Grunnen
Det er valgt kvalitativ metode fordi det er den måten det er lettes å finne ut av hvordan
teknikken blir utført. Ved bruk av video og analyseprogram gjør dette arbeidet enklere.
For trenere i trenerprakisfeltet kan dette være til stor hjelp for å arbeide med teknikkinnlæring. Videoanalysene vil vi kunne benytte som referanse. Samtidig kan det være til
stor hjelp for undersøke videre arbeid innenfor feltet, men også kvalitetssikre de dataene
som er gjort og gjøre liknende studier.
Dataene som er brukt er film fra VM i Uddevalla, Sverige 31. August 2008 fra første
seksjon, første runde.
Etter å sett gjennom filmen fra mesterskapet, falt det et naturlige valg å velge seksjon 1,
ettersom filmforholdene var best. Planen var å få med et moment der utøverne ville bruke
splatter teknikken og det gjorde de på første seksjon ved det første momentet. Fikk her
også med alle de beste utøverne. Det skal tas med at det er valgt fire blandt de seks beste i
verden i 2008. Meningen var å ta med bare de fire beste, men etter å ha gått gjennom
filmene på Albert Cabestany (nr. 4) og Dougie Lampkin (nr. 5) var det enkelte deler av
filmen som ville gjort dataene ubrukelige, som blant annet vinklene.

4.2 Forsøkspersoner
FP1: Toni Antonio Bou
Født: Spania 17. oktober 1986
Motorsykkelmerke: Montesa Honda Repsol 250
(http://www.tonibou.es/?page_id=3 hentet 20.05.09)
FP2: Jeroni Fajardo
Født: Spania 5.april 1985
Motorsykkelmerke: Beta 290
(http://www.jeronifajardo.es/index.php?module=jeroni&lang=uk hentet 20.05.09)
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FP3: Takahisa Fujinami
Født: Japan 13. Januar 1980
Motorsykkelmerke: Montesa Honda Repsol 250
(http://fujigas.net/e/profile.html hentet 20.05.09)
FP4: Adam Raga Sans
Født: Spania. 6. April 1982
Motorsykkelmerke: GasGas Raga replica 300
(http://www.adamraga.com/ingles/principal.htm hentet 20.05.09)

4.3 Analysemetode/bearbeidingsopplegg
I datainnsamlingen benyttet jeg er et Sony DV kamera som tar 25 bilder per sekund.
Før jeg kunne bearbeide dataen måtte alle videosekvensene bearbeides i programmet
Adobe Premier Pro 2.0. Dette programmet omdanner de digitale signalene fra en tape,
deler innholdet inn i sekvensene og lagrer dette digitalt på en harddisk. De digitale filene
får benevnelsen avi. Dette digitale videoformatet kunne jeg senere benytte til analyser i
programmene HU-M-AN og Dartfish.
HU-M-AN er et analyseprogram og det benyttet jeg til å ta frem et todimensjonalt bilde
av utøverne. Jeg har brukt det til å foreta og beregne målinger av vinkler i ledd og
tyngdepunkt.
Under opptakene ble kameraet panorert, det vil si at jeg har foretatt en bevegelse av
kameraet for å følge utøverne. Bakgrunnen i videoen vil da til en hver tid forandre seg.
For å få til todimensjonale bilder, var jeg nødt til å bruke et punkt i bakgrunnen som er
likt under hele sekvensen. På den måten kan jeg få til bl.a. strekfigurene. Punktet som er
brukt var en pil fra seksjonen. Det er brukt lik zoom på alle filmsekvensene.
Dartfish 4.5.2.0 er et analyseprogram som har til hensikt å sammenligne og gå inn og
analysere filmsekvensene som er gjort. I dette programmet kan vi legge personer oppe på
hverandre, ved siden av, lage snapshots (enkeltbilder) med flere bildet (vis på
omslagssiden) samt spille videoen i sakte film. I denne oppgaven er det tatt ut snapshots
fra filmsekvensene og lagd noen illustrasjoner på de som vises i resultatdelen.
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For å få enda bedre og pålitelige data i oppgaven hadde det vær ønskelig å hatt flere faste
kameraer i bruk. Under et verdensmesterskap er det imidlertid vanskelig å få de optimale
forholdene for filming ettersom det er mange tilskuere og det er bare pressen som har
tilgang til ”nærkontakt” med seksjonene.
Det vil også være en fordel å kunne benytte høyhastighetskameraer som kunne filme flere
bilder enn bare 25 bilder per sekund. Kvaliteten og bearbeidingen av filmen hadde blitt
bedre. Igjen kunne man hatt flere kameravinkler for å se fra andre sider. Det er kun filmet
fra førerens høyre side og vinklene i spesielt albuene kan være forskjellige, hvis forhjulet
svinger.
Det er kalibrert en avstand fra for- til bakakselbolt til 1,41 m på samtlige trialmotorsykler
i HU-M-AN. Dette er Montesa Honda Repsol sin lengde. Det er valgt å bruke denne lik
på alle syklene for å få den samme høyden og hastighet ved utregning i resultatdelen og
at tilnærmingene for distansen vil bli lik for alle. Ettersom avstanden er litt forskjellig for
de forskjellige motorsyklene kan dette virke inn på data for bl.a. fart. Etter hva jeg har
kunne skaffe frem av data er forskjellen maksimalt 2 cm. En så liten forskjell vil kun gi
en feilmargin på 1,4 % og således uten betydning i den videre diskusjonen av disse
dataene.

