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UPPVÄRMNING

FÖRORD
DANIEL
TYNELL

F

örsta söndagen i mars 2002!
Dagen som för alltid förändrade
mitt liv. Det förstår jag kanske
mer nu än vad jag gjorde då. Jag vinner
Vasaloppet för första gången och jag börjar
förstå den enorma genomslagskraft som
Vasaloppet har.
Jag har under det senaste decenniet själv
fått följa och till och med vara en del av
den spännande utveckling som långloppsskidåkningen upplevt. Det har onekligen
varit en intressant resa att se stakåkningen
spränga nya mentala barriärer och att se
hur den klassiska skidåkningen förändrats. Det har varit oerhört lärorikt och
häftigt att få genomföra olika – om så bara
8

en bråkdel – av alla de fantastiska skidlopp som arrangeras världen över. Lika
häftigt är det att se långloppsvärldscupen
Ski Classics kraftfulla genomslag och
engagemang för att driva utvecklingen
av längdskidåkningen vidare och framåt.
Förmodligen är den bara i sin linda än!
Vasaloppet 2002 förändrade

såklart mitt
liv som skidåkare men har även påverkat
mig som människa på många sätt. Det är
lätt att inse att detta fantastiska arrangemang med sin mytomspunna historia,
drivkraft och utmaning nog har ett mer
eller mindre stort inflytande på många
människors liv och vardag. Jag har flera
Längdskidåkning för dig!

Foto: Vasaloppet

UPPVÄRMNING

gånger tänkt tanken på vad betyder Vasaloppet egentligen för vår folkhälsa?
För en person med längdskidåkning i själ
och hjärta är det en oerhört glädjande utveckling och positiv trend i samhället just
nu. Det känns som att intresset för friskvård och fysisk aktivitet, inte minst i form
av uthållighetsidrottande och kanske i
synnerhet just längdskidåkning är oerhört
stort. Har det någonsin varit större?
Jag förstår därmed också att frågorna är
många, kanske till och med okunskapen,
likväl som att nyfikenheten är större
än någonsin bland både nybörjare och
elitmotionärer.
Längdskidåkning för dig!

Daniel tar sin
tredje seger
i Vasaloppet
2009.

Därför är det så innerligt roligt att Erik
med sitt brinnande intresse och engagemang för längdskidåkningen nu inspirerar
alla som på det ena eller andra sättet vill
förkovra sig i skidspåret. Ta här del av en
sann skidåkares genuina och mångfacetterade erfarenhets- och kunskapsbank och
upptäck det som gör längdskidåkningen
så unik.
Med önskan om en lycksam färd!
Daniel Tynell
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UPPVÄRMNING

INLEDNING
ERIK WICKSTRÖM

L

ängdskidåkning och konditionsidrott förgyller mitt liv. Varje dag,
året runt. Antingen som utövare,
instruktör, föreläsare, pryltestare, fotograf,
journalist, coach eller bloggare.

kostuppladdning för Vasaloppet, tröskelintervaller och de rätta stavlängderna. Allt
detta och mycket mer hoppas jag kunna
ge svar på i boken!
i och emellan kapitlen finns
små krönikor och anekdoter, både från
mina egna upplevelser och från andra
skidåkare som jag lärt känna genom åren.

Som russin
Jag får en enorm kick av

att se mina
adepter förbättra sin teknik eller slå sina
tider i Vasaloppet och det inspirerar mig
varje gång jag lyckas få en ny person att
bli frälst av längdåkning.

Den här boken skriver jag för att jag tycker
det behövs en matig och modern bok
för längdskidåkare på alla nivåer. Med
boken och DVD:n vill jag inte bara hjälpa
nybörjare, utan även vägleda de som är
redo att ta sin skidåkning till nya nivåer.
Och självklart vänder jag mig även till
de som vill genomföra eller förbättra sig i
Vasaloppet.

den här boken från
början till slut, men du kan också se den
som en uppslagsbok i takt med att du utvecklas som skidåkare. Jag tror att DVD:n
och boken kommer att kunna komplettera
varandra på ett bra sätt så att du kan få ut
så mycket som möjligt av materialet.

