
IF Raseborgs gemensamma träningar är pga. Corona-viruset som bekant inställda tillsvidare. Detta betyder 
ju inte att den som är frisk ska sluta röra på sig helt och hållet. Alla idrottshallar o.dl. är tyvärr stängda, men 
den här tiden på året kan man lyckligtvis göra en massa utomhus. För att hjälpa er på traven har vi här 
sammanställt några exempel på "träningspass" som ni kan genomföra på egen hand (och med litet hjälp av 
föräldrar och äldre syskon). Då skolarbetet sker på distans kan man även tänka sig att exemplen fungerar 
som gymnastiklektioner...  
Nu då vanliga utelekar, gymnastiklektioner och övriga hobbyn förkommer mera sparsamt kan man gärna 
göra minst 2-3 st av nedanstående exempel/vecka. 
Föräldrar får gärna engagera sig i barnens fritidsintresse och fungera som "tränare"! 
 
Om det fortsätter såhär utan gemensamma träningar så får ni om ungefär 3-4 veckor igen ett antal nya 
träningsexempel. Lycka till! 

 

 

Pass 1   

Först lätt joggning i ca.25-30min+tänjning därefter koordinationsövningar 

• hoppa 4 x 7 st jämfotahopp 

• ettbenshopp 4 x 7 st / ben 

• långa steg 4 x 10st 

• höga knälyft 4 x 15m 

• spark i baken 4 x 15min 

• sidlänges spring 4 x 15m/ sida 

5min nedjoggning - tänjningar 

 

 

Pass 2  

Lätt joggning i ca.10min varefter ni stannar nere i en uppförsbacke och tänjer innan det blir dags för 

backträning 

• 10  x 15-30m uppför beroende på hur brant backen är, gå sakta ner. 

Några min paus 

• 10  x 10-15m nedför backen + att ni springer 20 på platt efter backen 

Några min paus 

• 5 x 10m långa steghopp uppför backen 

Nedjoggning + stretch 

 

 

 

Pass 3 

Lätt joggning i ca.10-15min+ tänjningar 

• löpning mellan lyktstolpar, försök hitta en raka med 5 stolpar. 

spring enligt följande. 

Alltid start vi samma lyktstolpe 

Löpning, hur snabbt (100%) till nästa lyktstolpen gå tillbaka 

(90%)  till andra lyktstolpen gå tillbaka 

(80%)  till tredje lyktstolpen gå tillbaka 

(75%)  till fjärde lyktstolpen gå tillbaka 

(80%)  till tredje lyktstolpen gå tillbaka 

(90%)  till andra lyktstolpen gå tillbaka 

(100%)  till nästa lyktstolpen gå tillbaka 

(70%)  till fjärde lyktstolpen och tillbaka 

Nedjoggning 5-10min + stretch 



 

 

Pass 4 

Cirkelträning hemma inne eller ute på gården 

Gör cirkeln 2-3 varv med 45 sek arbete och 25 sek vila 

Håll 5 min paus mellan varven. 

8-10 st olika rörelser 

Exempel på övningar, hitta gärna på egna rörelser.   

▪ vanlig magmuskelövning liggandes på rygg med böjda knän 

▪ ligg på mage lyft upp övre kroppen 

▪ armpress 

▪ stå rak-ner i sittande-stå rak 

▪ planka 

▪ armpress-upp å hoppa –armpress 

▪ stå rak-ena bene långt fram-stå rak-andra bene långt fram 

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

▪ spring upp-ner för ett trappsteg 

▪ jämnfota hopp upp-ner (trappa) 

▪ hoppa hopprep 

▪ x-hopp 

▪ skidhopp 

▪ m.m. 

 

 

Pass 5 

Intervallträning(allt efter varandra utan paus) 

Gå raskt 5min 

Jogga  3min 

Gå raskt  2min 

Jogga  4min 

Spurta 1min 

Gå raskt  1min 

Jogga  4min 

Spurta 1min 

Gå raskt  1min 

Jogga  4min 

Spurta 1min 

Gå raskt  1min 

Jogga  3min 

Spurta 1min 

Promenera  5min 

 
 

  

 

 

 

 

 

 


