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Sommartider 
 
Vi fortsätter med att försöka ”höja golvet” i denna andra del av tre i 
grundperioden, genom att fokusera på att bli effektiva i de lägre och halvhårda 
intensitetszonerna. Det betyder inte att vi utesluter tuffa intervallpass, men de är 
inte så frekventa som de kommer bli i perioder i höst. Vi väntar också med de 
hårda långpassen. Detta för att lägga en så bra grund som möjligt.  

Temaveckan blir mängd, eftersom många har mer tid över för träning på 
semestern. 

Grupperna utan rullskidträning har fått ett nytt långpass med stavar i handen 
och tyngd på ryggen. Övriga grupper drar igång skidgångsträningen efter 
sommaren. 

Förutom för grupperna utan rullskidåkning blir det bara ett pass på stakmaskin i 
perioden. Och det blir inget 5000 m-test. Istället ett 3000 m-test i löpning på 
bana. 

Efter feedback är pilatespassen tydligare beskrivna. Passet kvintetten har blivit 
lite tuffare. Det är också fler intervaller på de klassiska treminutarna i löpning.  

Ha en skön sommar! 

/Erik och Jojje



Vecka 27
29 juni - 5 juli

2020

Tim/v
4,25 Intensitet Pass / Instruktioner

Skidgång 60 80-90 
procent

ELJUSSPÅRS-45:AN
- 10 min uppvärmning. 
- 45 min löpning i hyfsad fart på ett kuperat motionsspår där du går eller "lufsar" uppför för 
alla backar och tar det lugnare på platten och utför, där du även kan lyfta stavarna. Du ska 
inte springa med stavarna i uppförsbackarna på det här passet, utan tänk att du diagonalar 
fram på snö. I korta backar kommer du kanske att orka att hoppa/studsa fram och i längre 
backar kanske du behöver gå.
- 5 min nedvarvning.

Styrka 45 Ej applicer-
bart

 PILATES FÖRSTA DELEN AV ÖVNINGARNA + 30-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 nedan med kort vila mellan seten. Samtliga 
finns i Filmrummet.
--- Hip roll 3*10 reps (med eller utan foamroller)
--- Ab prep 3*10 reps
--- Breast stroke 3*10 reps
- 20 min där du kör ett antal varv enligt nedan. Ingen vila mellan övningar mer än den tid 
det tar att byta övningar, samt vilan du lär behöva under själva setet (det är få som klarar 
30 raka armhävningar)
- 30 armhävningar.
- 30 utfallssteg
- 30 dips
- 30 sit-ups på boll (10 raka, 10 sneda, 10 raka)
- 30 sekunder plankan

Stakmaskin 60 80-90 
procent

 MOTSTÅNDSVARIATIONEN
- 5 min uppvärmning på motstånd 1-4
- 20 st 1,5 min-intervaller i samma fart som personbästa på 5000 m. Växla motstånd som 
en pyramidform. Motstånd 1 på första intervallen, 2 på andra.......10 på tioende. Och så ner 
igen: Motstånd 10 på elfte intervallen, 9 på tolfte.......1 på tjugonde. 1 min vila mellan varje 
intervall.
- 5 min nedvarvning på mostånd 1

Skidgång 90 60-80 
procent

STYRKEDISTANSEN
Rask gång (ej löpning) i kuperad terräng med stavar och med viktväst eller ryggsäck på ca 
10 kg.

GRUPP	H:	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 28
6-12 juli 4,00 Intensitet Pass / Instruktioner

Löpning 45 85-95 
procent

3000 M TEST
- 20 min uppvärmning inklusive några kortare fartökningar (se till att vara rejält uppvärmd)
- 3000 m så fort det går på en löparbana (7,5 varv)
- 10 min nedvarvning
Spring 3 km flack asfalt med start och mål på samma ställe om du inte har tillgång till en 
löparbana.

Styrka 45 Ej applicer-
bart

 KVINTETTEN 20
10 min uppvärmning, t ex roddmaskin. Körs detta passet direkt efter ett lugnt pass (träna 
inte styrka efter hårda pass) behövs ingen extra uppvärmning.
35 min med detta:
- 20 reps bänkpress med halva kroppvikten
- 20 reps marklyft med halva kroppsvikten
- 20 reps dips
- 20 reps benindrag med TRX för magen (magen nedåt)
- 20 reps benindrag med TRX för baksida lår (ryggen nedåt)
Vila där det behövs (mellan varven, mellan seten eller mellan repsen).