4.4 Fordeler og begrensinger ved bruk av metode
En stor fordel med denne analysen er at jeg fikk gode videosekvenser av verdens beste
utøvere i en av de viktigste konkurransene som arrangeres, nemlig VM. Utfordringen
ligger i å komme tett nok innpå utøverne og også ha fri sikt hele veien. Det klarte jeg på
det første momentet på seksjon 1, men det var ikke like lett på andre seksjoner.
Ved en eventuell gjentakelse av undersøkelse av splatter vil en konkurranse som et
indoor VM, der kantene ofte er 90 grader på underlaget og høye nok, være ideelt med
tanke på å se enda mer markerte detaljer i forskjeller og likheter under utførelsen.
Ulempen kan bli at risiko for at et antall kjørere ikke kommer opp er større.
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Videosekvensene fra seksjon 1 som jeg benytter i denne prosjektoppgaven viser at det er
mulig for alle å komme opp og det ble av den grunn et godt grunnlag for å studere
teknikken.
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5.0 Resultat
Forberedelsesfasen

Figur 5.1 viser forberedelsesfasen til Toni Bou i utførelsen av splatter

Akselerasjonsfase med svikt

Figur 5.2 viser akselerasjonsfase med svikt til Toni Bou i utførelsen av splatter
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Satsfasen

Figur 5.3 viser satsen til Toni Bou i utførelsen av splatter

Svevfasen

Figur 5.4 viser svevfasen til Toni Bou i utførelsen av splatter
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Landingsfasen

Figur 5.6 viser andre landingsfase av Ton Bou

Figur 5.5 viser første landingsfase av Toni
Bou.

Figur 5.8 viser fjerde landingsfase av Toni Bou.

Figur 5.7 viser tredje landingsfase av Toni
Bou.

Tabell 5.1 viser tid brukt fra bevegelsen starter til fjerde landingsfase.
Bou

Fajardo

Fujinami

Raga

Bilde nr fra råfilm

45-99

33-69

11-57

1-46

Tid på

2,16

1,44

1,84

1,8

utførelse(sekunder)
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Tabell 5.2 viser oversikten over akselerasjon, fart, avstand og antall bilder fra
forberedelsesfasen til første landingsfase.
Navn

Akselerasjonen

Farten når man

Avstand til

Antall bilder

når kanten

treffer

kanten fra

25bilder/s

treffes

kanten(v) m/s

bakaksel

a=V-Vo

(meter)

t
Bou

6,3 m/ s²

4,3m/s*3,6 =

2,94

17(0,68s)

3,3

16(0,64s)

3,06

18(0,72s)

3,1

16(0,64s)

15,5 km/t
Fajardo

7,9m/ s²

5,1m/s*3,6 =
18,5 km/t

Fujinami

5,9m/ s²

4,25m/s*3,6 =
15,3km/t

Raga

7,5m/ s²

4,8m/s*3,6 =
17,25km/t

Figur 5.9 viser albuevinklen til de fire utøverne fra svikten starter til de står på toppen
av kanten med begge hjulene i bakken.
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Figur 5.10 viser hoftevinklen til de fire utøverne fra svikten starter til de står på toppen
av kanten med begge hjulene i bakken.

