
Träningsschema nr 4 

Pass 1 = 3 poäng 

Jogga sakta i 5-10 min, tänj därefter ordentligt (övningar du minns från gemensamma träningar, 

eller andra tänjningar som du kan) 

Koordinationsövningar: 

Mät upp en ca 20m lång sträcka: 

1) Gå i sakta fart och med riktigt korta steg med höga knän, motsatt arm och knä lyfts 

2) Spring med höga knän och armarna rör sig kraftigt i takt med benen, fortfarande korta steg 

3) Spring i ganska sakta fart så att hälarna rör i baken och armarna jobbar aktivt 

4) Spring med raka ben så att tårna pekar lite uppåt, pendla underbenet framåt och tryck 

kraftigt tillbaka, ryggen lutar lite bakåt och armarna jobbar aktivt med 

5) Hoppa sidlänges så att armarna svingar kraftigt med, hoppa först med den ena sidan före, 

och sen tillbaka med den andra sidan före 

Upprepa de här övningarna 3 gånger 

Hopp o. smidighet: 

1) Hoppa jämfota framåt så långt du kan → Försök göra så få hopp som möjligt på 20m 

sträckan 

2) Hoppa på ett ben framåt så långa hopp du kan, först på det ena benet, och sen tillbaka på det 

andra benet → Försök göra så få hopp som möjligt på 20m sträckan 

3) Spring baklänges 10m, vänd om och spring sista 10m ”vanligt”, försök öka farten snabbt när 

du har vänt om 

Upprepa de här övningarna 3 gånger 

 

Löpning: 

Löp ungefär 5 sek lugnt, därefter springer du sedan 5 sek så fort du kan och sedan igen 5 sek lugnt 

utan att stanna emellan. Efter det här håller du ca.1 minut paus. → Upprepa det här 5 gånger till. 

Avsluta med att jogga sakta i ca. 5 min, och gör tänjningsövningar som du kan 

 

Pass 2 = 2 poäng 

Jogga sakta 5-10 min och tänj därefter i några minuter 

Efter det blir det CIRKELTRÄNING: 

1) Stå rak. Ta sedan ett ganska långt steg framåt och böj samtidigt benen så att det bakre knäet 

rör i marken - och därefter upp tillbaka. Gör turvist med båda benen. Gör sammanlagt 20 

gånger 

2) Magmuskelövning: liggande på rygg med knäna böjda, för händerna på låren mot knäna och 

ner tillbaka, 10 gånger 



3) Armpress (håll knäna i marken), böj armarna så mycket att bröstet nästan rör i marken och 

pressa sedan upp tillbaka, 6 gånger 

4) Plankan (tårna och armbågarna i marken, försök hålla ryggen och nacken i rak linje, magen 

spänd och titta i golvet), håll ställningen i ca. 30 sek 

5) Sittande ställning mot en vägg (håll ryggen mot en vägg och böj knäna i 90 graders vinkel, 

som om du skulle sitta, fast utan stol...), håll ställningen i 1 minut. 

6) Ligg på mage och lyft motsatt arm och ben samtidigt (lyft dem rakt, föreställ dig att du 

knuffar mot väggen med armen och benet. Tryck alltså handen framåt och foten bakåt.)  

7) Gör 10st X-hopp 

Håll ca. 3 minuter paus och upprepa ytterligare två varv. 

 

Pass 3 = 3 poäng 

Tävla mot en förälder/kompis/syskon. Gör det t.ex. på en stor sandplan. Du behöver klocka, 

måttband och något märke. Den som ”vinner” en gren får en poäng, den som blir tvåa får två poäng 

osv. Efter sista grenen räknar man ihop poängen för var och en och den som har fått minst antal 

poäng totalt har vunnit mångkampen.  

- Spring 40m så hårt ni kan, ta tid.  

- Hoppa jämfota så långt du kan. Placera ut ett märke där du landar och mät hur långt du 

hoppat. Alla har tre försök, det bästa räknas. 

- Kasta en 0,5 liters plastflaska fylld med vatten (korken ordentligt påskruvad) så långt du 

kan. Placera ut ett märke där den landar och mät hur långt du kastat. Tre försök/man, det 

bästa räknas. 

- Spring 40m och placera ut 5-6 st  hinder (t.ex. ämbar, lådor, stenar...) som du måste hoppa 

över på vägen. Ta tid. 

- Stöt en sten utan fart. Placera ett märke där den landar och mät hur långt du stötte. Tre 

försök. 

- Gör 5-stegs hopp utan fart (=överdrivet långa löpsteg) Börja från jämfota och hoppa sedan 5 

hopp så långt du kan, så att motsatt arm och ben är samtidigt i luften. Placera ett märke där 

du landat och mät hur långt du hoppat. Tre försök. 

- Spring 1min, vem hinner längst? 

 

Jogga sakta i 5 min och gör tänjningar 

 

 

Pass 4 = 2 poäng 

Sök dig till en spånbana eller gångbana där det finns lyktstolpar. Jogga först lugnt i 5-10 min och 

gör tänjningar efter det.  

Spring lugnt mellan första och andra stolpen, hårt mellan andra och tredje och sedan igen lugnt 

mellan tredje och fjärde stolpen. Gå tillbaka och upprepa tre gånger till. 

Sök upp en liten uppförsbacke. Spring 5 gånger ca. 40m uppför, nästan så fort du kan. Håll ungefär 

1 minut paus mellan loppen. 

Hoppa på ett ben: vä-vä-vä + hö-hö-hö. Upprepa 4 gånger 



Avsluta med att springa 4 x 30m utför en backe (backen får bara luta väldigt lite utför) 

 

Pass 5 = 2 poäng  

Rita upp två streck i sanden som är ca 25m 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.  

Gör 2 x 12 st sit-ups (magmuskelövning) och 2 x 15 st knäböj (stå med fötterna bredvid varandra 

och böj knäna så att fingertopparna rör i marken – upp tillbaka och ner på nytt osv.). Håll bra 

tempo. 

Avsluta med att springa 4 x 60m på tid, så att du springer första loppet ganska lugnt. Andra loppet 

försöker du vara 3-4 sek snabbare än i föregående lopp och i tredje loppet ytterligare 3-4 sek 

snabbare än i lopp nr 2. I det sista loppet försöker du löpa 3-4 sek långsammare än i lopp nr 3. Håll 

ungefär 2 minuter paus mellan loppen. 

 

 