Självklart kan du läsa

Lycka till med träningen!
Erik Wicksröm

om bland annat vallning, stakmaskiner, hur man bromsar på
rullskidor, hur man tränar trots minimalt
med tid, överbelastningskador, olika rullmotstånd, nördiga prylar, teknikträning,

Jag får ofta frågor
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SKIDTEKNIK

SKIDTEKNIK
Oavsett om du åker för att må bra eller för att komma snabbare
till Mora är tekniken en betydelsefull del av längdåkningen.
Det hjälper inte att ha kondition som en häst och vara stark som
en oxe om du inte kan åka stort och avslappnat. Att åka stort
innebär att man tar långa, kraftfulla tag och glider ut långt på
stegen, både med ben och armar.
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SKIDTEKNIK

SKIDTEKNIK

S

går det att tjäna
enormt med tid i spåret bara genom
att förbättra sin teknik, eftersom du
med bra teknik kan åka mer energisnålt
och spara på krafterna. Du får även mindre bakhalt och behöver inte använda så
mycket fästvalla, vilket ger dig bättre glid.
Om du åker utan tidsmål kan du alltid
motivera dig med att det är roligare och
inte minst snyggare om du ÅKER skidor
hemma på elljusspåret istället för att du
GÅR på skidor!
om nybörjare

att förbättra tekniken. Förutom tipsen du kommer att få i
det här kapitlet och på dvd:n kan du ta
en lektion hos en erfaren instruktör, gå en
skidkurs eller bli din egen tekniktränare.
Det sistnämnda alternativet kan till
exempel innebära att du tar med dig mobilen på ett träningspass och låter någon
Det finns många sätt

16

filma dig när du kör de olika åksätten.
Efteråt kan du analysera dig själv, både i
slowmotion och i ”normalfart”.
Det finns många bra appar för teknikanalys, bland annat Coach’s Eye och
Ubersense. Att varje vecka använda 15
minuter av den vanliga träningstiden till
att förbättra tekniken kommer att hjälpa
dig i spåret!

Tänk på att
Det kan vara svårt att förstå skidteknik på ett teoretiskt plan. Varva
mellan att studera i boken och testa i spåret. Det går inte att tillgodogöra sig allt direkt. Du får öva på ett eller ett par moment i taget
och när du känner att du fått ordning på en del kan du utveckla din
teknik genom att gå vidare till ett nytt område.
Det tekniktips som var svårbegripligt i början av säsongen kanske
du förstår ett par månader senare. Fortsätt träna så att varje moment
blir en självklar del av åktekniken.

Längdskidåkning för dig!

Foto: Ida Wickström

SKIDTEKNIK

Från saxning till fartställning

om och lära ut
skidåkning kan den klassiska åktekniken
delas in i fem olika växlar:

För att lättare kunna prata

Växel 1: Saxning
Växel 2: Diagonalåkning
Växel 3: Stakning med frånskjut
Växel 4: Stakning
Växel 5: Fartställning
till
lutningen på terrängen. Det kan liknas
vid att köra bil. Du kör på ettans växel
De olika växlarna brukar kopplas

Längdskidåkning för dig!

Erik lär ut
teknik.

i branta uppförsbackar och på femmans
växel på motorvägar. Det finns motsvarande växlar i skejt, men den åktekniken
kommer vi inte att gå igenom i den här
boken.

Kolla på
DVD:n!
På medföljande
DVD kan du se hur
de olika växlarna ser
ut från olika vinklar.
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Vid saxning
tänk på att
Ta långa kliv och skjut ifrån
med både armar och ben.
Låt inte skidorna bilda för brett
”V”, det leder till att du kan
trassla
in stavarna i skidorna när du
försöker ta långa kliv framåt.

Smalt ”V”

Brett ”V”

Gå ur spåret så det inte blir
”söndersaxat”

VÄXEL 1
SAXNING

S

backar där du inte
klarar av att åka diagonalt. Kantställ
skidorna lätt och vinkla ut dem som
ett smalt ”V” för att få fäste i snön. Arbeta
diagonalt med armar och ben – alltså höger
arm fram samtidigt som vänster ben och vice
versa – och gå eller helst ”spring” framåt/uppåt. Skjut ifrån med både armar och ben för
att komma så långt som möjligt på varje tag.
Sätt i stavarna i höjd med bindningen cirka
5–10 cm utanför skidorna. Håll kroppen upprätt och rikta blicken upp mot backen, på så
sätt fäster skidorna bättre och det blir lättare
att lägga kraften framåt. Du får inte glida
med skidorna när du saxar för då övergår du
till skejt.
axar gör du i branta

Längdskidåkning för dig!