Figur 5.11 viser knevinklen til de fire utøverne fra svikten starter til de står på toppen av
kanten med begge hjulene i bakken.
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Figur 5.12 viser ankelvinklene til de fire utøverne fra svikten starter til de står på toppen
av kanten med begge hjulene i bakken.

Figur 5.13 viser Toni Bou sine vinkler i albue-, hofte, kne- og ankelledd under utførelsen
av splatter. Figur 5.14-5.20 viser bildet til vinklene på figuren.
19

Figur 5.14 viser bilde en på figur 5.13 av

Figur 5.15 viser bilde to på figur 5.13 av

Toni Bou’s forberedelsesfase.

Toni Bou’s akserelsajon med svikt.

Figur 5.16 viser bilde tre på figur 5.13 av

Figur 5.17 viser bilde fire på figur 5.13 av

Toni Bou’s satsfase.

Toni Bou’s landinsfase en.

Figur 5.18 viser bilde fem på figur 5.13 av

Figur 5.19 viser bilde seks på figur 5.13 av

Toni Bou’s landingsfase 2.

Toni Bou’s landingsfase fire.
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Figur 5.20 viser Jeroni Fajardo sine vinkler i albue-, hofte, kne- og ankelledd under
utførelsen av splatter. Figur 5.21-5.26 viser bildet til vinklene på figuren.

Figur 5.21 viser bilde en på figur 5.20 av

Figur 5.22 viser bilde to på figur 5.20 av

Jeroni Fajardo’s forberedelsesfase.

Jeroni Fajardo’s akserelasjon med svikt.
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Figur 5.23 viser bilde tre på figur 5.20 av

Figur 5.24 viser bilde fire på figur 5.20 av

Jeroni Fajardo’s satsfase.

Jeroni Fajardo’s landingsfase en.

Figur 5.25 viser bilde fem på figur 5.20 av

Figur 5.26 viser bilde seks på figur 5.20 av

Jeroni Fajardo’s landingsfase to.

Jeroni Fajardo’s landingsfase fire.

Figur 5.27 viser Takahisha Fujinami sine vinkler i albue-, hofte, kne- og ankelledd under
utførelsen av splatter. Figur 5.28-5.33 viser bildet til vinklene på figuren.
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Figur 5.28 viser bilde en på figur 5.27 av

Figur 5.29 viser bilde to på figur 5.27

Takahisha Fujinami’s forberedelsefase.

av Takahisha Fujinami’s akserelasjon
med svikt.

Figur 5.31 viser bilde fire på figur 5.27

Figur 5.28 viser bilde tre på figur 5.27

av Takahisha Fujinami’s landingsfase

av Takahisha Fujinami’s satsfase.

en.

Figur 5.32 viser bilde fem på figur 5.27

Figur 5.33 viser bilde seks på figur

av Takahisha Fujinami’s landingsfase to.

5.27 av Takahisha Fujinami’s
landingsfase fire
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Figur 5.34 viser Adam Raga sine vinkler i albue-,hofte,kne- og ankelledd under
utførelsen av splatter. Figur 5.35-5.40 viser bildet til vinklene på figuren.

Figur 5.35 viser bilde en på figur 5.24

Figur 5.36 viser bilde to på figur 5.24

av Adam Raga’s forberedelsefase.

Av Adam Raga’s akserelasjon med
svikt.
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Figur 5.37 viser bilde tre på figur 5.34

Figur 5.38 viser bilde fire på figur

av Adam Raga’s satsfase.

