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FYSTRAPPA 

 

Det är i barnaåren som grunden läggs för goda motions- och kostvanor och en framtida hälsa 

genom hela livet. Oavsett ambitionsnivå eller ålder har styrketräning en positiv effekt på alla. 

Ja, alla individer borde faktiskt träna någon form av styrketräning. Det är aldrig försent att 

börja men alltid för tidigt att sluta.  

 

När du planerar och genomför ett träningspass för barn och ungdomar ska du kunna ställa 

och kunna besvara några frågor till dig själv: 

- Tillgodoser denna träning barnens behov av allsidig träning?  

- Är min träning genomtänkt och av sådant slag att barnen tycker det är roligt, 

stimulerande och glädjefyllt? 

- Kan jag svara ja på att övningarna i löser den långsiktiga planeringen för barnens 

idrottsliga utveckling? 

 

Uppvärmning 

Uppvärmning för barn som ännu inte nått in i puberteten tar längre tid än för vuxna och 

kännetecknas av långsamt stigande intensitetsnivå. Uppvärmningen ska innehålla väldigt 

korta perioder av fysisk aktivitet med korta viloperioder emellan. Det beror på både 

psykologiska och fysiologiska faktorer. Barnen stannar tvärt när de blir trötta för att de inte 

ännu har förmåga till uthållighet. Därför är lekens form bra. 

 

De första övningarna bör fokusera på kroppshållning följt av gångövningar av olika slag som 

sedan övergår i jogging, löp och hoppövningar i intervallform om ca 10-15 sek.  Eftersom 

uppvärmningen blir en stor del av träningspasset gäller det att utnyttja den här tiden på ett 

effektivt sätt genom att övningarna utvecklar de fysiska kvaliteter och förmågor som är 

lämpliga för barn före pubertal ålder, alltså mycket koordination, snabbhet, styrka och 

rörelseteknik.   

 

När barnen kommer in i puberteten får de en bättre förmåga att klara mer långvariga 

perioder av fysisk aktivitet och då är det möjligt att uppvärmningen även innehåller övningar 

som håller på under en längre tid. Det kan även vara en fördel mentalt för att på så sätt 

lugna ner ev överreaktioner inför tävlingar etc.  

 

I senare delen av puberteten bör uppvärmning mer och mer likna en vuxens. Det som skiljer 

mest från ett barn eller en ungdom och en vuxens uppvärmning är att en vuxens individs 

kropp redan vid vetskapen om att hen snart ska träna eller tävla leder till ökad hjärtfrekvens, 



 
 

andningsfrekvens, hjärtminutvolym, syreförbrukning, kroppstemperatur i ett sk pre-

starttillstånd. En vuxen kan påbörja sin uppvärmning med t.ex. jogging direkt.    

------ 
(Fakta hämtad ur boken: Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom för hälsa, prestation och individuell utveckling av Michail 

Tonkonogi/Helena Bellardini) 

 

 

Förslag planering  45 min: 

  

 Samling för snabb genomgång av träningen – barnen brukar vara taggade, skapa 

förväntan, närvaro, checka av läget högst 3-5 min,  

 Långsamt pulshöjande uppvärmning med koncentrationsinslag enligt program som 

barnen snart lär sig formen på men där övningarna kan varieras – igenkänning högst 

5-7 min,  

 Styrka teknik – planera och variera övningar för helkropp, ben, rygg, bröst, 

dynamiskt, statiskt, snabb, reaktion… högst 5 min,  

 hinderbana, parövningar, hopprep, tabattaomgång för pulshöjande rörelseglädje 

högst 5 min 

 Idrottsspecifika basketövningarna enligt din/klubbens terminsplanering 20 min,  

 Avslutning – samla alltid hela gruppen och hitta något att säga som 

sammanfattar/reflekterar/manifesterar i gest dagens träning. Alla barn ska gå 

därifrån och kunna svara på frågan ”vad gjorde ni/hade ni kul idag på träningen?” 

eller i en gest uttrycka känslan att ”yes” jag lärde mig/kände mig stark/snabb….  idag! 

5 min 

 

 

 

Planera i lektionen 1 tim:  

 

 Samling för snabb genomgång av träningen – barnen brukar vara taggade, skapa 

förväntan, närvaro, checka av läget högst 3-5 min,  

 Långsamt pulshöjande uppvärmning med koncentrationsinslag enligt program som 

barnen snart lär sig formen på men där övningarna kan varieras – igenkänning högst 

5-7 min,  

 Styrka teknik – planera och variera övningar för helkropp, ben, rygg, bröst, 

dynamiskt, statiskt, snabb, reaktion… högst 5 min,  

 hinderbana, parövningar, hopprep, tabattaomgång för pulshöjande rörelseglädje 

högst 5 min 

 Idrottsspecifika basketövningarna enligt din/klubbens terminsplanering 35 min,  

 Avslutning – samla alltid hela gruppen och hitta något att säga som 

sammanfattar/reflekterar/manifesterar i gest dagens träning. Alla barn ska gå 



 
 

därifrån och kunna svara på frågan ”vad gjorde ni/hade ni kul idag på träningen?” 

eller i en gest uttrycka känslan att ”yes” jag lärde mig/kände mig stark/snabb….  idag! 

5 min 

 

 

Förslag på uppvärmning ”Rolig motorik, ca 6-9 år” i fyra delar – ca 15-20 min 
 

1. Cirkelgång 

Gå i en vid cirkel på ena planhalvan (eller även på den andra planhalvan om det är många barn). En 

tränare står i mitten och ropar upp namnen. Skapa förväntan och berätta något om vad som ska 

tränas idag. En tränare går med och ser till att cirkeln håller storleken och också flikar in med 

övningar barnen ska göra när de går runt i ringen: 

 Gå på utsidan av foten i ca 10-15 steg 

 Gå på insidan av foten i 10-15 steg 

 Byt håll några gånger hela tiden gåendes 

 Gå på tårna 10-15 steg 

 Gå på hälarna 10-15 steg 

 Stanna och gör några AV-steg och några twist-steg åt båda håll 

 

2. Perception  

En tränare använder ett visuellt ljud, tex studsa en basketboll eller blås i visselpipa eller liknande där 

barnen instrueras medan de fortfarande går runt i ringen: 

 En studs med bollen betyder ca 10 springsteg i en rusch för att sedan återgå till gång 

 Två studs med bollen betyder byt håll 

 Tre studs betyder sitt ner räkna till 10 och sedan resa på sig och fortsätta att gå 

Variera sedan några gånger en-två eller tre studs för att barnen ska öva sin perseptionsförmåga 

 

3. Pulshöjare 

Ställ upp barnen längsmed hela långsidan och utför följande löpningar två gånger. Viktigt att barnen 

väntar ca 5-10 sek mellan varje löpning: 

 ”simma” framåt med stora cirkulerande rörelser till motsatt långsida, ”simma” bakåt tillbaka. 

 gör sido-step-steg till andra långsidan och tillbaks. Armarna utsträckta åt sidorna. 

 Samma som ovan men gör översteg. Även om barnen inte kan – beröm varje form av 

sidostegande! Det här är svårt! 

 Samla barnen på långsidan igen. Spring 10 steg med höga armar och höga ben på stället och 

sedan en rusch över till andra långsidan 

  

4. Hinderbana 

Titta på bilden! Förbered hinderbanan. Låt barnen hjälpa till att ställa vattenflaskor, väskor eller 

annat på lagom avstånd på en rad så att det går att springa med små små steg i ett zick-zack mönster.  