Löpning 90 70-80 
procent

SPÄNSTIGA LÖPRUNDAN
Löpning i kuperad terräng på mjukt underlag. 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 60 80-90 
procent

 MOTSTÅNDSVARIATIONEN
- 5 min uppvärmning på motstånd 1-4
- 20 st 1,5 min-intervaller i samma fart som personbästa på 5000 m. Växla motstånd som 
en pyramidform. Motstånd 1 på första intervallen, 2 på andra.......10 på tioende. Och så ner 
igen: Motstånd 10 på elfte intervallen, 9 på tolfte.......1 på tjugonde. 1 min vila mellan varje 
intervall.
- 5 min nedvarvning på mostånd 1

GRUPP	H:	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 29
13-19 juli 5,00 Intensitet

Pass / Instruktioner 
TEMAVECKA: MER MÄNGD EFTERSOM MÅNGA HAR MER TID FÖR 
TRÄNING UNDER SEMSTERN (FLYTTA GÄRNA VECKAN OM DU HAR 
TIDIGARE ELLER SENARE SEMESTER)

Löpning 60 70-80 
procent

VANLIGA LÖPET
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.

Löpning 75 85-95 
procent

 HEDERLIGA TREMINUTARE 10 ST
- 20 min uppvärmning
- 10 st 3 min-intervaller i blandad terräng, helst på stig/grusväg. 1 min vila mellan 
intervallerna.
- 15 min nedvarvning
Det här passet syftar framförallt till att på ett smidigt sätt träna din kondition, men också för 
att få ett bra löpsteg. Sträva efter att få så hög puls som möjligt utan att mjölksyran sprutar, 
vilket ofta betyder att du ska undvik backar som är för branta.

Styrka 45 Ej applicer-
bart

 PILATES ANDRA DELEN AV ÖVNINGARNA + 30-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 nedan med kort vila mellan seten. Samtliga 
finns i Filmrummet.
--- Leg pull front prep 3*10 reps per ben
--- Toe tap 3*10 reps per ben
--- Lounges med rotering 3*10 reps per ben
--- Balans på foamroller 3*10 reps per arm
- 20 min där du kör ett antal varv enligt nedan. Ingen vila mellan övningar mer än den tid 
det tar att byta övningar, samt vilan du lär behöva under själva setet (det är få som klarar 
30 raka armhävningar)
- 30 armhävningar.
- 30 utfallssteg
- 30 dips
- 30 sit-ups på boll (10 raka, 10 sneda, 10 raka)
- 30 sekunder plankan

Skidgång 120 60-80 
procent

STYRKEDISTANSEN
Rask gång (ej löpning) i kuperad terräng med stavar och med viktväst eller ryggsäck på ca 
10 kg.

GRUPP	H:	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 30
20-26 juli 4,25 Intensitet Pass / Instruktioner

Löpning 60 70-80 
procent

SPÄNSTIGA LÖPRUNDAN
Löpning i kuperad terräng på mjukt underlag. 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.

Skidgång 75 85-95 
procent

KLASSISKA BACKEN
- 10 min uppvärmning. 
- 10 st intervaller på 2-3 min där du går uppför backen i raskt takt med stavar och joggar 
lugnt ner. Spring inte utan tänk att du åker skidor. OBS: Varning för träningsvärk i framsida 
lår dagen efter pga bromsande från nedförslöpningen.
- 10 min nedvarvning.
 Har du inte så långa backar så sikta på att lufsa fram med stavarna på en platt sektion för 
att få ihop tiden. Eller kör 15/15-intervaller. 3*10 min med 15 s hårt följt av 15 s lugnt med 2 
min vila mellan 10 min-dragen. 

Styrka 45 Ej applicer-
bart

 KVINTETTEN 20
10 min uppvärmning, t ex roddmaskin. Körs detta passet direkt efter ett lugnt pass (träna 
inte styrka efter hårda pass) behövs ingen extra uppvärmning.
35 min med detta:
- 20 reps bänkpress med halva kroppvikten
- 20 reps marklyft med halva kroppsvikten
- 20 reps dips
- 20 reps benindrag med TRX för magen (magen nedåt)
- 20 reps benindrag med TRX för baksida lår (ryggen nedåt)
Vila där det behövs (mellan varven, mellan seten eller mellan repsen).

Löpning 75 75-85 
procent

 HALVHÅRDA LÖPTIMMEN
- 10 min uppvärmning. 
- 1 timme löpning i ett flåsigt tempo men som ändå inte gör dig helt slut efter 1 timme. 
Helst på kuperade stigar och grusvägar. Detta är ett fint pass som tränar flåset utan att 
tömma dig helt.
- 5 min nedvarvning.

GRUPP	H:	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).
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