5.34 av Adam Raga’s landingsfase en.

Figur 5.39 viser bilde fem på figur

Figur 5.40 viser bilde seks på figur

5.34 av Adam Raga’s landingsfase to.

5.34 av Adam Raga’s landingsfase
fire.

Tabell 5.3 viser vinklene i albue-, hofte-, kne- og ankelleddet i akselerasjonsfasen med
svikt.
Bou

Fajardo

Fujinami

Raga

Albue

68,4

71,2

95,8

84,7

Hofte

74,7

76,2

82,8

76,3

Kne

72,6

67,8

75,5

70,8

Ankel

65,9

64,3

83,7

67,0

67

43

30
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Bilde nr
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Tabell 5.4 viser vinkler i albue-, hofte-, kne- og ankelleddet i landingen på fjellet.
Bou

Fajardo

Fujinami

Raga

Albue

122,9

66,9

134,4

127,9

Hofte

124,0

90,7

126,0

124,0

Kne

128,5

128,2

139,2

140,8

81,2

83,0

94,5

91,7

80

55

40
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Ankel
Bilde nr

Figur 5.13 viser akselerasjonsfasen med svikt og hvor kreftene virker på Bou og
motorsykkelen mot underlaget. På bildet er bakdemperen fullt komprimert.
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Figur 5.14 viser landingen og hvor kreftene virker på Bou og motorsykkelen mot
underlaget. På bildet er bakdemperen fullt komprimert.

Figur 5.16 viser akselerasjonsfasen med svikt og hvor kreftene virker på Fajardo og
motorsykkelen mot underlaget. På bildet er bakdemperen fullt komprimert.
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Figur 5.17 viser landingen og hvor kreftene virker på Fajardo og motorsykkelen mot
underlaget. På bildet er bakdemperen fullt komprimert.

Figur 5.18 viser akselerasjonsfasen med svikt og hvor kreftene virker på Fujinami og
motorsykkelen mot underlaget. På bildet er bakdemperen fullt komprimert.
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Figur 5.19 viser landingen og hvor kreftene virker på Fujinami og motorsykkelen mot
underlaget. På bildet er bakdemperen fullt komprimert.

Figur 5.20 viser akselerasjonsfasen med svikt og hvor kreftene virker på Raga og
motorsykkelen mot underlaget. På bildet er bakdemperen fullt komprimert.
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Figur 5.21 viser landingen og hvor kreftene virker på Raga og motorsykkelen mot
underlaget. På bildet er bakdemperen fullt komprimert.

Figur 5.22 viser tyngdepunktslinja til Toni Bou i utførelsen av splatter.
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Figur 5.23 viser tyngdepunktslinja til Jeroni Fajardo i utførelsen av splatter.

Figur 5.24 viser tyngdepunktslinja til Takashisa Fujinami i utførelsen av splatter.
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Figur 5.25 viser tyngdepunktslinja til Adam Raga i utførelsen av splatter.

32

6.0 Diskusjon
I resultatdelen er det tatt utgangspunkt i fem forskjellige faser for en splatter. Ved å dele
opp i faser kan vi se hvilke grunnleggende utførelse som er viktig i de forskjellige fasene.
Det gir oss en forståelse av hvilke fase vi befinner oss i som kan brukes for å jobbe med
teknikkinnlæring. Beskrivelsene under blir en subjektiv vurdering av likheter som førerne
gjør under utførelsen både når det gjelder kroppen og motorsykkelen. Det finnes også
ulikheter, men dette belyses senere i diskusjonen.

