
Träningsprogram nr 4 

 

Pass 1   

Uppvärmning: 

Lätt joggning i ca.10min + tänjningar 

Träning: 

Först 30s lätt joggning sedan 20s medelhårt tempo och till slut 10s full fart 

Gör detta 5 gånger. 

Lätt joggning eller rask promenad i 3min. 

Pånytt 30s-20s-10s x5 

Lätt joggning eller rask promenad i 3min 

”30s-20s-10s” x5 

5min nedjoggning + stretch 

 

Pass 2  

Uppvärmning: 

Gör olika rörelser med armarna så att de är reda för kasttävling 

 

Tävla mot en vän 

Hitta 2 olika föremål att kasta t.ex. kvast och sten 

Man har 6 utförande per gren, 3 per redskap 

• Kasta/stöt så långt som möjligt. Längsta kastet/stöten vinner 

• Kasta eller stöt så rakt som möjligt. Närmast mittlinjen vinner. 

• Sikta på en punkt, eller en linje. Närmast vinner. 

• Markera poängzoner i kastområdet. Samla poäng  

 

Pass 3 

Uppvärmning: 

Lätt joggning i ca.10min+ tänjningar 

Träning: 

Spring med full fart i 20sekunder varefter du går i 60s, upprepa detta 10-15 gånger. 

5min nedjoggning + stretch 

 

Pass 4 

Uppvärmning: 

Lätt joggning i ca.10min+ tänjningar 

Träning: 

Löp 150-200 meter i 400m tävlingsfart. Vid 30 meter kvar, spurtar i mål. Upprepa övningen tre 

gånger.  

Pricka rätt tid på 100 m. Tiden du får på första loppet, ska sedan vara den tid du ska försöka pricka 

under resterande 4 lopp med 3-5min paus emellan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pass 5 

Uppvärmning: 

Lätt joggning 5 varv runt huset 

40st X-hopp, 40st skidhopp + tänjningar 

 

Cirkelträning ute 3 varv. Jobba 40s och vila 30s. 4min paus mellan varven. 

▪ armpress-upp och hoppa 

▪ spring en sträcka på 10m av och an. 

▪ ligg på mage lyft upp överkroppen 

▪ knäböj så att fingerspetsarna rör marken 

▪ hopp sidlänges över ett föremål 

▪ spring upp-ner för ett trappsteg 

▪ laga ett + på marken, hopp jämfota hur du vill till alla rutor 

▪ bergsklättring på marken. Händerna stilla, benen turvist fram-bak 

▪ armpress ställning, klappa fötterna ihop uppe i lyften. 

▪ jämfota hopp upp-ner för ett trappsteg. 

Stretch 

 

 

  

 

 

 

 


