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Slik lærer du kappgangteknikken

Grunnopplæring for deg som vil delta i kappgangkonkur-

ranser som avvikles i regi av organisasjonsleddene i Norsk 

Friidrett.

Les gjerne i tillegg heftet ”Slik blir du en god kappgangdom-

mer” for å få enda bedre innblikk regelverket og tips om 

hvordan dommerne vurderer teknikken din.

Tekst og bilder: Dag Gaassand
Utgiver:  Norsk Friidrett
Utgivelsesår: 2011

Ønsker du mer informasjon om kappgang?

Da kan du henvende deg  til: Norsk Friidrett
    Kappgangutvalget
    kappgang@friidrett.no
    
eller til nærmeste friidrettsklubb.

    
Bergen, april 2011



Hvor raskt greier du å gå?

Det er akkurat det kappgang dreier seg om.

Alle som kan gå, kan gå kappgang. 

Med god kappgangteknikk kan du gå minst 

dobbelt så fort som du går til vanlig.
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Hvordan går du?

Har du tenkt over hvordan du går til vanlig?

 

Gå en liten strekning, hundre meter eller et drøyt minutt.  

På ett minutt går du antakelig minst hundre steg.  Hundre 

muligheter til å tenke gjennom hvordan du går.

Hvordan starter steget ditt?

Kjenner du at du sparker fra med tåen?

 

Hvordan setter du ned foten?  Lander du på flat fot eller 

lander du på hælen?
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Peker tåen rett framover når du lander, eller peker den litt ut 

til siden?

Er foten din helt strak i kneleddet når du lander, eller setter 

du ned foten med en liten bøy i kneet?

Bruker du armene? Eller henger de bare ned langs krop-

pen?

Er armene ganske strake, eller bøyer du i albueleddet?

Og hvordan er kroppsstillingen din?  Rett og rank i ryggen?  

Eller bøyer du overkroppen litt framover?  Eller litt bakover?

Hvor har du blikket ditt?  Ser du ned i veien rett framfor 

deg, eller har du blikket rettet framover mot enden av den 

strekningen du har bestemt deg for å gå?

 

Når du har gått strekningen en eller flere ganger og tenkt 

gjennom alle spørsmålene, så begynner du kanskje å få et 

bilde av gangbevegelsen?
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En liten test før du prøver deg på kappgang

Finn deg en ganske flat strekning på ca. 100 meter. Merk 

deg et nøyaktig startpunkt og sett et merke eller en mållinje 

i den andre enden.

Nå skal du gå den merkede strekningen med samme gå-stil 

og med samme fart som du går til vanlig når du er ute på 

tur, går til skolen eller til jobben.  Her gjelder det å holde 

vanlig gå-fart, ikke å teste hvor fort du kan gå denne strek-

ningen.

Start I-------------------------------------------------------I Mål

                                      100m

Tell hvor mange steg du bruker fra start til mål.  Husk steg-

tallet ditt.

Du kan gjerne gå strekningen motsatt vei også, i samme 

fart, og sjekke om du får samme antall steg.

Nå er du klar for raskere steg

Vanlig gang er utgangspunktet for kappgang.  Vanskeligere 

er det ikke. 
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Den vesentlige forskjellen er at i kappgang er bevegelsene 

større og raskere. Du bruker kroppen mer, og du øker 

takten.

Hva skjer når du øker takten?

Start med vanlig rolig gang slik du gjorde da du testet antall 

steg.

Tenk gjennom en gang til hvordan du går.

Så prøver du å gå bare litt fortere……

Hvordan får du det til?

Skjer det noe med måten du bruker armene på?

Gjør du noe forskjellig med beina?

Og hva skjer hvis du prøver å gå enda litt fortere?

Tenk først gjennom hvordan du bruker armene.  Er det stor 

forskjell på hvordan du bruker dem nå i forhold til da du 

gikk vanlig gang? 
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Er det noen forskjell på bøyen/vinkelen i albueleddet?

Blir armbevegelsen større eller mindre etter hvert som du 

øker farten?

Hva skjer med steglengden?