Lägg upp matta för kullerbytta.  

Lägg upp rockringar för splitstep och ”trä i – trä ur”, dvs barnen ställer sig i rockringen och hämtar 

den på golvet och ”trär den över kroppen upp till raka armar och lägger ner den på golvet igen. 



 
 

 

                  
 

 

 

Förslag på övningar som kan passa till cirkelgång eller hinderbanor 6-9 år: 

Grodhopp – andas som en raket! 

Step up framåt på en bänk – andas vid klivet 

Baklänges step up på bänk ståendes från sidan – långsamt med kontroll 

Bänkhopp – barnen håller i en bänk med händerna och hoppar över fram och tillbaks - 

tempo 

Stå som ett flygplan med stöd för händerna i 30 sek  

Björngång 

Cleopatravink stående och liggande 

Sittande dips på golv eller bänk 

Flygande kråka - långsamt 

Sälgång – med fötterna på en handduk och gå med händerna 

Sidoliggande Farao – vinka med underarmen 

Simmare liggandes på mage både bröst och crawl 

Simmare liggandes på mage med snabba crawlkickar med benen 

Stående crawl framåt och bakåt 

Tummen-upp-dans gärna till musik 

Ligg på rygg och klappa takten med raka ben till en sång 

Små jämfota sidohopp 

Enbenssidhopp t.ex. över ett hopprep/linje 

Barnen sida vid sida ska passa en medicinboll från sida till sida, fötterna kvar 

Spring och kicka baken 

Tågång med armarna sträckta 



 
 

Gå vanligt men pressa upp på ta i varje steg 

Vadhopp på matta, använd ”bara” fötterna, raka ben 

Höftifäst böj benen till 90 och låt som en raket när du hoppar, landa mjukt 

Knäböj med pinne 

Utfallssteg med pinne 

Squatjump – stanna i nereläget i 1 sek innan explosivt upp 

Armhävning bara den excentriska fasen 

Handstående mot vägg 

Olika skottkärror 

Spiderman – gå baklänges upp mot vägg 

Liggandes på rygg benlyft med båda benen 

Liggandes lyft ett ben rotera i omvänd albatross 

Diskusboll – stå i utfall, förrotera sen bak och sen ”kasta”, håll balansen 

Bäckenlyft på ett ben, greppa det andra 

Stå på huvudet 

Omvänd cruch 

Ryggresning 

Lateral sidböj  

Situps 

Hälskjut, ligg på mage, vinkla ett ben i taget 90 i knät, lyft hälen mot taket 

Olika benlyft från sidoliggande, böjt ben ”kissande hunden” 

Stående stjärna 

Vadpressar med raka ben, böjda ben och omvända 

 

 

 

  



 
 

Förslag på uppvärmning ”Lära träna, börja belasta”,  ca 9-12 år i fyra delar – 

15-20 min 
 

1. Cirkel 

Gå i en vid cirkel på ena planhalvan (eller även på den andra planhalvan om det är många ungdomar). 

Hållning! En tränare står i mitten och ropar upp namnen. Skapa förväntan och berätta något om vad 

som ska tränas idag. En tränare går med och ser till att cirkeln håller storleken och också flikar in med 

övningar barnen ska göra när de går runt i ringen: 

 Gå på utsidan av foten i ca 10-15 steg poängtera hållning 

 Gå på insidan av foten i 10-15 steg poängtera hållning 

 Byt håll några gånger hela tiden gåendes 

 Gå på tårna 10-15 steg med raka ben poängtera hållning 

 Gå på hälarna 10-15 steg med raka ben poängtera hållning 

 Stanna och gör några AV-steg och några twist-steg åt båda håll 

 

2. Perception  

En tränare använder ett visuellt ljud, tex studsa en basketboll eller blås i visselpipa eller liknande där 

barnen instrueras medan de nu joggar lite lätt runt i ringen: 

 En studs med bollen betyder t.ex. splitstep och rotation åt två riktningar för att sedan återgå 

till jogg 

 Två studs med bollen betyder byt håll med 5-10 steg rusch 

 Tre studs betyder t.ex.  5 benböj, 5 sit-ups, 5 ryggresningar, 5 armhävningar eller likn 

Variera sedan några gånger en-två eller tre studs för att ungdomarna ska öva sin 

perseptionsförmåga 

 

3. Pulshöjare 

Ställ upp barnen längsmed hela långsidan och utför följande löpningar två gånger. Viktigt att barnen 

väntar ca 5-10 sek mellan varje löpning: 

 ”simma” framåt med stora cirkulerande rörelser till motsatt långsida, ”simma” bakåt tillbaka. 

Eller prova att snurra armarna åt olika håll. 

 gör slide-steg till andra långsidan och tillbaka, håll ut armarna längs sidan – hållning. Lägg 

gärna till rörelser med armarna höger, vänster, täcka skott. 

 Samma som ovan men gör översteg, håll ut armarna längs sidan – hållning. Lägg gärna till att 

ungdomarna roterar en boll sida till sida samtidigt.  

 Samla barnen på långsidan igen. Spring 10 steg med höga armar och höga ben (skipping) på 

stället och sedan en rusch över till andra långsidan – variera med olika löpskolningssteg på 

stället som travsteg, sprättsteg, kickar. 

 

4. Sparring 

Titta på bilden! I den här formen kan du väva in mycket grundmotorik tillsammans med 

helkroppsstyrka, rörlighet- och koordination, koncentration uppfatta/utföra flera olika uppgifter. Det 

är lätt att öka svårighetsgraden och anpassa efter ditt lags färdigheter. Hitta gärna på andra 

styrkeövningar! Använd hjälpmedel! Rörlighets- och koordinationsövningarna utförs med 



 
 

gummiband, styrkeövningarna utförs med gummiband/tunga stänger/vikter, sprintarna förlängs och 

görs tuffare. 

Dela upp laget i två grupper. Ställ upp längs långsidorna mitt emot varandra. Den ena sidan är 

styrkesidan. Den andra sidan är rörlighetssidan. Sidorna utför en övning i taget samtidigt. Därefter tar 

sig styrkesidan över till rörlighetssidan. Styrkesidan springer t.ex. med böjda ben, baklänges, 

indiansteg, tågång, … över till rörlighetssidan mellan varje styrkeövning. Gemensamt utför paren 

några ”sparringövningar”. Efter ett helt varv byter sidorna med varandra. Gör 2-3 varv!  

 

Styrkesidan utför: 

1. 1 x 10 st grodhopp (bredbent djupt hopp, nudda marken med händerna, sträck 

armarna raka i upphoppet) 

2. 1 x 10 st axel-benpress (stå på fötter och händer som ett A, armar och ben böjs 

samtidigt så att pannan och knäna nästan nuddar marken – samtidigt) 

3. 1 x 10 st V-sit ups (helt utsträckt i liggande läge med armarna rakt sträckta ovanför 

huvudet, armarna nuddar fötterna i V-läget)   

 

Rörlighetssidan utför: 

1. Skulderbladsrotation (armarna i axelhöjd, 90 vinkel i armbågen, underarmarna 

roterar långsamt ett halv varv framåt och tillbaka) 

2. Axelrotation (håll armarna rakt ut i axelhöjd, rotera en arm i taget så att 

handflatorna vänder mot taket åt båda håll) 

3. Bröstryggsrörlighet (armarna i axelhöjd, 90 vinkel i armbågen, för ihop 

underarmarna i lugn takt fram och sedan så lång bak det går, håll en liten stund, 

upprepa. Handflatorna vänder utåt i det bakre läget) 

 

Tre övningar på varje sida brukar vara lagom. 

