
Pass 1   

Gå till närmaste spånbana eller motsvarande. 

Lättjoggning ett varv runt banan. 

Andra varvet går du och springer endast i uppförbackorna(90-100%) 

Tredje varvet springer du i tävlingsfart halva varvet (ca.1-2km)och går eller lätt joggar resten. 

Vid mål strech. 

OBS! 

(spånbanan vid Karis idrottsplan och dragsvik är lite för lätta för denna träning, mera kuperad 

terräng) 

 

 

Pass 2  

Fartleken 

Lätt joggning i 10min + tänjningar 

4min snabb löpning, 2min långsam löpning 

3min snabb löpning, 2min långsam löpning 

2min snabb löpning, 1min långsam löpning 

1min snabb löpning, 1min långsam löpning 

(om man orkar gör man detta en gång till) 

5-10min nerjoggning + strech 

 

 

Pass 3 

Lätt joggning i ca.10-15min 

Gör följande rörelser ca.30m. 

Indianhopp, spring baklänges, back-kick, snabba steg, sidledessteg och höga knän. 

Tänjningar 

4x 20m x 2 (100%) 

2x 60m x 2  (90%) 

1x 100m x 2 (stegringslopp) 

Kom ihåg att hålla ordentligt med paus mellan serierna.  

Nerjoggning 5-10min + strech 

 

 

Pass 4 

Cirkelträning 3 varv  

Första och tredje varvet 30 sek arbete och 15 sek vila och andra varvet 45 sek arbete och 30 sek vila  

Håll några min paus mellan varven. 

▪ stå rakt ett steg fram så knä rör marken- upp tillbaka, turvist benen 

▪ magmuskelövning liggandes på rygg med böjda knän, för händerna från lår till knä 

▪ armpress (knäna får vara nere) 

▪ knäböj (ryggen rak) 

▪ planka 

▪ sittande ställning mot en vägg 

▪ ligg på mage lyft upp ena benet-ena armen tillika i kors 

▪ fällkniv 

▪ ta två likadana föremål i varsin hand och boxa  

▪ sido planka 

▪ X-hopp 

Strech 



Pass 5 

Utmana någon i 9-kamp, 1poäng för vunnen gren. 

Vad som behövs är en kompis/förälder/syskon, klocka och ett måttband/märke. 

En bra plats att göra detta på. 

Gren 

• Sprint/  Spring en sträcka på 50m   ta tid 

• Längd/ Jämnfotahopp    måttband/märke 

• Spjut/ Kasta träkvast/pinne   måttband/märke 

• Häck/ Spring 40m och sätt ut hinder du måste hoppa över ta tid 

• Slägga/ Kasta en sko/stövel   måttband/märke 

• Höjd/ Hur högt kan du hoppa, träd/husstegen   måttband/märke 

• Kula/ Stöt en sten utan fart   måttband/märke 

• Tresteg/ 5-steg/hopp utan fart    måttband/märke 

• 1500m/  Spring 1min, vem springer längre 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


