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Övergången till snö 
 
Tack för två härliga läger i Orsa! 

Vissa har tillgång till snö på hemmaplan, andra inte. 
Träningsschemat utgår från barmark fram till nyår. Sedan är 
skidåkning utgångspunkten. Första veckan är det lite blandat, 
men sedan kan du räkna med betydligt större andel skidåkning i 
januari (fokus på kortare intervaller) och februari (fokus på längre 
intervaller och halvhårda pass). 

Ta det försiktigt första dagarna på snö. Har du inte tillgång till snö 
så försök ersätta som många skidpass som möjligt med 
rullskidåkning. Åker du inte det så sikta på stakmaskin och 
skidgång, med tonvikt på stakmaskin.  

I takt med säsongens intåg går sedan antalet styrkepass och 
löppass ned. 

/Erik och Jojje



Vecka 50
9-15 dec

Tim/v
3,5 Intensitet Pass / Instruktioner

Löpning 30 60-80 
procent

STANDARDLÖPNINGEN
Terränglöpning på stig, led eller motionsspår. Gärna ganska tekniskt. Målet är att använda 
naturens assymetri och utveckla ett kvickare, spänstigare och mer reaktivt löpsteg. Ta det lugnt 
på platten och utför, men det gör inget om du blir lite flåsig uppför. Farten är irrelevant. Spring 
gärna i tunna och lätta skor för bättre känsla om underlaget är mjukt. Sträva efter en stegfrekvens 
på minst 170 steg per minut (vissa klockor anger halva värdet, så i det fallet minst 85).

Skidgång 60 85-95 
procent

15-15-PASSET
Intervallpass där du lufsar uppför en medelbrant backe i 15 sekunder för att sedan snabbt vända 
på klacken och jogga ner till startpunkten och direkt starta nästa intervall. Mät på förhand ut 
ungefär hur lång tid intervallen och vila tar om du inte har en klocka som du kan ställa in så den 
piper vid varje start och stopp. Blir det 13s/18s istället för 15s/15s är det inte hela världen.
- 20 min lugn löpning med eller utan stavar som uppvärmning.
- 20 st 15/15-intervaller
- 5 min lugn löpning/gång med eller utan stavar.
- 20 st med 15/15-intervaller
- 5 min lugn löpning/gång med eller utan stavar.
- 20 st 15/15-intervaller
- 15 min lugn löpning med eller utan stavar som nedvarvning.

Styrka 60 Ej applicer-
bart

PARÖVNINGARNA
- 10 min uppvärmning valfri träningsform, gärna roddmaskin. Körs detta passet direkt efter ett 
lugnt pass (träna inte styrka efter hårda pass) behövs ingen extra uppvärmning. Syftet är att lyfta 
tungt varvat med en mindre tung övning för att kunna minska ner på den totala vilotiden på 
passet.
- Par 1, 3 varv med minimal vila mellan övningarna
>>> 5 reps bänkpress
>>> 30 reps tåhävningar
- 2 min vila
Par 2, 3 varv med minimal vila mellan övningarna
>>> 5 reps marklyft
>>> 30 reps raka sit-ups
- 2 min vila
Par 3, 3 varv med minimal vila mellan övningarna
>>> 5 reps dips med vikter
>>> 30 reps sneda sit-ups
- 2 min vila
Par 4, 3 varv med minimal vila mellan övningarna
>>> 5 reps hantelpress
>>> 30 reps hunden (ryggövning)

Stakmaskin 60 85-95 
procent

KORTA KLASSIKER
Fin träning för att accelerera upp farten gång på gång, precis som på ett knixigt skidspår.
- 10 min uppvärmning
- 10 st 70/20-intervaller (70 s hårt följt av 20 s vila)
- 2 min lugnt
- 10 st 15/15-intervaller (15 s hårt följt av 15 s vila)
- 2 min lugnt
- 10 st 70/20-intervaller
- 2 min lugnt
- 10 st 15/15-intervaller
- 5 min nedvarvning

GRUPP	H:	TJEJVASAN/KORTVASAN/HALVVASAN,	EJ	RULLSKIDOR	(2-5	timmar	per	vecka)
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Vecka 51
16-22 dec

Tim/v
3,75 Intensitet Pass / Instruktioner

Skidgång 60 85-95 
procent

15-15-PASSET
Intervallpass där du lufsar uppför en medelbrant backe i 15 sekunder för att sedan snabbt vända 
på klacken och jogga ner till startpunkten och direkt starta nästa intervall. Mät på förhand ut 
ungefär hur lång tid intervallen och vila tar om du inte har en klocka som du kan ställa in så den 
piper vid varje start och stopp. Blir det 13s/18s istället för 15s/15s är det inte hela världen.
- 20 min lugn löpning med eller utan stavar som uppvärmning.
- 20 st 15/15-intervaller
- 5 min lugn löpning/gång med eller utan stavar.
- 20 st med 15/15-intervaller
- 5 min lugn löpning/gång med eller utan stavar.
- 20 st 15/15-intervaller
- 15 min lugn löpning med eller utan stavar som nedvarvning.

Löpning 30 60-80 
procent

STANDARDLÖPNINGEN
Terränglöpning på stig, led eller motionsspår. Gärna ganska tekniskt. Målet är att använda 
naturens assymetri och utveckla ett kvickare, spänstigare och mer reaktivt löpsteg. Ta det lugnt 
på platten och utför, men det gör inget om du blir lite flåsig uppför. Farten är irrelevant. Spring 
gärna i tunna och lätta skor för bättre känsla om underlaget är mjukt. Sträva efter en stegfrekvens 
på minst 170 steg per minut (vissa klockor anger halva värdet, så i det fallet minst 85).