 



 
 

                       

 

 

Förslag på övningar som kan passa till cirkelgång, hinderbanor eller sparring 9-12 år: 

Armhävning noga poängtera andning. Andas ut i koncentrisk fas, in i excentrisk 

Armhävning på något ostadigt, olika höjd, olika bredd 

Bröstpress med hantel eller gummiband 

Chins från bom 

Dips på golv, bänk 

Enarmsrodd stående 



 
 

Flygande kråka med gummiband, långsamt 

Skulderblads övn liggandes med magen mot bänk lutad 45 formera bokstäverna Y T L W 

Goodmorning med stång 

Hoppa upp på t.ex. omvänd BOSU – balans 

Marklyft med gummiband, pinne 

Omvända ryggups liggandes på en bänk – håll 2 sek 

Sidocrunch 

Sidoutfall dra gummiband mot bortre knä uppifrån till ner och tvärs om 

Höftlyft, även ett ben i taget, håll benet i luften 90, stå kvar, ostabilt underlag 

Benlyft med raka ben 

”Finnen” (ja den heter så!), knästående luta framåt och tillbaks, kompis håller benen  

Benlyft stående belastade med gummiband (abduktion, adduktion) även från 90 rakt ut 

Stepup på låda framåt och sidan i slow motion, böj/sträck så bakre benet tuschar i golvet 

Stående bencurl, liggande mot boll, enbens och dra in benet genom att glida på handduk 

Bencurl liggande 

Vadpressar raka, böjda, omvända, donky raises 

Stöt med lätt stång från bringan och upp 

Frivändning med lätt pinne 

Knäböj med lätt stång på bringan, eller på ryggen och stöt 

Utfallssteg med pinne 

 

 

  



 
 

Förslag på uppvärmning ”Träna för uppbyggnad”, ca 12-16 år i fyra delar – 15-

20 min 

 

1. Uppvärmning 

I egen takt hoppar ungdomarna 3-5 min hopprep, en stunds långhopprep eller 2-3 

varv gemensam uppvärmningstabatta. 

 

2. Perseption 

t.ex. MAQ-rörlighetsserier med pinne. Eller 8-punkts-burpie som sedan utförs 

snabbare och snabbare följt av olika kommandon som ligg på rygg, stå, sitt, ligg på 

mage osv  

 

3. Pulshöjare 

6-8 löpskolningssteg ungefär ½ planlängd, gå tillbaks och upprepa, 

bollkontrollstafetter, olika kullekar – lyssna på ungdomarna – du brukar få förslag på 

någon ”gammal” kullek du tror dem är för gamla för. Kul! 

  

4. Styrkeövningar 

t.ex. 8 st par-brottningsövningar som finns beskrivet eller någon av 

styrkeprogrammen. 

 

 

Förslag på övningar som kan passa till cirkelgång, hinderbanor, sparring eller par-

styrkeövningar,  12-16 år: 

Armhävning på hantlar eller handtag för extra djup 

Benböj och axelpress med tung stång 

Bänkpress med tung stång 

Chins från bom 

Enbenslyft hängandes från bom, stabilisera skuldra och rörelse 

Dips mellan två bänkar 

Belastande skulderbladsövn magläge mot bänk lutad 45 formera bokstäverna Y T L W, håll 2  

Handstående armhävning, kompis stabiliserar 

Latsdrag 

Enbensrodd, fäll överkroppen 90, armarna lodrätt, hantel i motsatt arm stödjeben 

Skulderbladsövningar i alla riktningar 

Stöt från axel från lätt böjda ben med tung stång, stabilisera  

Pullover med gummiband, dubbla och även roterande 

Pekplanka diagonal och även samma sida 

Situps på lutande bänk 45 

Situps med medecinbollkastCrunch 

Ryggresning från bänk, kompis håller fötterna 



 
 

Goodmorning belastad 

Benlyft stående belastade med gummiband (abduktion, adduktion) även från 90 rakt ut 

Stepup på låda framåt och sidan i slow motion, böj/sträck så bakre benet tuschar i golvet 

Utfallssteg med gummiband som drar innåt bibehåll knä över fot 

Vadpressar raka, böjda, omvända, donky raises 

Frivändning med tung stång 

Knäböj med tung stång på raka armar 

Ryck 

Stöt från bringan 

Utfall med belastning 

 

 

 

  



 
 

Färdigheter 

Varje idrott har behov av specifika färdigheter och styrkor. Det varierar alltså vad för 

färdigheter du behöver om du ska bli en god simhoppare, tennisspelare eller lira basket. För 

att exemplifiera vad jag menar med färdigheter kan vi välja en aktivitet som skulle passa in 

som övning i många idrotter, t.ex. lång-hopprep.  Vad för färdigheter behöver du ha för att 

kunna hoppa hopprep i ca 20 min? Jag har här valt att använda en modell som kallas 

”KRUSS” – en akronym som står för:  

 Koordination,  

 Rörlighet,  

 Uthållighet,  

 Snabbhet,  

 Styrka  

 

För vart och en av förmågorna sätter du en siffra 1-10 där 10 anger en excellent färdighet för 

att klara uppgiften eller 1 att du knappt behöver den färdigheten för att klara uppgiften.  

 

Håller du med om följande motivering? 

Koordination – 6 – med motivering att det någon annan som slår, du måste kunna anpassa 

takten, hoppa är en grundmotorisk färdighet och hör till det alla ska kunna! 

Rörlighet – 7 – timing att hoppa in, behålla position under hoppning, anpassa hoppandet till 

given yta, ev uppgift att hoppa på ett ben, hämta saker på marken, huka sig etc 

Uthållighet – 8 – det är en lång tid, 20 min, att utöva lång-hopprep, viss variation genom att 

periodvis veva, men en god uthållighet är väsentlig 

Snabbhet – 6 – det behövs en viss snabbhet att hoppa in och hoppa ut, vissa hoppsätt kan 

behöva snabba fötter 

Styrka – 8 – speciellt benmuskler rekryteras vid hopp.  

 

Övning: 

Funderar en stund på vilka siffror 1-10 du skulle ge till  

1) en tennisspelare  

2) en basketspelare 

3) välj en egen sport/aktivitet 

 

  



 
 

Fystrappa 

Barn och ungdomar är i en konstant utveckling och deras kroppar genomgår stora 

förändringar i sin egen takt. Det kan variera stort var i utvecklingsfasen ett barn är trots att 

den kronologiska åldern är densamma. En ungefärlig indelning kan se ut så här: 

 

- Aktiv start, ca 0-6 år 

- Rolig motorik, ca 6-9 år 

- Lära träna, börja belasta, ca 9-12 år 

- Träna för uppbyggnad, ca 12-16 år 

- Träna för styrka, ca 16-19 år 

- Träna för prestation, ca 19 år + 

------ 
(uppdelningen hämtad ur boken: Styrketräning – från lek till elitidrott av Jonas Enqvist) 

 

Aktiv start 0-6 år 

Som ledare gäller att du är kreativ och uppfinningsrik och gör övningar och aktiviteter som 

du barnen tycker är roliga. Det är viktigt att du har en plan med vad för färdigheter du vill 

träna, men du gör det i en leksam form. Små barn är inte så uthålliga utan jobbar gärna 

100% i korta perioder med vila emellan. 