Antakelig merker du at du tar 

lengre steg når du prøver å gå 

fort.

Stegbevegelsen er ikke veldig 

forskjellig fra vanlig gang, men 

den er større.

Du merker at du får en større 

bevegelse i hoftene.

For å få det til, må du ta i litt 

mer.  Du spenner litt kraftigere ifra med tåen når du starter 

steget.  Kraften du setter inn i frasparket gjør at bevegelsen 

blir både større og kraftigere.

 

Ikke noe spesielt

Nå gjelder det å huske på at kappgang i prinsippet ikke er 

forskjellig fra vanlig gang.

Armene pendler fram og tilbake og hoftene går fram og 

tilbake.  Du beveger ikke hoftene sidelengs når du går van-

lig gang, og det skal du ikke gjøre i kappgang heller.

Store, raske bevegelser i fartsretningen er det som bringer 

deg fort fram.

Det er det som er kappgang.



Regler for kappgang
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Hvordan er reglene for kappgang?

Hvis du nå har dannet deg et godt bilde av hvordan du går 

til vanlig, og hvis du virkelig har kjent på kroppen hva som 

skjer og hvordan du beveger deg når du prøver å gå skik-

kelig fort, så er du straks klar til å starte treningen for å få en 

virkelig god kappgangteknikk.

Men før du tar de neste stegene, må du vite hvilke regler 

som gjelder for at du skal få godkjent kappgangteknikken 

din.

Gangdefinisjonen

Kappgang er en konkurranseidrett.  Du skal GÅ så fort som 

mulig fra start til mål, og regelen sier at foten din skal være 

strak i kneleddet fra du lander på hælen og til den er rett 

under deg.  Det andre kravet er at du hele tiden skal ha 

kontakt med bakken.  Litt forenklet kan vi si at du må nå 

bakken med landingsfoten før tåen på frasparkfoten slipper 

kontakten med bakken.

Ordlyden i Gangdefinisjonen er litt mer omfattende (se bak-

erst i heftet), men når du skal lære deg å gå kappgang på 
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en måte som blir godkjent av dommerne, er det knestrekk 

og markkontakt du først og fremst skal prøve å få til.

Trening for god kappgangteknikk

Når du nå kjenner reglene og har fått et bilde av hvordan 

bevegelsene dine er når du går vanlig og vet litt om hva du 

gjør for å få større gangfart, så kan du begynne å trene for å 

få en god kappgangteknikk.  Det er ikke så veldig vanskelig, 

men du må kanskje ha litt tålmodighet.  Selv om du får 

taket på teknikken ganske fort, så er det alltid detaljer som 

kan forbedres.  Til og med de aller beste kappgangerne må 

drive regelmessig teknisk trening for å vedlikeholde teknik-

ken og kanskje prøve å forbedre noen bitte små detaljer for 

å oppnå enda bedre resultater og plasseringer.
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OVERKROPPEN skal holdes oppreist, altså omtrent i 

samme posisjon som når du står i ro, rett opp og ned.

 

Framoverbøyd overkropp gjør at det blir tyngre å gå, 

spesielt på lengre distanser.  Belastningen på ryggmusku-

laturen blir større enn nødvendig.  Kommer overkroppen 

for langt frampå, blir det også vanskelig å få til knestrekk, 

spesielt i fremste posisjon, altså akkurat i det du setter foten 

i bakken framfor deg.

Bakoverbøyd overkropp er heller ikke noen fordel. Kom-

mer du for mye bakpå, jobber du litt i mot framdriften 

du trenger for å få stor fart.  Du blir på en måte baktung 

og bremser litt hver gang foten treffer bakken. På lange 

distanser vil noen merke at de får vondt i øvre del av ryggen 

Steg for steg
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og i skuldrene hvis de ligger for mye bakpå.

Hodet holdes mest mulig i ro. Hodet på skakke krever 

ekstra kraftbruk. Spesielt på lange distanser er det viktig å 

være bevisst på at hodet holdes i ro og blikket rettes fram-

over.  Framoverbøyd hode og blikket i veibanen fører ofte 

til at trøttheten forsterkes og konsentrasonen om å komme 

seg raskest mulig i mål, blir svekket.

