
IF Raseborgs gemensamma träningar är fortsättningsvis pga. Corona-viruset inställda. Detta 
betyder som sagt inte att den som är frisk ska sluta röra på sig helt och hållet. Alla 
idrottshallar o.dl. är ju stängda, men den här tiden på året kan man lyckligtvis göra en massa 
utomhus. För att hjälpa er på traven har vi här sammanställt ytterligare 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...   
Gör gärna minst 3 st av nedanstående exempel/vecka.  
Föräldrar får gärna engagera sig i barnens fritidsintresse och fungera som "tränare" eller 
kanske ni t.o.m. kan utmana varandra!  
   
Varje "träningspass" är värt 2-3 poäng och nu gäller det att samla så många poäng som 
möjligt under de närmaste veckorna! Bokför dina träningar och dina poäng så kan vi sedan 
när de gemensamma träningarna igen kör igång se vem som lyckats samla flest poäng under 
våren. Ni kan gärna ge mellantidsrapporter åt Sofia ( sofia.akermarck@gmail.com ) med ca. 
två veckors mellanrum och skicka också gärna via WhatsApp/motsv. en kort filmsnutt eller 
några bilder från då ni tränar.  
Om ungefär två veckor kommer vi igen att skicka ut ett antal nya träningsexempel. Lycka till!  

   

Inled varje träningspass med att jogga lugnt 4-5 min och gör därefter lite tänjningar.  

Pass 1 = 2 poäng  

Rita upp två streck i sanden som är ca 30m från varandra. Ställ dig på det ena strecket. Då 
t.ex. ett syskon eller en förälder visslar eller ropar ”Hep”, skall du springa så snabbt du kan 
till det andra strecket. Du ska varje gång starta från olika positioner, t.ex. från mag- och 
ryggliggande ställning, från huksittande, sittande på baken med raka ben, stående med 
ryggen i löpriktningen, sittande på knä etc. Gör 8 st av dessa spurter med ca. 1 minuts paus 
emellan.  

Efter dessa spurter: Hoppa 10 st X-hopp, och byt efter det direkt till 10 st skidhopp 
(saxhopp). Håll en liten paus, och upprepa 3 gånger.  

   

Pass 2 = 2 poäng  

Rita upp 5 st streck som alla är ungefär 15m från varandra. Ställ dig på det första strecket. 
Nu skall du springa till nästa streck (streck nr 2) så snabbt du kan och röra i strecket. Sedan 
skall du utan att stanna springa tillbaka till streck nummer ett. Därefter springer du genast 
till streck nummer 3, och sedan tillbaka till streck nummer ett. Sedan springer du till streck 
nummer 4, och tillbaka till streck nummer ett, osv.  

Dvs:  

Från streck 1 till streck 2, och tillbaka.  

Från streck 1 till streck 3, och tillbaka.  

Från streck 1 till streck 4, och tillbaka.  

Från streck 1 till streck 5, och tillbaka.  
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+ hoppa 5 hopp rakt framåt (så långt du kan) på ena benet, byt till andra benet och hoppa 
utan att stanna igen 5 hopp rakt framåt. Upprepa 4 gånger.  
+ hoppa från huksittande rakt uppåt (så högt du kan). Gör 6 hopp utan paus. Vila ca. 1 minut 
och gör på nytt. Upprepa 4 gånger.  

   

Pass 3 = 3 poäng  

-spring 50m ganska lugnt, ta tid hur lång tid det tar. Spring samma sträcka på nytt och försök 
nu vara 3 sek snabbare, spring ännu en gång och försök igen vara 3 sek snabbare än förra 
loppet. Spring nu 100m rätt lugnt, ta tid hur lång tid det tar. Spring på nytt och försök nu 
vara 5 sek snabbare, spring ännu en gång och försök igen vara 5 sek snabbare. Håll några 
minuter paus mellan varje lopp.  
   
+ gör 3 x 5 jämfotahopp  
+ gör 3 x 15 st sit-ups  
+ gör 3 x 10 armpressar  
+ ligg på mage och lyft upp övre kroppen (ryggmuskelövning) 3 x 12 st  
   
   
Pass 4 = 3 poäng  

Placera ut 10 st föremål efter varandra (t.ex. lite större stenar) på ca. 2 m:s avstånd. 
Spring/hoppa slalom så fort du kan mellan föremålen på följande sätt:  

-vanlig löpning (framåt)  
-baklängeslöpning  
-med höger sida först  
-med vänster sida först  
-hoppande på höger ben  
-hoppande på vänster ben  
 

Håll en kort paus och upprepa 5 gånger.  

+ ligg på mage, håll armarna utsträckta framför huvudet, benen raka. Lyft samtidigt armar 
och ben upp från marken och håll dem raka, blicken hela tiden fäst i marken. Håll armar och 
ben uppe i luften ca. 2 sek, och släpp sedan långsamt ner. Upprepa 15 gånger, håll en kort 
paus och gör ytterligare 15 st.  
+ gör Plankan 3 x 30 sekunder.  
+ stå rak med fötterna bredvid varandra och på ca. 20 cm:s avstånd. Gå ner på huk så att 
fingertopparna rör vid marken, hälen ska inte lätta från marken utan du ska stå på hela 
foten. Upprepa 15 gånger i snabb takt. Håll en kort paus och gör ytterligare 15 st.  

   

Pass 5 = 3 poäng  

-spring 4 gånger uppför en backe (ca. 30-40m) och gå lugnt ner tillbaka  

-hoppa flerstegshopp (överdrivet långa löpsteg) uppför samma backe och gå lugnt ner 
tillbaka. Upprepa 4 gånger.  



-spring 4 gånger nerför en backe (ca. 30m). Backen får inte vara lika brant som då du 
sprungit uppför, utan bara luta en liten aning. Gå lugnt tillbaka.  
  
+ gör 3 x 15 st sit-ups  
+ hoppa 3 jämfotahopp rakt framåt utan att stanna mellan hoppen. Upprepa 5 gånger och 
försök att varje gång hoppa lite längre än i föregående försök  
+ gör 3 x 8 st armpressar  
 