 

Ett förslag är som tidigare nämnt att skapa olika hinderbanor som stimulerar grundmotoriska 

mönster. Du väver in utmaningar som att klättra, krypa, hoppa, skutta, rotera eller förflytta 

sig på olika sätt etc i en berättelse eller till någon musik så barnen även får rörelse i takt. 

Skapa nya rörelser, lekar, danser. Bygg former med kroppen genom att använda hand och 

fötter och flytta runt på olika sätt. Följa John blir t.ex. en björnjakt men du vet att du övar 

barnen i balans genom att gå på en linje, stå stilla på två/ett ben stilla och blunda eller öva 

en för små barn ganska svår uppgift att springa med inslag av indianhopp. Inkludera gärna 

barnens fantasi.  

 

Mål: Rörelseglädje. Stimulera alla grundmotoriska mönster som klättra, krypa, hoppa, 

skutta, rotera. 

 

Exempel på övningar: hinderbanor med många olika övningar, följa John, kull, stafetter, 

hoppa bock, skottkärra, crawl fram/bak med armarna, knäböj med pinne, explosiva upphopp 

 

Tester: kolla tester 

 

Rolig motorik ca 6-9 år 

Det här är en ålder då barnen har hög förmåga att lära sig nya rörelser. Låt fokus ligga på att 

introducera så många rörelsemönster det går på ett lekfullt sätt. Här ingår även andning och 

mental avslappning. Du grundar för framtiden!  Som ledare har du kunskap om vad det är för 

färdigheter som är viktiga och det är redan dags att försöka möta de rörelser och den 



 
 

stabilitet och de teknikkrav som ställs inom idrotten för att ge förutsättningar för att forma 

en atlet i största allmänhet – inte specifikt en innebandyspelare, vollybollpelare eller en 

gymnast. Du skapar rutiner och för barnen igenkänning på dina träningar där styrketräning 

och teknik med basövningar är del av uppvärmning på varje träning. 

  

Mål: Atletisk hållning, balans statisk/dynamisk, rörlighet/stabilitet. Introducering till 

styrketräning med kroppen eller lätta redskap som motstånd.  

I slutet av denna period kunna: atletisk hållning, armhävning, liggande rodd, dips, chins, rygg 

upp, knäböj, utfall, stepups, bänkpress, axelpress, latsdrag och stående rodd. Insikt i 

frivändning, stöt samt ryck från knä. 

 

Exempel på övningar: Utfallsgång på linje med armarna rakt ut med en mackarackas som 

inte får låta, snören som ska doppas i flaskor, armhävningar fast bara excentriska fasen, 

handstående mot vägg, gummibandsövningar för helkropp.  

 

Test: Kolla rörelsetester 

 

Lära träna, börja belasta ca 9-12 år 

Barnen börjar närma sig puberteten och har fortfarande hög förmåga lära sig nya rörelser 

och tekniker. Här kan tillväxtspurten starta vilket försvårar då teknikinlärningen när ben, 

armar och kropp växer åt alla håll. 

 

Mål: Fortsätta att utöka rörelsebanken, både generella rörelser och idrottsspecifika. 

Introducera fler olika basövningar med fria vikter med bibehållen stabilitet runt alla leder 

 

Exempel på övningar: Alla basövningar med god teknik (10-15 RM). Häri ingår förståelse för 

hur/varför träningsupplägg ser ut som det gör med uppvärmning, aktiv rörlighet, styrka, 

nedvarvning, rörlighetsträning. Intro olympiska lyftövningar – teknik. Här gäller det att 

variera, göra roligt och fokusera på att behålla intresset. Armhävningar med korrekt andning, 

chins, dips, gummibandsstyrka för helkropp, sneda/roterande crunch, frivändning med 

pinne.  

 

Test: Kolla tester! 

 

Träna för uppbyggnad ca 12-16 år 

I de här åldrarna övergår fokus från generellt idrottsförberedande till specifikt 

idrottsförberedande. Tillväxtspurten är i full sprutt både längd- och viktmässigt vilket 

påverkar rörelseinlärningen negativt. Lägg stort fokus på rörlighetsträning. Tränaren måste 

noga korrigera och kolla utförandet i alla övningar. 

 



 
 

Mål: Anpassa rörelsebanken till växande kroppen, behåll rörligheten i den växande kroppen, 

styrketräna regelbundet, öka muskelmassan. Utmana konditionen med både intervall- och 

uthållighetsträning. 

 

Exempel på övningar: Alla leder i kroppen måste stärkas. Stabilitetsträning ligger som grund. 

Noga koll på muskelobalanser t.ex. fram- o baksida, höger-vänser, övre-nedre, globala-

lokala. Axel-benpress med skivstång, bänkpress, rodd, marklyft, frivändning, ryck, stöt från 

bringan 

 

Test:  Kolla tester! 

 

Träna för styrka ca 16-19 år 

Tillväxtspurten avtar. Musklerna är mogna att belastas hårdare. Det här är en viktig period 

utveckla max-styrka. Inlärningsförmågan börjar försämras därför viktigt att snabbt lära 

idrottaren hantera sin nya kropp. Dags att börja periodisera träning för satsning på den 

specifika idrotten. Maxa, variera med explosivt utförda olympiska övningar. 

 

Mål: Atletisk hållning i nya kroppen och att kunna stabilisera, koordinera/balansera. 

Styrkeökningen ska kunna användas idrottsspecifikt och då måste nervsystemets förmåga att 

skapa kraft tränas.  

Planera träningarna idrottsspecifikt. Bibehållen teknik och utveckla balans (fram- o baksida, 

höger-vänser, övre-nedre, globala-lokala). 

 

Exempel på övningar: Ska du bli en god cyklist – kör intervaller på cykel. En skidlöpare ska 

träna styrka mestadels stående. Step-up-övningar med belastning, olika bensparkar, knäböj 

med skivstång på raka armar, situps med medicinbollkast, belastande skuldraövningar,   

 

Test: Kolla tester! 

 

Träna för prestation ca 19 år + 

Beroende på vald idrott – samla kraft och specifik kondis genom att periodisera träningen. 

Fortsätt att jobba med att öka stabiliteten och förbättra koordination. Beroende på idrott 

öva på förmågor som att accelerera, bromsa, ändra riktning, strategi. Fortsätt att jobba 

parallellt med generell styrka och idrottsspecifik styrka. Mental träning och avslappning kan 

vara ett värdefullt verktyg att hantera. 

 

Mål: Ja, det är viktigt att ha mål för att motivera en fortsatt satsning oavsett om du ska ta dig 

till ett OS eller till ett damlag i div. 1 norra. 

 

Exempel på övningar: Jobba på olika sätt med stabilitet, rörlighet, balans, koordination, 

styrka, explosivitet, snabbhet, kondition, uthållighet. Periodisera och anpassa efter 

tävlingsplanering. 



 
 

 

 

Liten övningsbank 

 

Ormens huvud 

Förberedelse:  Dela gruppen i ca 6-8 personer (inte så noga!).  

Syfte:  

Kondis, koordination, tajming, rörlighet, reaktion 

Tid: 10 min 

Utförande: 

Utse en jagare i varje lag. De övriga gör ett led och håller varandra i midjan/axlarna. Försten i 

ledet är ormens huvud och gör sig så stor som möjligt med händerna åt sidan. Jagaren ska ta 

ormens svans och får jaga bäst hen kan. Byte om jagaren fångar svansen. Ormen måste 

hållas intakt – går den sönder är det byte. Alla flyttar runt i ledet så att man får vara på alla 

positioner. 