ARMENE er veldig viktige i kapp-

gang.  Vi bruker armene til å 

drive opp høy frekvens. Kravene 

om knestrekk og markkontakt 

setter grenser for hvor lange seg 

vi kan ta, og da blir rask takt helt 

avgjørende for resultatet.

For å få til rask takt, må driv-

armen være forholdsvis kort.  

Det betyr at vi må bøye armen 



14

i albueleddet.  Ca. 90 graders vinkel mellom overarm og 

underarm regnes som det ideelle, men det er selvfølgelig 

individuelle forskjeller.

Retningen på armbruken har 

også mye å si.  Bevegelses-

banen kan gjerne være slik 

at hånden beveges inn til 

en tenkt midtlinje framfor 

kroppen, men den skal ikke 

krysse midtlinjen.  I bakre 

posisjon kan albuen komme 

opp i høyde med skulderen, 

men heller litt under skulder-

høyde, enn over.

Armene skal brukes på en slik 

måte at overkroppen, spesielt 

brystpartiet, holdes ganske 

i ro. Hvis armbruken går for 

mye sideveis (krysser midtlin-

jen), kan det lett føre til det 

vi kaller rotasjonsbevegelse 

(vridninger) i overkroppen og 

en lett ”vaggende” bevegelse 

fra side til side.  Det er ikke 

effektivt i kappgang. Målet er 

å få mest mulig av 

bevegelsene til å gå i farts-

retningen, rett framover.
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Skuldrene skal holdes i naturlig høyde, altså ikke oppheist. 

Løfter du skuldrene i et forsøk på å få bedre armbevegelse, 

så betyr det at du bruker muskelkraft unødvendig for å holde 

dem i over normal høyde.  Det kan føre til stivhet i nakke- og 

skulderpartiet.  Hovedgrunnen til at du skal holde skuldrene 

i normal høyde, har likevel mest med bakkekontakt å gjøre.  

Løfter du skuldrene, så hever du samtidig tyngdepunktet i 

kroppen. Jo høyere tyngdepunkt, jo større sjanse er det for å 

miste bakkekontakten.

Hånden bør i kappgang holdes som en forlengelse av 

underarmen.  Knekk i håndleddet fører bare til bruk av 

muskler som ikke er med og gir ekstra framdrift. Både knekk 

i håndleddet og hardt knyttet hånd er bortkastet energi.

HOFTENE er kappgangerens 

viktigste ”arbeidsredskap”.  

Gang er det vi kaller en 

sentralbevegelse som har ut-

spring fra hofteområdet. God 

bevegelighet i hoftene er en 

forutsetning for å utvikle en 

god kappgangteknikk. Husk 

at i konkurransekappgang må 

du kunne ta mer enn 3 steg 

i sekundet, opp mot 4 for 

de aller raskeste (230 – 240 

steg/minutt).  Hvert steg skal 

unnagjøres på veldig kort tid 

(25-30 hundredelssekund), 

og for å få det til, må du ha 



et velsmurt maskineri. 

Bevegeligheten i hoftene avgjør også hvor lange steg du 

kan greie. 1-2 cm forbedret steglengde, får mye å si for 

resultatene dine.  På en 1000-meter vil 2 cm lengre steg gi 

ca 6-7 sekunders tidsforbedring.  Da kan du tenke deg hvor 

mye det er å tjene på samme takt og 10 cm lengre steg på 

en 10 km, og dobbelt så mye som det igjen på en 20 km.

Gode kappgangere driver ikke sidelengs rumpevrikk!  Enda 

en gang må vi gjenta at kappgangeren skal framover og 

at kappgang ikke er noe annet enn vanlig gang, bare med 

mye, mye større og kraftigere bevegelser.  Hoftene beveges 

fram og tilbake i fartsretningen.  Bevegelsen ruller jevnt og 

veldig raskt framover.  Sidelengs hoftebevegelse (rumpe-

vrikk) er bortkastet.  Hoftene styrer bevegelsene til hele 

beinet, og sidelengs hoftebevegelse fører også til en lengre 

bane for foten fra fraspark og fram til landing på hælen.

