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Vi ökar lite försiktigt 
 
I andra perioden ökar vi träningen lite grann och ökar andelen 
rullskidåkning, men det är fortfarande en stor variation i i träningsformer 
och ingen större mängd.  

Det blir några nya pass i alla träningsformer och ett kombinerat styrke- 
och konditionspass som blir riktigt tufft.  

Inga hårda långpass än och fortfarande en liten andel 
mellanmjölksträning. Vi jobbar med att få ner pulsen på lugna pass och att 
pressa pulsen på intervallpass.  

Grupperna som tränar 2-5 timmar i veckan börjar rullskidträning denna 
perioden. Skidgång väntar vi med till längre fram för de flesta grupperna, 
men grupperna utan rullskidåkning börjar redan nu.  

Stakgrupperna får från och med nu en ökad andel styrketräning. 

Hälsningar Erik och Jojje 



Vecka 19
4-10 maj

Tim/v
3 Intensitet Pass / Instruktioner

Löpning 30 70-80 
procent

VÅRKÄNSLOR
Löpning på i huvudsak mjukt underlag, gärna ganska kuperat. Försök hitta stigar där 
kroppen får jobba på ett skonsamt sätt med olika steglängd, olika frekvenser och olika 
fotisättningar. Det blir automatisk styrketräning. Optimal frekvens beror hur du ser ut och 
vem du är, men för många är 170-175 ganska lagom om du kan se det på din klocka 
(observera att vissa klockor anger antal rörelsecykler, vilket då ger halva värdet för 
stegfrekvensen). Vilket fart du har spelar ingen roll, det beror på underlag och kupering. Ta 
det lugnt på platten och utför, men det gör inget om du blir lite flåsig uppför.

Skidgång 75 80-95 
procent

BLANDBACKEN
Se filmrummet för de olika delteknikerna av skidgång. Syftet är främst att få ett pass som 
tränar konditionen, men också att knyta an till skidåkning med olika tekniker. 
- 10 min uppvärmning med eller utan stavar.
- 5 st 2 min-int vanlig skidgång i en ganska brant backe, gå eller jogga lugnt nedför backen.
- 5 st 2 min-int stakskidgång i en ganska brant backe, gå eller jogga lugnt nedför backen
- 5 st 2 min-int älghufs i en flackare backe om det finns, gå eller jogga lugnt nedför backen
- 5 min nedvarvning.

Styrka 30 Ej applicer-
bart

 GRUNDEN
10 min uppvärmning, t ex roddmaskin. Körs detta passet direkt efter ett lugnt pass (träna 
inte styrka efter hårda pass) behövs ingen extra uppvärmning.
20 min styrketräning med 40 s arbete följt av 20 s vila. Använd gärna appen Seconds om 
du inte kan ställa in timer på din klocka. Alla övningarna går att göra utan styrkeredskap. 
Först 2 varv med detta: 
- Raka situps GÄRNA PÅ BOLL
- Utfallssteg
- Rygglyft
- Plankan TESTA GÄRNA MELLAN TVÅ BOLLAR, EN KUL UTMANING
- Dips på en bänk/stol
Sedan 2 varv med detta:
- Sneda situps GÄRNA PÅ BOLL
- Knäböj utan vikter
- Superman (hunden)
- Sidoplankan
- Armhävningar

Stakmaskin 45 80-90 
procent

STEGRANDE 8:OR
- 10 min uppvärmning
- 3 st 8 min-intervaller med stegrande fart för varje intervall. Motstånd 4-8. Första med en 
snittfart som motsvarar 6 s långsammare per 500 m än årsbästa på 5000 m. Andra 5,5 s 
långsammare och tredje 5 s långsammare. 2 min vila mellan intervallerna.

GRUPP	E:	VASALOPPET/ÖPPET	SPÅR,	EJ	RULLSKIDOR	(2-5	timmar	träning	per	vecka)

© WICKSTRÖM COACHING
Innehållet på www.wickstromcoaching.com får inte spridas eller kopieras 
utan upphovsmännens medgivande. (Lagen om upphovsrätt).