 

Brännbollsstafett  

Material  

• basketboll 
 

Beskrivning 

Samma princip som vanlig brännboll, fast utan slagträn eller koner och man använder en 

fotboll. Deltagarna delas upp i två lag. Ett lag börjar som utelag, ett som innelag. 

 

Utelaget sprider ut sig på spelplanen, innelaget ställer sig på ett led framför utelaget. Förste 

man i innelaget tar några steg fram, tar upp basketbollen och kastar ut den så långt han 

förmår över utelaget. När bollen är kastad springer han runt sitt lag så fort han kan, för varje 

varv sprunget runt laget tilldelas en poäng.  

Utelaget försöker fånga den utkastade basketbollen så kvickt man kan.  

 

När någon lyckats ta upp den, samlar sig utelaget på ett led efter personen med bollen. När 

alla i utelaget står bredbent på led, ska förste man försöka rulla bollen mellan benen på alla 

sina lagkamrater ner till den som står sist i ledet. Sisteman fångar upp bollen, springer fram 

till brännpunkten, lägger ner bollen och säger BRÄND!!! Då måste löparen från innelaget 

sluta springa runt sitt lag och ställa sig sist i ledet. Nästa man från innelaget kliver fram, tar 

upp bollen, kastar, springer osv... Efter utsatt tid byter lagen sida. 

 

Bollkontrollstafett 

Förberedelse:  

Dela upp i lag, beroende på antal utgår adepterna från samma sida eller från båda sidorna. 

Använd hela banans längd. Tappas bollen – börja om från startläget (eller där du vänder)! 

Bestäm hur många varv adepterna ska springa, förslagsvis 4-5 varv.  



 
 

Syfte:  

kondis, bollkontroll, koordination 

Material:  

boll 

Tid: 10 min 

Utförande: 

1: Spring med boll och gör en 8:a med bollen mellan benen samtidigt 

2: Kasta upp (visa lagom höjd ung i korghöjd) bollen och spring efter den och fånga innan 

den studsar 

3: Kasta upp och fånga bakom ryggen. 

4: Låt adepterna bestämma hur denna längd ska gå till 

 

 

Kullekar 

Förberedelse:  Avdela storlek på kull-yta. Juste lottning eller liknande för att utse ”haan” 

Syfte:  

kondis, rörlighet, tajming, styrka 

Material:  

3-4 mjuka bollar 

Tid: 10 min 

Utförande: 

”Haan” kastar mjuka bollar hej villt och den som träffas måste göra t.ex. 5 armhävningar för 

att få kuta runt igen. Byt ”haan” så att alla får vara. 

Alternativt utförande: Ingen är ”haan” – vem som helst får ta boll och träffa vemsomhelst.  

 

 

Kedjeleken 

Förberedelse:  Avdela storlek för lekyta.  Juste lottning eller liknande för att utse vilka två 

som är ”haan”. Dessa två jagar i armkrok 

Syfte:  

kondis, koordination, tajming 

Tid: 10 min 

Utförande: 

När ”haan” kullar någon jagar alla tre i armkrok. När ”haan” kullar den fjärde, delar kedjan 

sig och två armkroklag försöker kulla. 

 

Löpskolning ”landslaget”   

Förberedelse:  Syfte:  

Kondis, koordination, tajmining, rörlighet 

Tid: 10 min 

Utförande: 



 
 

Jogga från baslinje till mittplan alt hela planens längd beroende på antal adepter. Mitt på 

den sträckan är det ett stopp för olika övningar som även utförs vid vändning. 

Motorn i ca 10 sek på stället 

Lateralhopp kl. 15-21 ca 10 ggr 

Hoppa runt på ett ben, byt och hoppa runt på andra benet 

Vänd om och spring några steg baklänges vänd om igen 

Indiansteg ca 10 st på stället 

Sidosteppsteg 

Översteg 

 

Kaoshopprep 

Förberedelse:  Knyt ihop ett långt hopprep. Två ”vevare”. 

Syfte:  

Styrka, kondis, koordination, tajming, rörlighet, reaktion 

Material:  

Hopprep, boll 

Tid: 10 min 

Utförande: 

Ormen: adepterna ställer upp jämte vevarna i två led på samma sida om repet och  springer 

och studsar sin boll i en 8:a ca 2-3 varv. Man behöver inte vänta i kö, utan alla springer och 

flera stycken kan hoppa över samtidigt. Håll koll på bollen, repet, de andra adepterna! 

Vaggan: lika dant som ovan. 

Vaggan:  Ställ upp två-tre led längs hopprepets längd. Först några hopp över. Hoppa alltid 

från samma sida, dvs gå runt. 3-4 kan hoppa samtidigt. 

 

Brottningsövning 1 

Förberedelse:  Para ihop i storleksordning. Ladda hem en Tabatta-timer. Jobba med 

övningarna 4x20 sek, kort vila emellan. 

Syfte:  

Styrka, kondis, koordination, tajming, rörlighet, reaktion 

Tid: 20 min 

Utförande: 

1. Tupp 

2. Sumo 

3. Tuscha utsida axel 

4. Tuscha utsida knä 

5. Donky raises (både med raka och böjda ben) 

6. Benböj 

7. Enbensbenböj 

8. Björnbrottning 

 

 



 
 

Brottningsövning 2        

Förberedelse:  Para ihop i storleksordning. Ladda hem en Tabatta-timer. Jobba med 

övningarna 4x20 sek, kort vila emellan. 

Syfte:  

Styrka, kondis, koordination, tajming, rörlighet, reaktion 

Tid: 20 min 

Utförande: 

1. Benraketen – både framlutad och baklutad 

2. Armhävningsposition – hoppa sida sida över 

3. Huvudcirklingar - ryggresningsläge 

4. Underkroppsrotation – putta sida sida 

5. Skottkärra – håll i på olika sätt 

6. Släpa din kompis 

7. Krabbgång 

8. Björngång 

 

 

Kråkan – ett minipass i funktionell intensiv träning 
Passar att köra med barn från 10 år ända upp till veteranmotionärer. Intensiteten i 
utförandet kan anpassas efter din grupps nivå. 
Förberedelse:  Mät ut en sträcka på 10 meter. Tidtagarur.  

Syfte:  

Styrka, kondis,  rörlighet. 

Ett pass som hjälper till att bygga upp starka och uthålliga ben, samt ett rörligare höftparti. 
Eftersom det är stora muskler som jobbar så kommer även konditionen att utmanas. 
Tid: 10 min 

Utförande: Gör så många varv som möjligt på 10 min. 

• 10 Kråkhopp/ burpees 
• 10 meter utfallssteg 
• 10 grodhopp 
• 10 meter björngång 

 
  
Variation: Om du vill göra passet lite enklare kan du mäta ut en sträcka på fem meter. 
 
Albatrossen - ett minipass i funktionell intensiv träning  
Förberedelse: Passet är lämpligt för dig som är tränad. 

http://tranarpasset.files.wordpress.com/2014/04/c3b6vningar-1.jpg


 
 

Syfte:  

Stabilitetstyrka,  rörlighet, koordination, balans. 