2cm økt steglengde X 10 000 steg =200m 
=1 min resultatforbedring på 10km 
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KNÆRNE (knestrekken) er det kappgangdommerne stu-

derer aller mest grundig.

 

Regelen sier at beinet skal være helt strukket i kneleddet 

fra det øyeblikk foten tar bakken (landingen på hælen) og 

til det er i ”rett vertikal posisjon”, det vil si; til beinet er rett 

under kroppen.  Kravet om knestrekk er helt absolutt.  Det 

holder ikke med nesten strukket kne, ikke engang med 

98 prosent strekk.  Dommerne skal ikke godkjenne noen 

mangel på knestrekk.

Ikke godkjent Godkjent
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Har du problemer med knestrekk, så er den mest sannsyn-

lige årsaken at du ikke har trent nok på å innarbeide rett 

teknikk eller at du prøver å gå raskere enn hva du har 

teknikk til.  Det kan hende du har problemer med å koordi-

nere forskjellige tekniske detaljer i steget.  Som regel bedrer 

det seg med trening.

En annen årsak til dårlig knestrekk kan være at muskula-

turen rundt kneet er for stram.  Da er det bare solide runder 

med tøyning av muskulaturen som hjelper. Du må få større 

bevegelighet i musklene på baksiden av låret og på bak-

siden av leggen, og samtidig må du kanskje trene for å få 

mer styrke i strekkmuskulaturen på framsiden.

NEDRE DEL AV FOTEN (hæl  -  tå  -  vrist) har også stor be-

tydning for god kappgangteknikk.  Du bør lande på hælen 

samtidig som tåen peker opp og fram.

Videre ruller du med en jevn bevegelse over fotsålen og 

starter neste steg med snert i fraspark fra tåen

Dess høyere tåen peker, dess lengre framme lander du på 
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hælen.  For å få det til, må du ha god bevegelighet i ankel/

vrist, og du må ha god styrke i tåløftemusulaturen som 

ligger framme på leggen.  Regelen sier ikke noe om hvor 

langt framfor kroppen du skal lande med hælen, og det er 

ikke nødvendigvis noen fordel å komme absolutt så langt 

fram som mulig for å få et lengst mulig steg.  Dess lengre 

framme du lander, dess lengre tid må du holde knestrek-

ken.  Det gjelder å finne en steglengde som passer til 

kroppen din og som gir deg mulighet til å holde rask takt.  

Blant de beste kappgangerne ser vi store forskjeller akkurat 

når det gjelder hvor stor del av steget som er ”framsteg” 

(fra landingspunkt til midt under kroppen/vertikal posisjon) 

og ”baksteg” (fra midt under kroppen/vertikal posisjon og til 

frasparkpunktet)

Behovet for å ha sterke tåløftere er et av særtrekkene ved 

kappgang. Det merker du veldig godt de første gangene 

du trener. Det skal ikke mange kappgangspurter til før du 

virkelig kjenner det i tåløfterne. Og gjennomfører du en 

kappgangøkt på en time, så er du nesten garantert litt øm i 

tåløfterne dagen etter. Men du kan føle deg trygg på at det 

skal ikke mange kappgangøkter til før disse problemene 

forsvinner.

Når du vet om på forhånd at du som nybegynner i kapp-

gang kommer til å utsette tåløfterne for bevegelser de ikke 

er vandt til, kan du forebygge en hel del med å varme godt 

opp og med å være litt forsiktig med å gå for fort i begyn-

nelsen.

God styrke i ankel/vrist og spenst i leggmuskulaturen er noe 

av det aller viktigste for å gjøre det bra i kappgang.
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Horisontal bevegelse

Kravet om konstant bakkekontakt betyr at du må prøve å få 

til en teknikk med minst mulig ”opp-ned”-bevegelse.  Krop-

pens tyngdepunkt må holdes så lavt som mulig og helst 

følge en flat (horisontal) linje.  Hvis du har et fraspark som 

mer har  retning opp enn fram, fører det til en oppover-

bevegelse av hele kroppen. Og det kan føre til at du mister 

bakkekontakten.

