
Träningsschema nr 3 

 

Pass 1 = 2 poäng 

 

5-10 min sakta joggning + tänjningar 

 

Placera ett 15-20 cm högt föremål (t.ex. en skoask) på jämnt underlag: 

- Hoppa jämfota över föremålet, vänd dig om genast du landar och hoppa tillbaka, vänd – hoppa 

tillbaka osv. Fortsätt i 1 minut. 

- Hoppa på ett ben över föremålet. Upprepa 5 ggr per ben. 

- Hoppa sidlänges (jämfota) över föremålet i ca 30 sek. 

- Gör 5 st armpressar 

- Spring 30m så fort du kan. 

 

→ Gör allt det här 3 gånger och håll ca 30-40 sek paus mellan varje gång. 

 

 

Pass 2 = 2 poäng 

 

5-10min sakta joggning + tänjningar. 

 

Spring 6 x 40m uppför en backe. Spring inte riktigt så fort du kan. Backen ska inte vara väldigt 

brant (mindre lutning än t.ex. backen från Lidl mot brandstationen i Ekenäs). Håll ca. 2 minuters 

paus mellan loppen. 

 

Avsluta med att springa 4 x 40m nerför. Backen ska luta mindre än då du sprang uppför. Helst ska 

ca. 20m luta lätt utför och de sista 20m ska vara så gott som plan mark. Försök att ta snabba steg. 

 

 

Pass 3 = 3 poäng 

 

5-10 min sakta joggning + tänjningar 

 

- Höga knälyft, sakta framåt  4 x 10m 

- Spark i baken, sakta framåt 3 x 10m 

- Gör 5 st jämfotahopp. Upprepa 4 gånger och försök att varje gång hoppa längre än i föregående 

försök. 

- Gör 4 st ettbenshopp. Upprepa 3 gånger och försök att varje gång hoppa längre än i föregående 

försök. Hoppa 3 x 4 hopp på båda benen. 
- Flerstegshopp (=överdrivet långa löpsteg, med höga knälyft. Motsatt arm och knä lyfts) 4 x 8 

hopp. 

- Spring 40m så att du börjar lugnt och hela tiden ökar farten, så att du i slutet springer med full fart. 

Upprepa 4 gånger. 

 

Avsluta med att göra: 

- 3 x 10 st magmuskelövningar 

- 3 x 10 st knäböj (fingerspetsarna rör i marken) 

- 3 x 10 st ryggmuskelövningar (ligg på mage och lyft övre kroppen) 

 

 

 

 



Pass 4 = 3 poäng 

 

-5-10min sakta joggning + tänjningar 

 

-Rita 12 st korta linjer i gruset på ca. 3 fots avstånd (50-60 cm) från varandra. Spring så att du tar ett 

steg mellan varje streck och försök att löpa så snabbt du kan. Upprepa 6 gånger. 

-Rita 15 st korta linjer i gruset. Avståndet mellan de två första strecken är ca. 40 cm och sedan växer 

avståndet för varje streck med knappt 5 cm. Spring så att du tar ett steg mellan varje streck och 

försök att löpa så snabbt du kan. Upprepa 6 gånger. 

 

-Be en kompis/förälder/syskon ge en startsignal (=handklapp, vissling el. motsv.) och spring vid 

signalen (titta inte på den som ger signalen) så fort du kan 20m. Starta på följande sätt: 

-liggande på mage med huvudet i löpriktningen 

-liggande på mage med fötterna i löpriktningen 

-liggande på rygg med fötterna i löpriktningen 

-sittande med raka ben, ryggen i löpriktningen 

-sittande med raka ben, ansiktet i löpriktningen 

  

Spring mellan lyktstolpar, försök hitta en raka med 3 stolpar: 

- Spring så snabbt du kan till den första lyktstolpen och gå tillbaka 

- Spring till den andra lyktstolpen så snabbt du kan, gå tillbaka 

- Spring till tredje lyktstolpen så snabbt du kan, gå tillbaka 

Håll 4 minuter paus och upprepa en gång till. 

 

Avsluta med att jogga lugnt i ca. 5 minuter och tänj ordentligt. 

 

 

Pass 5 = 3 poäng 

 

-Jogga lugnt några minuter + gör ordentliga tänjningar 

 

-Fyll en stadig plastflaska (0,5 liter) med vatten och skruva på korken ordentligt. Kasta flaskan så 

som du skulle kasta spjut (utan ansats). Kasta 12 kast med höger hand och 12 kast med vänster 

hand. 

-Kasta flaskan som om du skulle kasta diskus (utan ansats). Kasta 10 kast med höger hand och 10 

kast med vänster hand. 

 

-Placera t.ex. 2 stenar på ca. 8 m:s avstånd från varandra. Spring runt stenarna så att din löprutt 

bildar formen av en åtta. Luta ordentligt inåt då du vänder vid stenarna. Försök att öka farten efter 

hand. Spring i ca. 30 sek och upprepa 5 gånger. 

 

-Hoppa sidlänges på ett ben över en linje du ritat på marken. Hoppa 10 hopp på ena benet och 

därefter 10 hopp på andra benet. Upprepa 4 gånger. 

-Hoppa rakt upp från huksittande. Gör 8 hopp utan paus och håll därefter ca. 20 sek paus. Upprepa 

4 gånger. 

 

-Gör 8-10 st armpressar, sedan ”plankan” i 25-30 sekunder och därefter 12 st sit-ups. Upprepa 

allting 3 gånger med ca. 1 min paus. 

 

-Spring 3 x 30m så fort du kan, med ca. 1 minuts paus mellan loppen  

 

 



 