Forberedelsesfasen
Kroppen
I forberedelsesfasen får man øye på momentet, stiller motorsykkelen opp som ønsket i
forhold til hindret, som er mest mulig rett på. Kroppen er tilsynelatende oppreist med en
bøy i albue-, hofte-, kne- og ankelledd. Foten er plassert på fothvilerne, litt bakover fra
midten med en liten avstand fra ramma. Hendene er plassert på styret midt på holkene
med pekefingrene på clutch og brems. Det skal tas med at i forberedelsesfasen trekker
utøverne hofta noe bakover før de går over i akselerasjonsfasen med svikt.
Motorsykkelen
Clutchen holdes inne og girskifte er gjort. For- og bakhjulet er i kontakt med bakken og står i ro.
Forhjulet rettes opp og vi kan høre allerede her på filmen, at gassen er på fullt turtall. For- og
bakbrems holdes inne og demperne påvirkes med en kraft som er vekten til utøveren. For det
meste holdes demperne i ro, ettersom det ikke er noen stor bevegelse av føreren.

Akserelasjonsfase med svikt
Kroppen
Blikket er fortsatt festet på momentet. I det kroppen beveger seg ned, beveger knærne seg litt
fremover i fartsretningen. Sete, ryggen og skulder danner en linje som beveger seg ned mot buen
på bakskjermen eller ned mot bakakselen. Det skjer en fleksjon i albue-, hofte-, kne- og
ankelleddet etterhvert som kroppen beveger seg ned, samtidig som det skjer en abduksjon i
skulderleddet. Kroppens tyngdepunkt er lavest i denne fasen. På alle videoene ser vi at håndleddet
er tildels rett i forhold til underarmen.
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Motorsykkelen
Både for- og bak demper komprimeres. Den bakre demperen får en høyere komprimering
ettersom kroppen virker mest i den retningen. Vi ser at fordemperen fortsatt har noe å gå på. I
det kroppen går ned, slippes clutchen rolig ut for å skape fremdrift, før satsen. Bremsene er
sluppet opp og forhjulet er helt rett. Turtallet er her på fullt.

Satsfasen
Kroppen
I satsen skjer det en ekstensjon av albue-, hofte-, kne- og ankelledd. Kroppen er tilsynelatende rett
med noe bøy i de nevnte leddene. Blikket har fokus på momentet som skal kjøres. Overkroppen
er rett og ligger i linje ned mot buen på bakskjermen eller bakakselen. Kroppen beveger seg i
retning mot styret.
Motorsykkelen
Bakhjulet har siste kontakt med bakken der bakdemperen fortsatt er fullt komprimert. Forhjulet er
løftet opp og fordemperen er utstrakt til ytterposisjon. Clutchen er utløst, men det holdes fortsatt
en finger på clutchen.

Svevfasen
Kroppen
Sett i sammenheng med satsfasen, så ser vi i svevfasen at hoftepartiet og resten av kroppen
nærmer seg styret og at de nevnte leddene er mer utstrakt.
Motorsykkelen
For- og bakdemper er fullt utstrekt i svevet. Forhjulet har løftet seg høyere opp mens bakhjulet er
på vei inn mot fjellet. På videoen hører vi at det skjer en avtaking av gassen samt at bakhjulet
fortsetter å bevege seg med spinn i lufta. Clutchen er fortsatt ute i full stilling.

Landingsfasen
Kroppen
Figur 5.5 viser at kroppen nærmer seg styret på motorsykkelen, dette er den mest utstrakte
posisjonen under bevegelsen. Armene er ved siden av kroppen.
Figur 5.6 Viser en skyving av motorsykkelen der hofta tilsynelatende blir holdt igjen og sykkelen
blir skøvet forover. Beina demper bevegelsen og vi vil få en fleksjon av albue-, hofte-, kne- og
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ankelledd. Vi betegner bevegelsen som skjer som en eksentrisk bevegelse, der beina jobber som
brems.
Figur 5.7 viser at hofta er trukket tilbake og det er en større vinkel i albueleddet. Her tråkkes bakog forbremsen inn, for å få balanse i landingen.
Figur 5.8 Her har personen kommet opp momentet og han er tilbake i nøytralposisjonen på vei til
en nytt moment. Kroppen er oppreist og det er en liten bøy i albue-, hofte-, kne og ankelleddet.