Vecka 20
11-17 maj 3,50 Intensitet Pass / Instruktioner

Löpning 45 70-80 
procent

SPÄNSTIGA LÖPRUNDAN
Löpning i kuperad terräng på mjukt underlag som i "VÅRKÄNSLOR".
Hitta en en svagt lutande uppförsbacke i mitten av eller i slutet av passet och träna din 
spänst 15-20 min. Gör tre varv av övningarna nedan och ge dig själv minst 1 min vila 
mellan varje övning. 
- 10 st utfallssteg/utfallshopp
- 3 st jämfotahopp i följd
- 20 st skejthopp i sidled
- 10 st enbenshopp på vardera ben.

Valfri 
träningsform 90 60-80 

procent

 VALFRIA LÅNGPASSET
Lugnt och skönt distanspass i valfri träningsform. Springer du mycket så kör detta passet 
som lugn löpning på kuperade stigar. Har du ett par skejtrullskidor eller inlines så är det 
också ett alternativ. Även stående paddling, kajak, simning, roddmaskin samt cykel 
utomhus eller inomhus går bra.

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

Styrka 30 Ej applicer-
bart

 ACID-FÖRBEDELSEN
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.
Förberedande pass inför Acid Masters-passet nästa vecka som eventuellt ger enorm 
träningsvärk. 
Fyra varv med detta:
- 1 min med knäböj utan vikter (ner till 90 grader). Lägg in pauser om det behövs.
- 1 min med med armhävningar.  Lägg in pauser om det behövs.
- 1 min plankan.  Lägg in pauser om det behövs.
- 1 min med burpees. Lägg in pauser om det behövs.
- 1 min vila
Det är alltså ingen vila mellan övningarna utan det är bara vila 1 min var 5:e minut. Gör 
inte detta pass till en maxinsats, det kommer bli väldigt jobbigt ändå :) Nästa vecka tar du i 
lite mer på styrkepasset.

GRUPP	E:	VASALOPPET/ÖPPET	SPÅR,	EJ	RULLSKIDOR	(2-5	timmar	träning	per	vecka)

© WICKSTRÖM COACHING 
Innehållet på www.wickstromcoaching.com får inte spridas eller kopieras 
utan upphovsmännens medgivande. (Lagen om upphovsrätt).



Vecka 21
18-24 maj 3,50 Intensitet Pass / Instruktioner

Valfri 
träningsform 60 80-90 

procent

 VALFRIA INTERVALLPASSET
- 15 min uppvärmning.
- 5 st 5 min-intervaller med 2 min vila. Medelhårt intervallpass (med en intensitet kring 
mjölksyratröskeln).Valfri träningsform. Springer du mycket och tål mycket löpträning så kör 
detta passet i skogen. Har du ett par skejtrullskidor eller inlines så är det också ett 
alternativ. Även stående paddling, kajak, simning, roddmaskin samt cykel utomhus eller 
inomhus går bra.
- 10 min nedvarvning.

Stakmaskin 60 80-95 
procent

TUSINGAR MED PLUSMENY
- 10 min uppvärmning på motstånd 1-4
- 5 st 1000 m-intervaller med 1 min vila. Försök köra jämna intervaller och få ett så bra snitt 
som möjligt.
- 5 min lugnt på motstånd 1
- 10 min i en fart som motsvarar 10 s långsammare per 500 m jämfört med årsbästa på 
5000 m. På motstånd 1 (bra färdighet för att åka svagt nedför på myrarna i Vasaloppet)
- 5 min nedvarvning på motstånd 1

Löpning 30 70-80 
procent

VÅRKÄNSLOR
Löpning på i huvudsak mjukt underlag, gärna ganska kuperat. Försök hitta stigar där 
kroppen får jobba på ett skonsamt sätt med olika steglängd, olika frekvenser och olika 
fotisättningar. Det blir automatisk styrketräning. Optimal frekvens beror hur du ser ut och 
vem du är, men för många är 170-175 ganska lagom om du kan se det på din klocka 
(observera att vissa klockor anger antal rörelsecykler, vilket då ger halva värdet för 
stegfrekvensen). Vilket fart du har spelar ingen roll, det beror på underlag och kupering. Ta 
det lugnt på platten och utför, men det gör inget om du blir lite flåsig uppför.