Ett pass som tränar bålen, framför allt de inre musklerna som hjälper till att upprätthålla en 
stabil hållning. Du tränar även balans och rörlighet. 
Material: ev en matta 

Tid: ca 5-10 min 

Utförande: Målet med passet är att genomföra det sammanhängande utan vila, alltså inte så 
snabbt som möjligt. Efter noggrann uppvärmning genomför du fem varv av följande 
kombinationer: 
6 st Pekplankan (på varje sida) 
6 st Liggande albatross med benöverföring (på varje sida) 
6 st Stående albatross (på varje ben) 
6 st Båt med vridning (åt varje håll) 
6 st Hängbron  

 
 

 

Frivändning med basketboll / medicinboll   

Utgå från huksittande position med medicinbollen mellan benen strax framför kroppen. Håll 

upp bröstet och håll bollen med båda händer och raka armar. Lyft bollen till brösthöjd i en 

explosiv rörelse genom att räta på ben, trycka fram höft och driva upp axlar. Håll kvar båda 

händer på bollen och driv samtidigt kroppen under bollen till huksittande position hållandes 

bollen framför bröstet med böjda armar. Räta benen och kom upp till stående position. 

 

Explosiva benböjshopp med hopprep eller likn runt ribbstol eller TRX 

Sitt ned, greppa ett handtag med båda händerna och håll det med raka armar i bandets 

riktning. Gör ett explosivt hopp och dra samtidigt kroppen mot handtaget. Återgå till 

startposition.  

Att tänka på: Landa alltid mjukt genom att böja benen tidigt. 

 

Klipphopp med hopprep eller likn runt ribbstol 

Sitt på huk utan att hälarna är i kontakt med underlaget och håll handtagen med böjda 

armar och underarmarna ovanför handtagen. Sträck ut kroppen genom att explosivt sträcka 

på benen och armarna samtidigt till rak kropp med raka armar ovanför huvudet. Återgå till 

startposition.  

Att tänka på: Under hukpositionen skall kroppsvikten framför allt läggas i handtagen. Om 

dessa släpps skall man välta framåt. 

http://tranarpasset.files.wordpress.com/2014/04/c3b6vningar-2.jpg


 
 

 

 

Balanslek på rep 

Material  

• Rep 
 

Beskrivning 

Lägg ut ett långt rep på golvet och be alla deltagarna att ställa sig med båda fötterna på 

repet, bredvid varandra. Lekledaren säger sedan åt alla att ställa sig i födelsedagsordning, 

med 1:a januari längst ut till vänster och 31:a december längst ut till höger. Man måste hela 

tiden ha en fot på repet och får därför klättra och krama sig förbi varandra.  

 

Fungerar bra som uppvärmningslek! Sedan kan man dela in deltagarna i lag eftersom alla nu 

står blandat, så att de fyra första personerna bildar ett lag och de fyra nästa ett annat lag osv. 

 

Knuten 

Beskrivning 

Gruppen bildar en ring och står tätt intill varandra. Alla 

blundar och sträcker in händerna i mitten av ringen.  

 

Nu gäller det att i blindo hitta två händer att ta tag i, en i varje hand. (Ledaren kan vara till 

god hjälp och kolla upp så att alla verkligen någon att hålla i, speciellt med småbarn). När alla 

håller varandra i händerna får man öppna ögonen. Nu ska man lösa ut virrvarret av händer 

som har bildats utan att släppa taget.  

 

Om allt funkar som det ska, ska man till slut ha en stor ring där alla håller varandra i 

händerna! 

 

 

Uppvärmningsintervall 

Ladda ner en ”tabatta timer”, dvs en hjälpreda att hålla koll på 20 sek arbete, 10 sek vila, 8 omgångar 

Börja med minst 5 min lugn jogg. Kör sedan 3-4 varv av dessa övningar i en följd. 

1. Tripping – hållning, använd mycket arm, hög frekvens, ”små” höga knän 

2. Jumping Jack – hållning, korsa både ben och armar 

3. Heisman – höga, spänstiga skridskosteg, sida till sida 

4. Hälkick – hållning, höften fram, kicka rumpan, använd mycket arm 

5. Heisman med två mellanliggande steg – koordination, höga, spänstiga hopp sida till sida 

6. Mummy kicks – raka ben, ”däng” trampdynan i markan, flexade fötter, raka armar korsar  

7. Power squat – hoppa ut i en benböj, pendla då ut med armarna raka framför dig 

8. Skipping – hållning, höga knän på stället, mycket arm 

 



 
 

Program 1 

 

Tid:   14-16 min 

Förberedelse:  Spelare måste vara ordentligt uppvärmd, 10-20 min 

Material:   ev. en matta,  ev. gummiband med handtag eller en tung stång/hantlar 

Utförande:   Utför dessa fyra övningar under en minut var. 

Vila en minut emellan varje övning. Efter några veckor kanske vilan kan 

kortas till 50 sek, målet är att kunna utföra övningarna under 1 minut 

och vila 40 sek. 

Gör två varv! 

Syfte:  Grundstyrka för hela kroppen, uthållighet, rörlighet, koordination 

Kombination: Program 1 kan kombineras med en 10 min löpintervall innan eller efter. 

T.ex. 15 sek (80% av maxfart) x 15 vila x 20 gånger 

 

Krokodilarmhävningar Gör vanliga armhävningar, på knä. Stadig hållning med rak rygg, nacken 

en förlängning av ryggen. Blicken ner i golvet. När du är i det övre läget, 

dra upp ena handen och för armbågen bakåt. Gör sedan en ny 

armhävning och dra upp den andra handen/armbågen.  

Tuffare variant: håll 2 kg hantel i händerna och/eller gör 

armhävningarna på tå 

 

Omvända burpees Ligg ner på rygg. Sträck benen rakt ut och gör en hög situp. Från den 

kommer du upp och gör ett upphopp, för att sedan komma ner på huk, 

rulla bak på rygg och börja om igen. Du får hjälpa till med händerna för 

att komma upp. 

 

Knäböj med axelpress Stå höftbrett isär med benen och håll en hantel i varje hand i axelhöjd, 

armbarna böjda så armbågarna pekar framåt (alt stå på gummiband 

med handtag eller en tung stång). Gå djupt ner i knäna, men låt inte 

knäna komma framför tårna. Ut med rumpan! Hälarna i golvet. Tänk att 

du pressar ner golvet!  Ju längre ner du kommer, desto mer rörelse för 

baksidan. Stå ev med hälarna på en liten förhöjning (2-4 cm) för att 

undvika att överkroppen tippar framåt eller att hälarna släpper golvet. 

På väg upp till stående, lyfter du samtidigt upp hantlarna 

(gummibandet, tunga stången) mot taket, till sträckta armar.  

 

Rygglyft Lägg dig på mage. Spänn hela kroppen så att nedre delen av benen 

lyfter från marken. Höfterna i golvet. Lyft bringan uppåt/framåt och lyft 

även de böjda armarna upp mot axlarna med handflatorna neråt, håll 

en stund (så som vi gör EFIT-armhävning). Blicken i golvet strax framför 

dig.   

  



 
 

 

Program 2 

 

Tid:   10 min 

Förberedelse:  Spelare måste vara ordentligt uppvärmd, 10-20 min 

Material:   ev. en matta,   basketboll 

Utförande:  Utför de tre övningarna i set ett i fem minuter. Första varvet gör du en 

rep av varje övning, varv två gör två rep av varje övning, varv tre gör du 

tre osv  – HÅLL RÄKNINGEN! När fem minuter gått fortsätt räkningen på 

varven, men byt övningarna till set två.  