Stakmaskin 45 85-95 
procent

TESTLOPP 5000 M STAKMASKIN
- 10 min uppvärmning på mostånd 1-4
- 5000 m stakmaskin så fort som möjligt. Detta är ett mentalt krävande pass som eventuellt 
kommer att vara omhuldat med en viss ångest :) Tänk på att du inte måste slå personbästa varje 
gång. Känner du dig stor och stark så sätt motståndet på 6-10. Känner du dig inte så stark så sätt 
motståndet på 3-5. Risken med för tungt motstånd är att musklerna tar slut innan flåset sätter 
stopp. 
- 5 min nedvarvning på motstånd 1

Skidgång 90 60-80 
procent

LUGNA STAVLÖPNINGEN
Lugn löpning med stavar. Du behöver inte tänka att det ska vara skidlikt. Du behöver inte ta hjälp 
av stavarna i nedförsbackarna. Här får du ett behagligt pass som både stärker strukturer i 
kroppen och gör dig mer uthållig.

GRUPP	H:	TJEJVASAN/KORTVASAN/HALVVASAN,	EJ	RULLSKIDOR	(2-5	timmar	per	vecka)
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Vecka 52
23-29 dec 

2019

Tim/v
4,5 Intensitet Pass / Instruktioner

Stakmaskin 60 85-95 
procent

KORTA KLASSIKER
Fin träning för att accelerera upp farten gång på gång, precis som på ett knixigt skidspår.
- 10 min uppvärmning
- 10 st 70/20-intervaller (70 s hårt följt av 20 s vila)
- 2 min lugnt
- 10 st 15/15-intervaller (15 s hårt följt av 15 s vila)
- 2 min lugnt
- 10 st 70/20-intervaller
- 2 min lugnt
- 10 st 15/15-intervaller
- 5 min nedvarvning

Löpning 30 60-80 
procent

JULAFTONJOGGEN
En löptur förgyller vilken julfafton som helst! 

Styrka 60 Ej applicer-
bart

PILATES + 50-PASSET
10 min uppvärmning valfri träningsform, gärna roddmaskin. Körs detta passet direkt efter ett lugnt 
pass (träna inte styrka efter hårda pass) behövs ingen extra uppvärmning. 

15 min pilatesträning där du kör övningarna Hip roll, Ab prep, Breast stroke, Leg pull front prep, 
Lounges med rotering och Balans på foamroller (samtliga finns i Filmrummet). Har du ingen 
foamroller så kör övningar som är inte beroende av den. Pilatesträningen kör vi för att hitta den 
djupa muskulaturen samt för att få kroppens muskler att samarbete på rätt sätt.

35 min med övningarna nedan (det blir mer än ett varv). Ca 20-40 s vila mellan övningarna.
På några av övningarna kan du behöva ta pauser för att orka 50 reps. Jag orkar i a f inte 50 
armhävningar i ett svep :) 
- 50 armhävningar.
- 50 utfallssteg (25 vänster, 25 höger)
- 50 sit-ups på boll (20 raka, 20 sneda, 10 raka)
- 50 dips på en bänk/stol
- 50 sekunder plankan
Genom att köra många repetitioner tröttar du ut muskeln på ett annat sätt jämfört med tunga 
vikter, vilket även det har visat sig gynnsamt i styrketräningen.

Löpning - 
Stakmaskin 120 75-90 

procent

 TUSINGAR SOM AVSLUTNING
- 80 min löpning
- 5 min stakmaskin på motstånd 1-4
- 5 st 1000 m-intervaller på stakmaskin med 1 min vila. Motstånd 4-8. Försök köra jämna 
intervaller och få ett så bra snitt som möjligt.
- 5 min lugnt på motstånd 1

GRUPP	H:	TJEJVASAN/KORTVASAN/HALVVASAN,	EJ	RULLSKIDOR	(2-5	timmar	per	vecka)
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Vecka 1
30 dec 2019 - 

5 jan 2020

Tim/v
4,5 Intensitet Pass / Instruktioner

Löpning 30 60-80 
procent

STANDARDLÖPNINGEN
Terränglöpning på stig, led eller motionsspår. Gärna ganska tekniskt. Målet är att använda 
naturens assymetri och utveckla ett kvickare, spänstigare och mer reaktivt löpsteg. Ta det lugnt 
på platten och utför, men det gör inget om du blir lite flåsig uppför. Farten är irrelevant. Spring 
gärna i tunna och lätta skor för bättre känsla om underlaget är mjukt. Sträva efter en stegfrekvens 
på minst 170 steg per minut (vissa klockor anger halva värdet, så i det fallet minst 85).

Skidor 90 60-80 
procent

LUGNT OCH FINT
Lugn åkning.

Stakmaskin 60 85-95 
procent

TUSINGAR
- 10 min uppvärmning på mostånd 1-4
- 5 st 1000 m-intervaller med 1 min vila. Försök köra jämna intervaller och få ett så bra snitt som 
möjligt. Tänk på att man inte måste slå personbästa varje gång. Pulsen kommer stiga successivt, 
så stressa inte om den är låg i början av första intervallen. Känner du dig stor och stark så sätt 
motståndet på 6-10. Känner du mig lite klenare så sätt motståndet på 3-5. Risken med för tungt 
motstånd är att musklerna tar slut innan flåset sätter stopp.
- 20 min nedvarvning på motstånd 1

Skidor 90 60-80 
procent

AVSTANNAT UPPFÖR OCH UTFALLET NEDFÖR
Styrkeövningen "Avstannande stakning"/"Stoppstakning" i tio uppförsbackar. Utfallssteg i tio 
nedförsbackar. I övrigt lugn åkning. Se Filmrummet.

GRUPP	H:	TJEJVASAN/KORTVASAN/HALVVASAN,	EJ	RULLSKIDOR	(2-5	timmar	per	vecka)
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