Feil bruk av hoftene kan også føre til en ”opp-ned”-

bevegelse.

Det er ikke lett å vite akkurat hvor kroppens tyngdepunkt er, 

og dermed er det umulig å konsentrere seg om å holde en 

flat linje for tyngdepunktet.  Løsningen blir i stedet å prøve 

å bruke hodet som sjekkpunkt for tyngdepunktet.  Unngår 

du ”opp-ned”-bevegelse med hodet, så kan du være trygg 

på at tyngdepunktet ligger lavt og følger en ganske flat linje.  

For å sjekke om du får dette til, får du noen til å se på deg 

og se om det er noe særlig ”opp-ned”-bevegelse av hodet.  

Du kan også sjekke hvis du går på tredemølle og har speil til 

å kontrollere i.  Eller du kan gå forbi en rekke store vinduer 

og studere speilbildet av deg selv.

Stegtesten på nytt

 

Når du nå har tenkt gjennom hvordan du går til vanlig og 

har prøvd å lære deg de grunnleggende elementene i 

kappgangteknikken, og du har testet deg selv både i 

rolig kappgang og rask kappgang, så er tiden inne for ny 

stegtest.
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Start I--------------------------------------------------------I Mål

                                      100m

Nå skal du gå samme strekningen som du talte steg på da 

du startet, men denne gangen skal du gå kappgang i et 

tempo hvor du føler at du har kontroll på teknikken.

Du kommer til å oppdage at du bruker et ganske mye 

lavere antall steg samtidig som du kommer deg mye 

fortere fram.  Sannsynligvis har kappgangteknikken øket 

steglengden din med 20 prosent.  Du har lært en effektiv 

måte å gå på, og kanskje har du fått lyst til å prøve deg i 

konkurransekappgang.

I så fall har du valgt en spennende idrett med en unik kom-

binasjon av krav til utholdenhet og teknikk.



Konkurranseregler og dømming
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Både i Norge og internasjonalt er kappgang en gren på 

friidrettsprogrammet.

Kappgang er med på øvelsesprogrammet i norske ung-

domsmesterskap, juniormesterskap og seniormesterskap, 

og kappgang er med i EM og VM i friidrett og selvfølgelig 

i OL, med 20 km for kvinner og 20 og 50 km for menn.  I 

tillegg har kappgangen sin egen Europacup for junior og 

senior og Verdenscup for junior og senior.

Det arrangeres kappgang-

konkurranser både på innen-

dørsbaner, på utendørs fri-

idrettsarenaer og på landevei, 

og distansene spenner fra 600 

m og opp til 50 km.

For nybegynnere er de vanlig-

ste konkurransedistansene 600 

m og 1000 m. Etter nybegyn-

nerperioden er 1500m og 

2000m vanlige distanser for 
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gutter og jenter. Ungdom opp til 16 år går oftest 3 km og 

5 km. Mannlige juniorer konkurrerer på 3, 5, 10 og 20 km. 

Kvinnelige juniorer går 3, 5 og 10 km og når de blir seniorer 

får de også konkurrere på 20 km som er den inter-

nasjonale mesterskapsdistansen (EM, VM og OL).  Menn 

senior konkurrerer på alt fra 3 km til 50 km, og for denne 

klassen er både 20 og 50 km internasjonale mesterskaps-

distanser.

Norge har i flere perioder hatt en rekke kappgangere på 

høyt internasjonalt nivå.

I 2010 var det 44 klubber i Norsk Friidrett som hadde 

utøvere som deltok i kappgangkonkurranser, og det var 

deltakere i alle klasser fra nybegynner 8-9 år og opp til 

veteraner.

Dommere 

Alle kappgangstevner og kappgangmesterskap har et antall 

dommere som skal passe på at deltakerne går slik reglene 

krever, det vil si at deltakerne overholder bestemmelsene 

i gangdefinisjonen om knestrekk og bakkekontakt. En av 

dommerne fungerer som overdommer.
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I lokale stevner skal det være minimum 3 dommere for 

at kappgangøvelsene skal kunne avvikles.  Alle disse skal 

som et minimum ha gjennomgått kappgangdelen i Norsk 

Friidretts grunnutdanning av dommere for å kunne utføre 

kappgangdømming.