Behöver du vila – vila! Utmaningen är att klara fler och fler varv på den 

givna tiden, 10 min. 

Syfte:  Grundstyrka för överkropp och core, balans, koncentration, uthållighet 

 

Kombination: Program 2 kan kombineras med en pyramidintervall med idioten (där 

en innebär spring halva banan tebax, spring hela banan tebax, dvs ca 30 

sek). Spring 1 st, vila 30 sek, spring 2 st, vila 30 sek, spring 3 st, vila 1 

min, spring 4 st, vila 1 min, spring 3 st, vila 1 min, spring 2 st, vila 30 sek, 

spring 1 st. Tid ca 13 min. Kör på 80% av maxfart 

 

Set 1 – gör dessa 3 övningar i varv under 5 min. Öka en rep per varv! 

1. Smala armhävningar Gör vanliga armhävningar, på knä. Sätt händerna på bollen. Stadig 

hållning med rak rygg, nacken en förlängning av ryggen. Blicken ner i 

golvet. Armbågarna pekar uppåt/bakåt och är så nära kroppen det går. 

2. V-sit med boll V-sit med rak rygg och raka ben i luften. Rotera bollen från sida till sida. 

Bollen ska nudda golven på båda sidor om dig för att räknas som en rep. 

3. Axel-benpress med boll Utgångsläget är händerna på bollen och raka ben med hälarna i golvet. 

Rumpan upp mot taket. Härifrån böjer du ben och armar samtidigt så 

att pannan nuddar bollen och knäna nästan nuddar golvet. Hälarna får 

då släppa marken.  

 

Set 2 – gör dessa 3 övningar i varv under 5 min. Öka en rep per varv! Forts räkna från set 1 

1. EFIT-armhävningar Gå långsamt ner hela vägen till golvet som i en vanlig armhävning på tå  

(ev. knä). Stadig hållning med rak rygg, nacken en förlängning av ryggen. 

På golvet lyfter du på båda händerna till axelhöjd med handflatorna 

neråt.  Försök gör en vanlig armhävningsrörelse – på knä – upp till 

utgångsläget. Om du inte orkar det – ställ dig i utgångsläget igen och 

gör den delen på armhävningen då du går långsamt ner.  Stadig hållning 

med rak rygg, nacken en förlängning av ryggen.  Blicken ner i golvet. 

2. V-sit med boll V-sit med rak rygg och benen i luften. OK att ha böjda ben. Rotera  

  bollen runt dig och under knäna. 

3. Plankan med lyft Plankan på armbågarna och tårna. Lyft diagonalt arm och ben. Varje    

   lyftning räknas som en rep. 

  



 
 

 

Program 3 

 

Tid:   20 min 

Förberedelse:  Spelare måste vara ordentligt uppvärmd, 10-20 min 

Material:   hopprep 

  Bänkar till 2 stationer, ev 50 cm plint i ställen för den ena bänken 

  Basketboll 

 Utförande:   Gör antal rep enligt programmet.  

Vila minst 1 min mellan varje övning.  

Sätt upp övningarna som cirkelträning och dela upp gruppen.  

Syfte:  Grundstyrka för ben, spänst, explosivitet, koordination, uthållighet, 

 

Kombination: Program 3 kan gärna kombineras med 6-7 olika löpskolningsövningar, 

t.ex. skipp, kick fram/bak, sprätt, mångsteg, sidöversteg innan 

övningarna  

 

6 stationer 

Hopprep  Hoppa minst 300 hopp, ca 3 min. Snabba fötter, mycket handled.  

Returhopp på bänk Stå med sidan mot en bänk och håll en boll. Kliv kraftfullt upp på bänken 

med benet som är längst från bänken och gör ett ”fånga-returhopp”. 

Landa stadigt och mjukt på böjda ben på andra sidan bänken. Gör en 

rotation – kolla efter förstapass. Hoppa från båda sidor av bänken. 

Sammanlagt 6 + 6 st returhopp på bänk. Stressa inte mellan hoppen.  

Fall-ner-och-hoppa Stå uppe på en bänk (ev uppe på en 50 cm plint). ”Släpp” ner hoppet 

följt av ett direkt upphopp. Håll en basketboll i handen. Gör 12 st. 

Stressa inte mellan hoppen. 

Borslow-steg Måtta ca 20 meter, t.ex längden mellan de båda staffskottslinjerna.  Gör 

ca sju st kraftfulla utfalls-stegs-hopp, sk Borslow-steg i en följd, med en 

basketboll i händerna. Du hoppar framåt, släpar den bakre foten och 

befinner dig på ung samma nivå hela tiden. Undvik att hoppa upp-ner 

utan du ska fram! Gå tillbaka och gör tre gånger. 

Motorn med tipp Stå nära en vägg eller jobba i par. Kicka igång ”motorn” så fötterna 

”går” snabbare än snabbt. Gör 20 st tippar var med händerna över 

huvudet bara med fingrarna lätt. Jobba med fötterna! Vila. Gör tre 

gånger. 

Benböj 3 x 5-5-5 Stå höftbrett isär med benen och håll bollen nära kroppen. Gå bara så 

djupt ner i knäna du kan innan du börjar tippa överkroppen framåt eller 

lyfta hälarna. Låt inte knäna komma mycket framför tårna. Ut med 

rumpan! Hälarna i golvet. Brösta upp dig. Håll koll att nacken är en 

förlängning på ryggen. Håll in hakan! Behöver du stå på en liten 

förhöjning (2-4 cm)med hälarna - gör det. Gör tre set med 5 långsamma, 

5 snabba, 5 med upphopp. Upprepa 3 gånger. 



 
 

Värsta bröst-rygg-arm-axel,  6 min 

1 min snabba armhävningar på knäna 

30 sek Tricepspressar liggandes på sidan. Famna med den undre armen. Tryck dig upp till rak 

arm med handen som du sätter på golvet nära den axeln du ligger på 

1 min Om du har gummiband – fäst vid dörrhandtag och gör omvända flies, dvs stå lite 

framåtlutad med rygg och nacke i linje och gör som sista delen på ett bröstsimtag 

(eller som en snöängel med armarna fast du står åt fel håll!!!) 

 Om det lät krångligt – pullovers – fäst gummibandet på ett högt fäste, stå vänd så du 

ser fästet och dra med raka armar nedåt/bakåt (som raka stavtag när du åker skidor… 

mycket snö i det här passet… hrm?!) 

 OM du inte har gummiband – breda dips gärna från en bänk/låda/kant 

30 sek  Triceptpressar likt ovan, men med andra armen 

1 min Axel-benpress – den gamla klassikern. Brett mellan fötterna, hälarna får lyftas, brett 

mellan händerna. Pannan och knäna ska ”tucha” golvet samtidigt. Sträck sen både 

armar och ben. Pannan ska ner framför händerna!  Om det inte funkar styrkemässigt, 

sätt händerna på en bänk/låda/kant så blir det lite lättare. Den här övningen vill du 

orka! 

30 sek armhävningar på knä med klapp 

1 min smala dips gärna från en bänk/låda/kant. Armbågarna ska peka bakåt uppåt och vara 

nära kroppen. 

30 sek Stå i armhävningsposition på tå. Trycket på händerna på sidan av handflatan (inte 

tumme-sidan). Raka armar hela övningen, lyft upp och ner skulderbladen/axlarna 

 

Värsta magen 

30 sek Bensax 

60 sek Planka 

30 sek Situps 

60 sek Sidoplanka 

30 sek Sneda crunch 

60 sek Sidoplanka 

30 sek Sneda crunch 

60 sek Nivåplanka 



 
 

 

Värsta ryggen 

30 sek stå på alla 4, krum/svanka 

60 sek Ryggplanka, stå som ett bord! Helst på hälarna med raka ben) 

30 sek Mussla, ligg på sidan, håll dig uppe med armbågen, lyft/sänk långsamt knät, fötter ihop 

60 sek Ligg på mage, armar och ben sträckta, lyft diagonal arm/ben, titta ner i marken 

30 sek Mussla åt andra hållet 

60 sek Fallskärm – fritt fall position! Pressa hälarna mot varandra, händerna uppe i luften, sväng! 

30 sek Ryggresningar 

60 sek Olika rumplyft 

 

 

Löpskolningsövningar 

Välj ett antal övningar vid varje pass. Lagom att starta med 3-4 av momenten.  

• Tripping (Låg Skip) 

Bra inledningsövning, som ett sätt att mjuka upp skonsamt. 

Jobbar med rörlighet och styrka för VRIST OCH FOT under sakta förflyttning framåt. 

Syftar till mjuk rörelse och bra fotarbete och att få in armpendling. Tänka på rytm, inte för 

hög rörelse. 

Fel; blick nedåt, armpendling kommer inte med. För snabb förflyttning framåt. 

• Hög Skip” (höga knälyft) 

Bra totalövning som syftar till bra fotavveckling, jobba med rörlighet och styrka för 

höftböjare. Håll fin rytm och jobba på att verkligen få upp knäet högt. 

Fel; blicken ner i marken, armrörelser kommer inte med, sjunker ner i höften, lutar sig bakåt. 

• Hälkick 

Tränar rörlighet i hälkicken, snabbhet och kroppshållning. Spring framåt och ”kicka” dig i 

baken med växelvis ben. Luta dig svagt framåt med överkroppen, och öka på frekvensen på 

”kicken” efterhand så du får in snabbheten. 

Fel; Får inte in lutningen med överkroppen, gör att ”kicken” inte blir lika effektiv. 

•Sprättsteg 

Styrke och rytm övning som syftar till ett bra aktivt frånskjut med foten. 

Helt raka ben, som du ”sprätter” dig framåt genom att bara skjuta ifrån med foten och 

spänna upp vristen. Ligg på främre fotbladet i rörelsen. Starta med att ha raka armar, så 



 
 

kommer du in i övningen. Efterhand kan du ändra om armarna till att vara som i vanlig 

löpning. 

Fel; Just att armarna förblir raka, och att axlarna spänns uppåt. 

• Travgång/Travhopp 

Övning för att jobba med aktiv fotisättning och få ett driv i steget totalt ”runt” i löprörelsen. 

Gå framåt och ligg hela tiden högt på fotbladet på den fot som är i marken. Dra fram främre 

benet som att du skulle ”trava” och motsatt arm framåt också. (Den liknas lite av att du 

skulle gå över en ”häck”. Markant i sättning av foten när den kommer ner i marken och ”dra 

runt steget aktivt”. Stegen framåt kan efterhand som du blir van övergå i en rytmisk 

hopprörelse. 

Fel: Sjunker ner i höften och blir sittande i rörelsen. Armarna blir för raka, ska efterhand som 

du blir van vid övningen röra sig mer som i vanlig löpning. 

• Sidlöpning 

Rörlighets övning för höften som samtidigt tränar koordination i rörelse. 

Vartannat steg tas framför det andra benet och vartannat bakom. Armarna ska hållas ut 

utsträckta och i rörelseriktningen. 

Fel: Blicken ner i marken (lätt hänt, eftersom man vill se isättningen) 

• Tågång 

Styrkeövning för vader som också ger rörlighet i hälkicken. Löparen jobbar även allmänt med 

hållning och klara framfotslöpning. Gå framåt med armarna i sidorna, och utan att sätta ner 

hälen (håll dig uppe på tå hela tiden) under gången framåt ”kickar” du dig själv i baken. 

Gärna något kortare sträcka än övriga övningar. 5-10 meter räcker. 

Fel: Sjunker ner med höften, går på hela foten), blick ner 

• Mångsteg 

Totalövning löphopp som tränar spänst, frånskjut och uppdrag höftböjare. 

Förflytta dig framåt men istället för ett löpsteg framåt, tar du ett hopp (mångsteg) där du 

drar upp främre knäet högt. Kör mångsteget framåt ”din sträcka”. 

Fel; spänner upp axlar i hopögonblicket, yviga rörelser, dåligt ”uppdrag knäet” (jobbar bara 

snabbt framåt). 

 
 

  



 
 

Trehundra! 
 

Värm upp med att jogga i minst 10 min eller dansa loss till 3-4 låtar. 

 

Utför dessa sex övningar i vilken ordning du vill, gärna fördelat 50 st på varje – men du bestämmer 

själv hur många du vill göra av varje. Uppgiften är att göra 300 reps av övningarna. Ja, det är lite 

besvärligt att hålla räkningen – det är en del av uppgiften. Du ska göra 300-serien på tid! Utmaningen 

är att göra 300-serien snabbare och snabbare för varje gång. Högst troligt gör du din första 300-serie 

på 22 min för att om 8 veckor göra den på 15 min. Är inte det ett litet effektivt träningspass att utföra 

på egen hand under sommaren?? Berätta gärna löpande för mig hur det går.  

 

 

Armhävningar  På tå, gärna på en fot med det andra benet vilandes över vad/häl (byt 

ben!) 

Djupa benböj  Hälarna i marken, håll upp överkroppen. Möjligen stå på en liten 

förhöjning med hälarna, men utmana rörligheten i foten och jobba med 

korrekta knän, ut med rumpan 

Hela sit-ups  Utgångsläget är att du ligger ner med helt utsträckta med armar och 

ben, lyft samtidigt ben och armar, armarna nuddar fötterna, tajma även 

armar och ben samtidigt ner till utgångsläget. Huj huj! 

Ryggresningar Armarna gör en hel cirkel runt kroppen med raka armar. Höfterna ner i 

marken, spänn rumpan så fötterna lyfter, titta ner i marken så nacken är 

en förlängning av ryggen. 

Enbensbenböj m axelpress Utgångsläget är att stå på ett ben med armarna böjda i 90 graders 

vinkel, böj benet du står på, fäll fram och landa med båda händerna på 

marken, OK att hälen släpper marken, nu böjer du ben och armar 

samtidigt så knät och pannan samtidigt tuschar marken (eller så nära 

marken du förmår), skjut dig upp kraftfullt med 

armarnas/axlarnas/ryggens/bröstets kraft till balans i utgångsläget. 

Utmaning – landa på fingrarna och skjut dig upp! 

Burpie – 8-punktrörelsen:  Utgångsläget är stående med armarna hängandes 1. Hoppa ner till 

huksittande 2. Hoppa ut med ett ben till ”100 m-start position” 3. 

Hoppa ut med andra benet så du står i stående armhävningsposition 4. 

”armhäva” dig ner till marken 5. Lyft händerna från marken 6. Häv dig 

upp till stående armhävningsposition 7. Hoppa med ett ben till ”100 m-

startposition” 8. Hoppa upp till stående utgångsläget.    
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