Mixpass 60 Ej applicer-
bart

 ACID MASTERS-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.
- 10 min stakmaskin så fort som möjligt, 1 min vila
- 5 min med så många benböj till 90 grader utan vikter som möjligt direkt följt av
- 5 min med så många armhävningar som möjligt, 1 min vila
-10 min stationär cykel så fort som möjligt, 1 min vila
- 5 min med så många burpees som möjligt
- 5 min med plankan utan pauser så länge som möjligt, 1 min vila (orkar du "bara" 1 min så 
blir vilan 4+1 min)
- 10 min roddmaskin så fort som möjligt
Skriv gärna upp resultaten så du kan utmana dig själv nästa pass. Det är svårt att jämföra 
styrkeövningarna med andra eftersom man gör övningarna olika strikt.
Finns inte alla konditionsredskap så kör stakmaskin istället för roddmaskin och 
cykelergometer.

GRUPP	E:	VASALOPPET/ÖPPET	SPÅR,	EJ	RULLSKIDOR	(2-5	timmar	träning	per	vecka)

© WICKSTRÖM COACHING 
Innehållet på www.wickstromcoaching.com får inte spridas eller kopieras 
utan upphovsmännens medgivande. (Lagen om upphovsrätt).



Vecka 22
25-31 maj 3,75 Intensitet Pass / Instruktioner

Löpning 45 60-80 
procent

SPÄNSTIGA LÖPRUNDAN
Löpning i kuperad terräng på mjukt underlag som i "VÅRKÄNSLOR".
Hitta en en svagt lutande uppförsbacke i mitten av eller i slutet av passet och träna din 
spänst 15-20 min. Gör tre varv av övningarna nedan och ge dig själv minst 1 min vila 
mellan varje övning. 
- 10 st utfallssteg/utfallshopp
- 3 st jämfotahopp i följd
- 20 st skejthopp i sidled
- 10 st enbenshopp på vardera ben.

Stakmaskin 75 80-95 
procent

STINA NILSSON-PASSET
Stina Nilssons favoritpass på SkiErg (enligt henne själv i en intervju med Erik): 
- 5 min uppvärmning
- 2000 m följt av 2 min vila
- 5 st 1000 m-intervaller med 2 min vila mellan intervallerna
- 5 st 500 m-intervaller med 2 min vila mellan intervallerna
- 2000 m följt av 2 min vila
- 5 min nedvarvning
Utmaningen är att orka hålla samma fart på sista 2000 m-intervaller som den första. Tips: 
Ta inte i för mycket på första intervallen :) Total intervallsträcka är 11 500 meter och total 
vilotid mellan intervallerna är 22 min.

Styrka 30 Ej applicer-
bart

 GRUNDEN
10 min uppvärmning, t ex roddmaskin. Körs detta passet direkt efter ett lugnt pass (träna 
inte styrka efter hårda pass) behövs ingen extra uppvärmning.
20 min styrketräning med 40 s arbete följt av 20 s vila. Använd gärna appen Seconds om 
du inte kan ställa in timer på din klocka. Alla övningarna går att göra utan styrkeredskap. 
Först 2 varv med detta: 
- Raka situps GÄRNA PÅ BOLL
- Utfallssteg
- Rygglyft
- Plankan TESTA GÄRNA MELLAN TVÅ BOLLAR, EN KUL UTMANING
- Dips på en bänk/stol
Sedan 2 varv med detta:
- Sneda situps GÄRNA PÅ BOLL
- Knäböj utan vikter
- Superman (hunden)
- Sidoplankan
- Armhävningar

Skidgång 75 80-95 
procent

BLANDBACKEN
Se filmrummet för de olika delteknikerna av skidgång. Syftet är främst att få ett pass som 
tränar konditionen, men också att knyta an till skidåkning med olika tekniker. 
- 10 min uppvärmning med eller utan stavar.
- 5 st 2 min-int vanlig skidgång i en ganska brant backe, gå eller jogga lugnt nedför backen.
- 5 st 2 min-int stakskidgång i en ganska brant backe, gå eller jogga lugnt nedför backen
- 5 st 2 min-int älghufs i en flackare backe om det finns, gå eller jogga lugnt nedför backen
- 5 min nedvarvning.

GRUPP	E:	VASALOPPET/ÖPPET	SPÅR,	EJ	RULLSKIDOR	(2-5	timmar	träning	per	vecka)

© WICKSTRÖM COACHING 
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utan upphovsmännens medgivande. (Lagen om upphovsrätt).
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