Motorsykkelen
Figur 5.5 viser at bakhjulet treffer fjellet og det er en full bakdemping. Clutchen tas litt inn og det
som er igjen av turtallet brukes til å kjøre opp kanten. Gjennom hele bevegelsen ser vi at forhjulet
er i lufta, dette gjenspeiler seg fra figur 5.5-5.7.
Figur 5.6 Viser at bakdemperen er på vei ut etter å ha truffet fjellet. Det skjer fortsatt en avtaging
av gassen.
Figur 5.7 er nok en gang en liten svevfase for motorsykkelen. Her er for-og bakdemper fullt
utstrakt. Forhjulet er høyere enn bakhjulet. Clutchen og bremsene er tatt inn. Samt at motoren går
på tomgang.
Figur 5.8 Begge hjulene er på bakken, bremsene og clutchen holdes inne. Forhjulet er fortsatt rett.
Ser vi tilbake til forberedelsesfasen er figur 5.8 ganske lik.

Tabell 5.2 viser vinklene for de fire utøverne. Tar vi for oss albuevinkelen først, ser vi at
vinklene på de fire utøverne ligger mellom 68-96 grader.Variasjonen i vinklene er ganske
forskjellig. Fujinami som har 96 grader i albuen velger å svikte mindre i beina under
satsen enn for eksempel Bou, som har 68 grader i albueleddet. Jo lenger svikt som skjer i
beina jo lenger fram mot styret kommer overkroppen, noe som fører til igjen en mindre
vinkel i albueleddet. På en annen side er det mulig å svikte lengre ned enn det Fujinami
gjør og samtidig ha en større vinkel i albuen, men det kan også føre til en mindre
hensiktmessig bevegelsesløsning i forhold til satsen og konstruksjonen på motorsyklene.
Det viser seg i hvert fall på alle utøverne at det er en minking av vinklene i albueleddet
fra forberedelsesfasen til akselerasjonsfasen med svikt.
I landingen ser vi også store forskjeller i albueleddet. Den store forskjellen har Fajardo.
Han har 67 grader i albueleddet når han lander i motsetning til de tre andre som har
mellom 123 til 135 grader. I figur 5.17 kan vi se at han har er en større bøy i hofta og av
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den grunn kommer lengre fram på styret. Dette er antagelig med på å få ned forhjulet
hans fortere og er grunnen til at han er den som kjører på kortest tid opp.
I hofte- og kneleddet ser vi en så og si likhet i gradene, variasjonen under satsen er svært
liten. Dette forteller oss i hvert fall at det skjer en sats og at det er vesentlig å bøye hofta
og kne til rundt 80 grader for for å komme opp momentet. Figur 5.18 av Fujinami viser at
han foretrekker å være mindre bøyd i svikten under denne utførelsen. Ved andre
videoseksvenser er det observert en mye mindre hofte- og knevinkel på ham. Dette kan
på mange måter skyldes at vanskeligheten ikke er av den største. Ved et så enkelt
moment kan det bare være ønskelig å få en liten svikt for å få den lille kompresjonen på
demperne under satsen. På en annen side så vil det bli krefter spart, ved et mindre
bevegelsesutslag. Det er i hvert fall under denne konkurransen ingen sammenheng
mellom kne- og hoftevinkel og prestasjoner i VM 2008 i Uddevalla.
I første landingsfase ser vi at vinklene på kneleddet er ganske like på alle utøverne med
en variasjon på ca 12 grader, som tilsier at det kan være en fordel og ha en høy vinkel i
kneleddet under landingen. I trial er det viktig å ha lett bøyde knær og det kan vi si at de
har her. Da kan man dempe støtene over et lengre bevegelsesutslag og få en mindre
belastning på leddene når motorsykelen treffer fjellet. Alle bortsett fra Fajardo har en
vinkel rundt 125 grader i hofta. Vi ser på figur 5.17 at han er mye mer foroverlent enn de
andre i landingsfasen, dette gjør at vinkelen blir mindre.
Tabell 5.1 viser hvor lang tid utøverne bruker på å gjennomføre momentet. Fajardo er den