Ved kretsmesterskap, UM, Junior-NM og NM skal det være 

minst 5 dommere.

I internasjonale stevner og mesterskap kan det være inntil 8 

kappgangdommere, en dommerleder og en dommerleder-

assistent.

 

Individuell dømming er et viktig prinsipp i kappgang.  Dom-

merne diskuterer seg ikke fram til avgjørelser, men hver 

dommer gjør seg opp en mening om de enkelte utøverne.

Hver enkelt dommer har myndighet til å foreslå at en del-

taker skal diskvalifiseres (”diskes”) hvis han eller hun bryter 

regelen om knestrekk eller regelen om markkontakt.
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Alle dommere har plikt til å gjøre det de kan for å gi en 

utøver mulighet til å rette på en litt tvilsom teknikk.  Det 

betyr at de må følge godt med helt fra start og gripe inn 

med advarsel til en utøver så snart de ser at 

han eller hun er i fare for å bryte en av de to 

viktige reglene.

Dommeren gir deg advarsel for tvilsom 

knestrekk ved å vise deg en gul spake med 

et svart vinkel-symbol   (>) på.  Denne spaken 

betyr ganske enkelt: Nå er du helt på grensen til å bryte 

regelen om knestrekk.  Skjerp deg!

Hvis dommeren er i tvil om du har kontakt med bakken 

hele tiden, så viser han deg en gul spake med 

et svart bølge-symbol (~).  Med denne spaken 

sier han: Nå er jeg  i tvil om du har bakkekon-

takt hele tiden.  Du må prøve å senke deg litt 

mer nedpå.  Alle dommerne kan vise deg gul 

spake både for knestrekk og for bakkekontakt, 

men det behøver ikke bety at noen av dom-

merne foreslår at du skal bli disket fra konkurransen.

Rødt kort!

Etter at en dommer har vist deg gul spake, må du regne 

med at han følger ekstra nøye med deg.   Neste gang du 

kommer forbi denne dommeren, vurderer han deg på nytt, 

og da spør han seg selv: Kan jeg godkjenne det kneet som 

helt strakt fra foten settes i bakken og til beinet er rett under 

utøveren?  Hvis han svarer NEI på dette spørsmålet, og 

spesielt hvis han tidligere har vist deg GUL spake, så vil han 

nå foreslå at du blir utelukket fra konkurransen.  Det gjør 
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han ved å skrive RØDT kort på deg.  Det røde kortet er 

dommerens forslag til overdommer om at du bør diskes.

På samme måte skriver dommeren rødt kort når han har 

overbevist seg selv om at han kan se at du i mange steg har 

en luftfase, det vil si at hælen din ikke når bakken før tåen 

på bakerste for forlater bakken. Den korte perioden du er i 

luften, kaller vi svevfase.

Når tre ulike dommere har levert rødt kort 

på en utøver, skal overdommer diskvalifisere 

utøveren. Han går da ut i løypen og viser 

utøveren en rød spake.

Hvis du blir disket

Den som diskes, må så snart han eller hun får beskjed, gå 

ut av banen eller løypen og ta av seg startnummeret.

Videodømming

Dømming av kappgangkonkurranser skjer på grunnlag av 

hva dommeren oppfatter med sitt blotte øye.  Dermed blir 

resultatet av dømmingen selvfølgelig avhengig av dommer-

ens skjønn, hvor godt han eller hun er trent til å dømme og 

hvor godt syn dommeren har.

Når dømmingen er basert på skjønn, er det helt naturlig at 

det av og til kan bli diskusjon om dommeravgjørelser.  En 

av grunnene er at dommerne ser utøverne på forskjellige 

steder i løypen eller på banen, og teknikken kan forandre 

seg ørlite grann fra sted til sted.
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Dommerne er også forskjellige.  Det kan være forskjeller i 

synet, og det kan være forskjell i treningsgrunnlaget som 

dommer. De som trener mye, blir som regel best. Her 

gjelder det samme for dommere som for utøvere.

