
Här kommer ett veckoschema hur ni kan träna. Behöver inte följa det utan ni kan plocka ut sådana 

träningspass som passar er. 

 

Måndag 

45min spring i skogen  med olika punkter(spring alltid några minuter mellan punkterna) 

• stubbe, spring upp mer för stubben i ca.1min  

• stubbe, hoppa jämnfota upp-ner för stubben i ca.1min  

• stubbe, hoppa över stubben i ca.1min 

• stubbe, hoppa med ett ben upp-ner för stubben 10gånger per ben 

• stubbe, hoppa sidlänges över stubben i ca.45s 

• spring 1 min fullt 

• armpress mot ett träd(stor sten)  20gånger 

• kasta en pinne som spjut 

Allt detta gör du i 3 repriser och så avslutar du med tänjningar 

(stubbe är bara ett ex., kan vara vad som helst som är ca.10cm högt och platt) 

Tisdag 

Sätt på bra musik och tänj hela kroppen i lugn takt i ca30min. 

 

Onsdag  

Uppvärmning 5-10min med låg intenstitet  

Intervaller 7x3min, pauser 1min 

Snabbhetsträning 5x40mx2 paus efter 5st 3min (nästan maximal insats)  

Nerjoggning + strech 

 

Torsdag 

Uppvärmning i ca.5-10min (rask gång eller lätt joggning) 

Kordinationsövningar 

• jämfotahopp 10m x 3 

• ettbenshopp 10m x 3 / ben 

• hoppsahopp 10m x 3 

• långa steg med höga knälyft 20m x 3 

• höga knälyft sakta framåt 10m x 3 

• spark i baken sakta framåt 10m x 3 

• 5 x 60m stegringslopp 

Styrka  

10 armpress x 3 

10 magmuskelövning x 3 

10 knäböj x3 

10 ryggen (ligg på mage,lyft överkroppen) x 3 

Tänjningar 

 

Fredag 

Utmana dig själv 

Hitta en ca.1km bana 

Lätt joggning i ca.10min + tänjningar 

Spring 1km på tid. 

Nerjoggning + strech 

Spring detta en gång i veckan och försök varje gång bättra på tiden. 

 



Lördag 

Vilodag 

 

Söndag 

Lätt 25minuters träningspass som avslutning på veckan.  

Gå raskt 3min 

Jogga  4min 

Gå raskt  2min 

Jogga  6min 

Gå raskt  2min 

Jogga  5min 

Gå raskt  3min 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