som bruker minst tid og dette kan skyldes at han har en mindre vinkel i hofteleddet, som
igjen spiller en rolle for å få ned forhjulet tidligere, slik videoen viser. Når vi først er inne
på dette med tiden på utførelsen, så ser vi at Bou er den som bruker lengst tid. I starten av
satsen, gjør han en liten svikt, pluss at han har en liten svevfase i det han kommer opp,
som har betydning for tidsbruken. Fajardo har ikke denne første sviktbevegelsen og den
andre svevfasen som gjør han ca. 0,7 sekunder raskere enn Bou. Raga og Fujinami har
ganske lik tid. Dette skyldes at de begge to har en liten sviktbevegelse i starten, men også
en liten svevfase på toppen med bakhjulet. Grunnen til forskjellen mellom de og Bou er
kortere tid med forhjulet i lufta som utgjør de siste hundredelen.
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Ankelleddet til Fujinami viser 83,7 grader i akselerasjonsfasen med svikt, mens de andre
utøvernes vinkler ligger rundt 65 grader. Den stor forskjellen i ankelleddets vinkel fra
Fujinami skyldes at han er mer loddrett i overkroppen. Dette vil av den grunn påvirke
gradene i hofte- og albueleddet til å blir større enn de andres. Kneleddet utgjør ikke den
store forskjellen fra de andre. Under landingen ser vi en mindre forskjell, men det kan
være at Fujinami har en mindre bevegelighet enn de andre som gjør at han må ha foten
litt lenger fram på fothvileren og får en større vinkel. Vi kan i hvert fall på figur 5.19 av
Fujinami og 5.21 av Raga observere at de har noenlunde like grader i kneleddet som kan
være årsaken til gradene på ankelleddet er større enn Fajardo og Bou.
Tabell 5.2 viser oss noen av de målingene som er gjort i forhold til avstand, fart og
akselerasjon inn til kanten. Fajardo starter 3,3 meter målt fra bakakselen inn til kanten.
Dette er antagelig en grunn til den høye farten på 18,5km/t og en akselersjonen på
7,9m/s². Tenker vi på motorsykkelen kan det ha noe med hvor tidlig han utløser clutchen
i forhold til å oppnå stor hastighet i tillegg til en litt lenger avstand.
Ved utførelse av en splatter er det viktig å ta med at det finnes en begrensning for hvor
stor hastighet motorsykkelen kan kjøre inn i fjellet og der høyden på kanten også vil være
avgjørende. Vi ønsker at motorsykkelen og personen påvirkes med krefter i retning
oppover, siden det er den retningen vi ønsker oss. Dersom vi har for stor fart inn, vil
kreftene i større grad virke fremover og vi kan få problemer med å komme opp. Av den
grunn kan det være gunstig å starte nærmere enn kant, i dette tilfelle rundt tre meter målt
fra bakakselen og da bli ”tvunget ” til mindre fart. Igjen også viktig at vi har nok fart og
gass for å bestige høyden. Dette er noe å tenke på dersom vi som trenere ønsker å hjelpe
en utøver med å lære splatter.
Ser vi på friksjonen i forhold til underlaget kan dette ha stor betydning for når og hvor
mye vi slipper clutchen og om vi kan ha full gass. Underlaget var tørt gress og ga store
mulighet for mye gass og hurtig utslipp av clutchen. Som tidligere beskrevet slippes
clutchen helt ut i det bakhjulet er på vei til å forlate bakken. For å få best mulig feste er
det hensiktsmessig at kreftene virker ned mot bakhjulet. Det gir oss bedre arbeidsforhold
i forhold til å unngå spinn med bakhjulet og ”overvinne” friksjonskreftene. Det skal tas
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med at hjulene som er lagd av gummi, og har knastemønster bør være så og si nye. I
tillegg er det gunstig med et lufttrykk rundt 3 bar for å få ønsket grep. For lite luft kan
ødelegge felgen, ettersom det er bakhjulet som treffer hardt inn mot kanten. Vi kan
observere på landingsbildene at dekket er ganske sammentrøkket.