Videodømming har blitt prøvd i kappgang, men foreløpig 

er det umulig å gjennomføre.  Noen konkurranser har mer 

enn hundre deltakere, og foreløpig er det umulig å finne et 

videosystem som kan følge alle deltakerne fra start til mål.  

Vi har heller ikke noe analyseprogram som kan brukes i 

bedømmingen.

Film/video kan oppfatte mer enn det menneskelige øye.

Unge, veltrente kappgangdommerøyner kan oppfatte situ-

asjonsendringer som varer 30 – 40 tusendels sekund.  Det 

vil si at en trent kappgangdommer kan avsløre og reagere 

på en svevfase som varer 30 tusendels sekund eller mer.  

Med godt videoutstyr vil man kunne avsløre en svevfase 

på bare noen få tusendels sekund.  Også i kontrollen av 

knestrekken er øyet en begrensning.
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De som er involvert i kappgangidretten er kjent med og 

aksepterer at dømmingen skjer på grunnlag av skjønn.  Man 

vet at det fra hver eneste konkurranse kan hentes ut bilder 

med svevfaser og bilder med knestrekk helt i grenseland, 

men man har likevel stor tillit til det bedømmingssystemet 

som gjelder hvor man kan gå ut fra at alle utøverne behan-

dles likt og hvor dommerne har forberedt seg best mulig på 

å løse den oppgaven de er satt til.

Visste du at:

•	 Gult kort (spake) kan oppfattes som veiledn-

ing fra dommeren til utøveren

•	 En utøver kan få inntil to ulike gule kort fra 

hver av dommerne (et for knestrekk og et 

for markkontakt) uten å bli diskvalifisert, hvis 

utøveren retter seg etter veiledningen.

•	 Først når en dommer er overbevist om at utøveren 

ikke rettet seg etter det gule kortet som ble gitt, og at 

utøveren helt sikkert bryter gangdefinisjonen, vil dom-

meren foreslå at utøveren bør diskvalifiseres.

	 	 •	 I	konkurranser	med	tidstillegg,	vil	dom	

  meren gi tidstillegg i stedet for å foreslå  

  diskvalifikasjon.

•	 Og først når tre ulike dommere, uavhengig av hveran-

dre, har foreslått at en utøver bør diskvalifiseres, blir 

han diskvalifisert.
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Grunnlaget for hvordan kappgang skal bedømmes og 

organiseres i Norge er fastsatt av friidrettens internasjonale 

fellesorganisasjon IAAF (International Association of Athlet-

ics Federations)

Gangdefinisjonen er kjernen i arbeidet med kappgang og 

organisering av kappgang.

Den engelske teksten er grunnlaget for den norske overset-

telsen.

Kappgang er en bevegelse ved steg tatt slik at utøveren 

holder kontakt med bakken, slik at ingen synlig (for det 

menneskelige øye) mangel på kontakt oppstår.  Den fremre 

foten skal være strukket (det vil si; ikke bøyd i kneleddet) 

fra det første øyeblikks kontakt med bakken og inntil rett 

vertikal posisjon

 

RULE 230
Race Walking
1. Race Walking is a progression of steps so taken that the walker 
makes contact with the ground, so that no visible (to the human 
eye) loss of contact occurs. The advancing leg shall be straightened 
(i.e. not bent at the knee) from the moment of first contact with the 
ground until the vertical upright position.

Mer om 

Øvelser til bruk i teknikktrening for kappgang 

og

Treningsprogram for kappgang for ulike aldersgrupper

finner du i heftet  KAPPGANGTRENING   

(Del 3 i Norsk Friidretts serie  ”Kappgang”)

Gangdefinisjonen





Kontakt

Norges Fri-idrettsforbund
Ullevaal Stadion, 0840 Oslo

Besøksadresse
Sognsveien 75 J, Oslo
Tlf: 21 02 90 00 - Faks: 21 02 99 01
E-post: friidrett@friidrett.no

Medlem av:

Takk til våre samarbeidspartnere:


