EHFA Bedömningsstrategi
(EAD 03)
Namn på Utbildningsorganisation:

Introduktion
European Health and Fitness Association (EHFA) Standarder
Följande EHFA kriterium finns för tillfället:
•
•
•

Fitnessinstruktör (EQF Nivå 3)
Gruppträningsinstruktör (EQF Nivå 3)
Vattenträningsinstruktör (EQF Nivå 3)

•

Personlig tränare (EQF Nivå 4), vilket består av:
o
o
o
o
o

•

Avancerad motståndsträning
Avancerad Kardiovaskulärträning
Klientbedömning och Konditionsutvärdering
Träningsplanering
Näringslära

Försäljning och Marknadsföring för Personligtränare (Valfri Enhet)

Bedömningsstategi
Detta dokument framlägger EHFAs bedömningskrav för framförande, utvärdering
och kvalitetssäkring av kvalifikationer som ska planeras in i EHFAs
Fitnessinstruktör, Gruppträningsinstruktör, Vattenträningsinstruktör, Personlig
tränare samt Försäljning och Marknadsförings förväntade läranderesultat och
kompetenskrav. Det bör också användas av utbildningsorganisationer som
framgångsrikt har uppnått EHFA ackreditering för sina kvalifikationer.
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Kriterier för användning av EHFA Bedömningsstrategi
Detta dokument identifierar de kriterier som krävs att utbildningsorganisationerna
uppfyller för att kunna anpassa sina kvalifikationer till EHFAs normer och
kompetens för:
•
•
•
•
•

Fitnessinstruktör (EQF Nivå 3)
Gruppträningsinstruktör (EQF Nivå 3)
Vattenträningsinstruktör (EQF Nivå 3)
Personlig Tränare (EQF Nivå 4)
Försäljning och Marknadsföring för Personlig Tränare (Valfri Enhet)

Obligatoriska kriterier
•
•
•
•
•
•
•

Lämpliga inrättningar
Tillräcklig utrustning som är relevant för programmet
Stödsystem och material till kandidaterna
Behöriga handledare / utvärderare som kan leverera och utvärdera
programmet
Behörig kvalitetssäkringspersonal
De särskilda bevis som krävs för varje nivå och disciplin som anges i detta
dokument måste införlivas i bedömningen
Följande måste bedömas praktiken:
Fitnessinstruktör
Gruppträningsinstruktör
Vattenträningsinstruktör
Instruera Avancerad Motståndsträning (ingår i Personlig Tränare)
Instruera Avancerad Kardiovaskulär Träning (ingår i Personlig
Tränare)
o Utföra klientbedömning och konditionsutvärdering (ingår i Personlig
Tränare)

o
o
o
o
o
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Behörig kompetenskrav för handledning, bedömning och
kvalitetssäkring av EHFA ackrediterade program
Fitnessinstruktör/Gruppträningsinstruktör/Vattenträningsinstruktör
Handledare/Utvärderare/Kvalitetssäkringspersonal begärda kriterier:
•
•

En disciplinspecifik utbildning i Gym, ETM eller Vatteninstruktion
Minst 2 års brancherfarenhet

Personlig Tränare och Försäljning och Marknadsföring för Personlig
Tränare
Handledare/Utvärderare/Kvalitetssäkringspersonal begärda kriterier:
•
•
•

En disciplinspecifik utbildning i Fitnesssinstruktion
En Personlig Tränare utbildning
Minst 2 års brancherfarenhet

Utbildningsstruktur
EHFA Fitnessinstruktör/Gruppträningsinstruktör/Vattenträningsinstruktör
•
•
•
•

Enhet 1 Motion och Fitness Kunskap (obligatorisk)
Enhet 2 Fitnessinstruktör (valfri)
Enhet 3 Gruppträningsinstruktör (valfri)
Enhet 4 Vattenträningsinstruktör (valfri)

Träningsorganisationerna ska omfatta en eller flera valfria enheter (enhet
2,3 och/eller 4) tillsammans med enhet 1, den obligatoriska Motion och
Fitness Kunskapsenheten.
EHFA Personlig Tränare
•
•
•

Enhet 1 Avancerad Motion och Fitness Kunskap (obligatorisk)
Enhet 2 Avancerad Motståndsträning (obligatorisk)
Enhet 3 Avancerad Kardiovaskulärträning (obligatorisk)

Enhet 2 och Enhet 3 av Personlig Tränare innehåller också:
o Klientbedömning och Konditionsutvärdering
o Träningsplanering
o Näringslära
Träningsorganisationerna ska omfatta alla 3 obligatoriska enheter för
EHFA Personlig Tränare.
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EHFA Försäljning och Marknadsföring för Personlig Tränare
•

Enhet PT2 Försäljning och Marknadsföring för Personlig Tränare (valfri)

Detta är en valfri enhet

Bevisningskrav
EHFA Fitnessinstruktör
Det måste finnas bevis att den sökande har planerat och instruerat deltagare att
använda minst tre av följande typer av kardiovaskulär utrustning:
o
o
o
o
o
o

Upprätt cykel
Halvliggande cykel
Löparband
Trappmaskin
Roddmaskin
Elliptiska maskiner

Sökande måste också visa att de har planerat och instruerat minst fyra övningar
från vardera av föjande (åtta totalt)
o Lyft med motståndsmaskin
o Lyft med fria vikter
Kandidaterna måste visa korrekt lyft och räckningsteknik, inklusive att säkert
göra dead lifts med skivstång från golvet.
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I följande tabell anges ett antal övningar som kan användas:

Motstånds maskin

Fria Vikter/
Golv Övningar

Shoulder flexion

Seated chest press

Dumbell front raise

Shoulder extension

Low pulley row
Seated row

Single arm row
Dumbbell bent arm
pullover

Shoulder abduction

Shoulder press

Shoulder press (Dumbbell)
Lateral raise (Dumbbell)
Barbell upright row

Shoulder adduction

Lat pull down
(in front of chest)

Chins

Shoulder horizontal flexion

Bench press
Seated chest press
Pec dec

Bench press
Chest press (Dumbbell)
Dumbbell flyes

Shoulder horizontal
extension

Seated row

Dumbbell prone flyes

Elbow extension

Triceps pushdown
(high pulley)
Triceps press

Supine triceps press
(Barbell)
Single arm triceps press
(Dumbbell)

Elbow flexion

Bicep curl (low pulley)
Seated bicep curl

Barbell curl
Seated Dumbbell curls

Spinal flexion

Abdominal curl

Abdominal curl

Spinal extension

Back extension

Back extension

Hip extension

Leg press
Total hip

Back squat (Barbell)

Hip adduction

Seated adductor
Total hip

Hip abduction

Seated abductor
Total hip

Knee extension

Seated leg extension
Leg press

Knee flexion

Lying leg curl
Seated leg curl

Led / Rörelse
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Gruppträningsinstruktör
Kandidaterna måste visa bevis på att de har planerat och instruerat en grupp av
klienter under alla faser av motionera till musikklassen
o Uppvärmning (kombinerad rörlighet och ökad puls, innehåller statisk
eller dynamisk stretching)
o Kardiovaskulär träning med användning av aerobicskurva (att
innehålla puls ökning, huvudsaklig workout och puls sänkning)
o Muskelkraft och uthållighet
o Stretching och flexibilitet efter workout
Användning av minst en av följande metoder av koreografidesign /
undervisningsmetoder
o Lägga till
o Vers Refräng
o Varvningsmetod
Kandidaterna måste visa minst en detaljerad uppdelning av rörelser som ska
passa minst en 32 takts fras.
Kandidaterna måste visa att de har lagt upp sina träningspass för att arbeta med
musiktakter och fraser, och de måste välja musik på en lämplig hastighet som är
passande för klienterna.
Kandidaterna måste visa att de kan tillämpa metoder för röst-projektion och kan
använda röstens volym och läge effektivt.
Kandidaterna bör observeras undervisa från olika positioner i rummet, och de
ska demonstrera att de har kontrol över deltagarna.
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Vattenträningsinstruktör
Kandidaterna måste visa att de har planerat och instruerat en grupp av deltagare
i en Vattenklass och visa särskild hänsyn till den våta miljön genom att omfatta
samtliga av följande:
o Säkerhet och välbefinnande av deltagare anpassade till miljön,
inklusive att gå i och ur vattnet
o Värmereglering
o Kontinuerlig visuell kontakt med deltagarna
o Säker användning av elektronisk utrustning
o Metoder/rörelser för att deltagarna ska kunna bibehålla eller återfå
balansen i vattnet
Samtliga faser av träningspasset ska inkluderas:
o Uppvärmning (kombinerad pulsökning och dynamisk stretching)
o Kardiovaskulär träning med användning av aerobicskurva (att
innehålla puls ökning, huvudsaklig workout och puls sänkning)
o Muskulär konditionering
o Nedvärmning och flexibilitet
Demonstrera hur man effektivt utnyttjar vattnets egenskaper genom att inkludera:
o Motstånd
o Flytförmåga
o Metoder för att öka eller minska intensiteten i samband med vattnets
egenskaper – till exempel ökad yta, rörelsens hastighet
Kandidater måste visa noggranna demonstrationer av rörelser och tekniker som
är anpassade till vatten med särskild uppmärksamhet på hastigheten i
rörelserna.
Kandidaterna måste visa att de kan tillämpa röstprojektionsmetoder och effektivt
använda volymen och tonläge av rösten. Kandidaterna måste visa användning
av dynamisk icke-verbal kommunikationsförmåga.
Kandidaterna ska observeras undervisa från en rad olika positioner runt poolen,
och påvisa kontroll av deltagarna samtidigt som de uppmärksammar sin egen
välfärd vid sidan av poolen.
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Motion och Konditionskunskap
Bilaga till EHFAs Motion och Konditionskunskaps Standarder
Ben, leder och muskler som anges nedan ska ingå:

Ben

Leder

Viktiga Muskler

Axiellt Skelett:
Kranium
Ländkotor
Revben
Nyckelben
Strålben
Falanger
Lårben
Vadben
Halskotor
Sakralkotor
Svanskotor

Orörliga
Något rörlig
Fritt rörlig
Synovial
• Glidled
• Äggled
• Sadelled
• Ellipsoidled
• Vidbarled
• Kulled
• Kondylärled

Sternocleidomastoideus
Pectoralis Major
Deltoideus
Biceps Brachii
Rectus Abdominis
Obliquus
Tranversus Abdominis
Trapezius
Rhomboideus
Triceps
Latissimus Dorsi
Erector Spinae
Höft Flexors
Quadriceps
Adductor
Tibialis Anterior
Gluteus
Abductor
Hamstring
Gastrocnemius
Soleus

Appendikulärt Skelett:
Överarmsben
Handlovsben
Tarmben
Knäskål
Vristben
Bröstkotor
Bröstben
Blygdben
Skulderblad
Armbågsben
Mellanhandsben
Sittben
Skenben
Metatarsalben
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Beviskrav
EHFA Personlig Tränare
•
•
•

Enhet 1 Avancerad Motion och Fitness Kunskap (obligatorisk)
Enhet 2 Avancerad Motståndsträning (obligatorisk)
Enhet 3 Avancerad Kardiovaskulärträning (obligatorisk)

Enhet 2 och enhet 3 av Personlig Tränare innehåller också:
o Klientbedömning och Konditionsutvärdering
o Träningsplanering
o Näringslära
Träningsorganisationerna ska omfatta alla 3 obligatoriska enheter för
EHFA Personlig Tränare
EHFA Försäljning och Marknadsföring för Personlig Tränare
•

Enhet PT2 Försäljning och Marknadsföring för Personlig Tränare (valfri)

Detta är en valfri enhet

EHFA Personlig Tränare –
Avancerad Kardiovaskulärträning
Det måste finnas bevis att kandidaten har planerat och instruerat deltagare att
använda följande typer av utrustning:
o Kardiovaskulära maskiner
De sökande måste också visa planering och instruera minst två kardiovaskulära
synsätt på träning – till exempel intervall träning, Fartlek träning etc.
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EHFA Personlig Tränare –
Avancerad Motståndsträning
Det måste finnas bevis att den sökande har planerat och instruerat deltagare att
använda samtliga av de följande typer av utrustning:
o Motståndsmaskiner
o Fria vikter, inklusive skivstänger, hantlar och kablar om befintligt
Kandidaterna måste demonstrera korrekt lyft och räckningstekniker, inklusive
dead lifts lyft av skivstång från golvet och spotting (hålla uppsikt)
De sökande måste också visa planering och instruera minst fyra motstånds
träningsmetoder – till exempel, supersets, pyramidsets etc inom en rad
motsåndsmaskiner och fria vikter.
Det måste finnas bevis att den sökande har planerat och instruerat deltagare i
åtminstone en bålstabilitetsövning (core stability).
Observera: antalet maskiner/delar av utrustning beror på kandidaternas
planering men det minsta antalet träningsmetoder angiven måste följas.
EHFA Personlig Tränare –
Klientbedömning och Konditionsutvärdering
Det måste finnas bevis att kandidaten har planerat och genomfört följande:
o
o
o
o

Klientbedömning
Kroppshållninganalys (statisk och dynamisk)
Konditionsutvärdering
Träningsplanering

Kandidaterna måste genomföra minst fem obligatoriska test från de följande
kategorierna:
o
o
o
o
o
o
o
o

Längd
Vikt
Midja - Höftkvot
Blodtryck
Kroppssammansättning
Kardiovaskulär kondition
Rörelseräckvidd
Muskelkondition

Ytterligare två prov (från föregående kategorier), som inte har planerats i förväg,
ska väljas av handledare/bedömare.
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EHFA Personlig Tränare –
Träningsplanering
Använd en till synes frisk person som inte kräver medicinsk/näringsingripande.
Kandidaterna behöver förbereda ett avancerat träningsprogram som är passande
för klienten. Programmet ska vara i minst 12 veckor och vara passande till
klientens mål. Det ska också följa sunda principer av träningsplanering.
Programmet ska ge en översikt av kortsiktliga, mellan och långsiktliga mål.
Kandidaterna kan använda periodisering när lämpligt att representera dessa mål.
Programmet kan vara hypotetiskt eller utföras på en riktig klient för hela eller
delar av de 12 veckorna.
EHFA Försäljning och Marknasföring för Personlig Tränare
En affärsplan är nödvändig för denna valfria enhet. Affärsplanen ska ge en tydlig
överblick av följande:
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Företagets namn och kontaktuppgifter
Kort resume av samtliga nyckelpersoner som deltar i verksamheten
Företagets verksamhetside
Läge och servicetillgänglighet
Beskrivning av erbjudna tjänster och pris policy
Positionering (Unique selling point)
Marknadsundersökning och målmarknad ska omfatta syftet med de
genomförda marknadsundersökningarna, genomförda aktiviteter,
resultat och sammanfattning av resultaten, SWOT analys och
sammanfattning av målmarknaderna och och motivering av val av
marknaderna.
Beredskapsplan
12 månaders PR-plan och pressmeddelande inklusive kostnader
Betalning och avbeställningspolicy
Nödvändig utrustning och startkostnader
12 månaders förväntade kassaflöde prognos i samband med
företagets mål och PR-plan.
3 år verksamhetsmål (gäller SMART)
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Motion och konditionskunskap
Bilaga till EHFA Personlig Tränare
Motion och Kontiodionskunskaps Standarder
Ben, leder och muskler som anges nedan ska ingå:

Ben

Leder

Viktiga Muskler

Axiellt Skeleton:
Kranium
Halskotor
Bröstkotor
Ländkotor
Sacralkotor
Bröstben
Revben
Svanskotor

Orärlig
Något rörlig
Fritt rörlig
Synovial
• Glidled
• Kondylärled
• Sadelled
• Ellipsoidled
• Vridbarled

Supraspinatus
Infraspinatus
Teres Major
Subscapularis
Levator Scapulae
Trapezius
Rhomboideus
Serratus Anterior
Deltoideus (Anterior, Medial,
Posterior)
Latissimus Dorsi
Biceps Brachii
Brachialis
Brachioradialis
Triceps Brachii
Rectus Abdominis
Transversus Adbominis
Obliques Internus
Obliques Externus
Quadratus Lumborum
Erector Spinae
Multifidi
Iliopsoas (Iliacus and Psoas
Major)
Tensor Fasciae Latae
Gluteus Maximus
Gluteus Medius
Gluteus Minimus
Piriformis
Adductor Longus
Adductor Brevis
Adductor
Rectus Femoris
Vastus Lateralis
Vastus Intermedius
Vastus Medialis
Semimembranosus
Semitendinosus
Bicep Femoris
Tibialis Anterior
Gastrocnemius
Soleus

Blygdben

•
•

Appendikulärt Skeleton:
Skulderblad
Nyckelben
Överarmsben
Armbågsben
Strålben
Handlovsben
Mellanhandsben
Falanger
Tarmben
Sittben
Lårben
Knäskål
Skenben
Vadben
Vristben
Hälben
Metatarsalben
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