Ser vi på likhetene i tyngdepunktsbanen på de fire utøverne ser vi en svikt og
tyngdepunket senkes, før det igjen heves i det utøverne er på vei til å forlate bakken. I
landingsfase to ser vi at tyngdepunktsbanen avtar litt i bratthet før den fortsetter og når
sitt høyeste punkt mellom landingsfase tre og fire. Avtagingen skyldes landingen der
utøverne bremser opp med strekkapparatet i beina. Hos Bou, Fujinami og Raga kan vi se
i forberedelsesfasen at de har en liten svikt der tyngdepunket heves før de beveger seg
mot akselerasjonsfasen med svikt. Dette kan være gunstig for å øke arbeidsveien og få
påvirket demperne med en større kraft for å nå høyere.
Toni Bou er den av utøverne, som hopper høyest inn mot kanten. Dette kan ha noe med
hans høye TP i landingsfase tre før så å få et lavere tyngdepunkt og tilslutt få et TP som
hever seg igjen. Figur 5.7 gir oss et bedre bilde på hvorfor hevingen av TP skjer, ettersom
både bak- og forhjul svever i lufta og er på vei ned.
Ser vi på figur 5.26 av Fajardo ser vi at han ikke har en liten førsvikt som de andre. Det
som er ganske spennende i denne sammenhengen er at Fajardo i motsettning til de andre
utfører en sirkelbevegelse bakover med hofta og svikter mye før de andre. Det er
observert at de tre andre førerne har en tidligere tilbaketrekning av hofte i
forberedelsesfasen, men svikter senere ned i det de akselererer inn mot kanten. Fajardo
viser en tidlig svikt med liten bevegelse forover. Dette betyr av forberedelsene starter
tidligere som gir oss en indikasjon på at han kunne stått nærmere kanten enn. Dette er
ganske interresant sett i forhold til at Fajardo var den som sto lengst unna kanten.
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7.0 Konklusjon
I gjennomføring av en splatter ser jeg viktigheten å påføre demperne en kraft med
kroppen for å klare å bestige høyder. Samtig blir koordineringen av clutch, gass, blikk og
kropp viktig. I nøytralposisjonen ser jeg en god likhet mellom de fire utøverne. De har en
liten bøy i albue-, hofte-,kne- og ankelledd som gjør at vinklene blir store. Det er viktig å
ta hensyn til at det finnes forskjeller i leddene, dette skyldes forskjellige kroppstørrelse,
innlært teknikk og i tillegg også konstruksjon på motorsykkelen.
For å få best grep i akselerasjonsfasen med svikt må førerene få mest mulig vekt ned mot
bakhjulet. Bou,Raga og Fuji bruker en liten svikt for å få enda større vekt og krefter ned
mot bakhjulet. Når jeg sier ned mot bakhjulet mener jeg overkroppens linje sett fra
skulder til hofte skal være pekende ned mot buen av bakskjermen eller ha overkroppen i
en rett linje cirka ned til bakakselen. Fujinami er her litt lengre fram med kroppen enn de
tre andre.
Ser vi på svevfasen kan vi også observere store forskjeller. Bou og Fajardo trekker hofta
si nære, nesten inntil styret, mens de to andre har større avstand. I landingsfasen må man
holde igjen kroppen i det motorsykkelen fortsetter framover. Da får utøverne bedre grep
og mer trykk på bakhjulet, før de er tilbake i nøytralposisjon etter gjennomføringen av
momentet. Fordelen ved å bruke denne teknikken kan være i terreng der utøverne sliter
med å få fest, høye kanter eller trenger å fortsette videre på bakhjulet.
Farten inn mot kanten varierer fra 15-17 km/t. Det blir vanskelig å konkludere med hva
som er den optimale farten å kjøre opp med, men det er viktig tatt i betraktning, hvor høy
kanten er. I dette tilfelle kan vi si at det bør være en fart som tilsier det som ble funnet på
utøverne, for å bestige en 170 cm kant.
Fart, akselerasjon, vinkler i leddene vil varier fra utøver til utøver. Det er viktig å se at
det finnes flere måter å utføre splatter teknikken på.
For å spare tid på å gjennomføre momentet vil jeg si at Fajardos utførelse på splatter vil
være mest hensiktmessig.
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