
Egenträning J18, sommar 2018 

Måndag 
Handstående progression: 
Handstående 
Handstående med armhävning 
Handstående till huvudstående 
Handstående till handstående och fäll ner benen 
handstående till handstående, fäll ner benen och 
lyft upp mot vägg - repetera 

Tisdag: 
Backträning/Trappa, 10 reps 
Hitta en trappa eller en backe på ca 50-100 meter. Du ska fokusera på att springa snabbt, 
hålla rygg och höft rak. Öva på att lyfta knäna högt och arbeta mkt effektivt med armarna. 
Fötterna ska ha en kort kontakt med marken. Backträningen handlar mkt om teknik inte om 
att springa fort. Det är löpmusklerna som ska stärkas.  
 
Tabata 5 min x 2. 20 sek jägarvila, 10 sek utfallshopp  

Onsdag: 
Här kan du lägga in lite av allt vi tränat på t ex; 
21 - 15 - 9 
Utfallshopp 
Burpees 
Armhävning med hand release  
Höga knän 
 
Hopprep “double unders” (två varv) 
 
AMRAP (As many reps as possible) 
1: 1 st Wall climb, 5 Target Burpees (mål 5 varv) 
2. 5 Goblet squats, 5 armhävningar med hand release (mål 10 varv) 
3: 10 boxhopp, 20 mountain climb (mål 10 varv) 
 
Avsluta med: 
4 min “mys”; 
20 sek jägarvila - 10 sek utfallshopp eller 
20 sek armhävning nere i källaren - 10 sek mountain climb 



Torsdag: 
DANA-test 
4 x 6 x 50m 
Mät upp 50 m, 25 fram och 25 tillbaka. Sätt ut en kona. Konan SKA rundas under utövandet. 
6 längder genomförs med 1 min vila mellan, ej mer. Målet är att alla “perioder” ska ligga 
under 1 minut. Notera dina tider och jämför med tidigare DANA. Denna test kommer att 
genomföras under v.33, kom förberedd! 
 
Distanspass 30 min. + 8 x 100 m stegringslopp. 
Under distanspasset springer du i ett jämnt tempo, 50-60% Ta djupa andetag.  
 
Stegringslopp innebär att du ökar tempot. Under de sista 20 meterna kommer du att 
ligga på 85-90% av din maxfart. Jogga tillbaka i ca 20-30%. 

Fredag: 
Kortlek 54 kort (2 jokrar) 
Hjärter: Armhävningar MED hand release 
Spader: Burpees 
Ruter: Uppmätt intervall på ca 8 - 10 meter 
Klöver: Utfallshopp. Glöm inte att knät ska lätt nudda marken. 
Joker 1: 21-15-9, Armhävning med hand release + Höga knän 
Joker 2: 21-15-9. Burpees + Utfallshopp 
 
Tabata 5 min x 2. Statisk armhävning 20 sek, 10 sek mountain climber 
 
Helst varje dag några minuter: 
Pinnen/rörlighet: 
Overhead squats, armarna rakt upp i taket. Test är att låta pinnen ligga i öppen hand. 
Pinnen får inte rulla ur handen.  
Köttbulle, ligg på rygg. För pinnen rakt ovanför huvudet. Dra ihop dig som en köttbulle och 
låt pinnen gå runt fötterna och till knävecken och tillbaka. Försök att inte nudda fötterna med 
pinnen. 
Dynamisk rörelsesekvens, rulla höger - vänster med pinnen på axlarna. Böj fram med rak 
överkropp. Blicken fram. Det drar då i baksida lår. Avsluta med pinnen på axlarna - gå ner i 
en knäböj - lyft pinnen rakt upp i taket. Blicken uppåt och fall inte ner med ryggen. Om du 
har svårt här tar du hjälp av en bok under hälen. (Här ser man lätt skillnad mellan dina 
kroppshalvor) 
Rörlighet i fotled. Pinnen vid lilltån. Knät på andra sidan pinnen. böj fram knät utan att hälen 
lyfter. Gunga så fram och tillbaka för att komma så långt fram du bara kan.  (Detta för att 
kunna göra rätt i knäböj) 



Glöm inte bort att all träning som görs RÄTT gör dig 
starkare. Hellre 3-4 korrekta övningar än 10 fusk. All 
träning du gör är till för dig. Fuskar du skadar du enbart 
dig själv. Skriv upp all träning i din almanacka.  
 
Varje tisdag möts vi upp vid Trappvägen för de som 
vill och är hemma.  
Tid:18:00-19:00 
Andreas, Théreés eller Thomas är på plats 
 
Minsta lilla fråga kring din träning, ring någon av 
oss :) 