Foto: Johannes Glans

Oavsett hur du gör så går det åt mycket energi
att saxa, så försök alltid att diagonala om det
går och saxa bara i de brantaste uppförsbackarna. Glöm inte att gå ur spåret när du saxar,
så att det inte förstörs för de som väljer att
diagonala i samma backe.
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SKIDTEKNIK

VÄXEL 2
DIAGONALÅKNING
Diagonalåkning är den växeln många förknippar med längdskidåkning. Förr
åkte man diagonalt i stort sätt överallt, men i takt med att teknik, spårpreparering, skidor och vallning har utvecklats används denna växel allt mindre
till förmån för stakningen. Det är mycket att tänka på med tekniken när man
”diagonalar” och det är i regel denna växel som är svårast att lära ut, därför
får den också mest utrymme här i boken.

N

u för tiden, i

varje fall
under tävlingar, är det
främst i långa, svagt
lutande uppförsbackar – så
kallade slakmotor – som diagonalåkning utnyttjas. Men är
det långsamt före eller motvind
så kan man behöva diagonala även där det är helt flackt.
Många föredrar att diagonala
där egentligen stakning är mer
energisnålt, mer om det under
avsnittet om stakning.

Lita på din balans
ERIK MINNS!
När jag var på Västergötlands skidförbunds läger som
12-åring sa vår tekniktränare
Claes Persson att vi skulle
tänka att vi sparkade en boll
uppför backen när vi diagonalåkte, för att man skulle få
fram underbenet och få så
långa tag som möjligt. Det
har etsat sig fast och fungerar
fortfarande som ett mantra för
att åka stort i uppförsbackar.

diagonaltekniken är balans och tyngdöverföring. Precis som när du saxar jobbar du diagonalt
med armar och ben, men i det här fallet
har du skidorna riktade rakt framåt och
du ska glida på varje steg.
Svårigheten ligger i att lägga över all
kroppsvikt på ett ben i taget. Klarar du
av det blir det också lättare att trycka ned
skidans fästvalla i snön så att du får fäste
när du är skjuter ifrån.
Nyckeln till att den perfekta
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För att kunna lägga över all vikt altererande på vänster och höger skida måste du ha
en viss balans. Men du måste också våga
lita på din balans!
Ett vanligt fel är att inte utmana sig
själv tillräckligt mycket i diagonalåkningen. Lägger du endast 70 procent istället
för 100 procent av kroppsvikten på ena
benet får du sämre fäste och du blir då
tvungen att lägga på onödigt många lager
med fästvalla. Vilket i sin tur leder till
sämre glid.
för att öva upp sin
balans är att stillastående stå på ett ben
och sträcka ut det andra rakt bakåt.
Det är viktigt att det bakre benet är
nästintill rakt utsträckt bakåt när du
åker, för att det ska kunna ta med sig så
mycket fart som möjligt när du sedan
drar fram det.
En bra övning på skidor

Längdskidåkning för dig!

Foto: Johannes Glans

SKIDTEKNIK

Längdskidåkning för dig!
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En låg höft gör att tagen blir
mindre kraftfulla, samt att man drar
fästvallan onödigt mycket i snön.

FEL

Höga och rörliga höfter

För att underlätta tyngdöverföringen och
för att förlänga tagen har höftarbetet en
avgörande betydelse. Sträva efter att hålla
höften högt genom att tänka att du ska se
stolt ut i hållningen och inte vara hopsjunken när du åker.
Tänk att någon har knutit ett snöre i
toppluvan och drar dig upp mot himlen. Rikta blicken minst ett tiotal meter
framåt, det gör din kroppsposition mer
upprätt. Det är också viktigt att du inte
håller bäckenet helt stelt, utan roterar
höfterna för att förlänga bentagen. När
du väl skjuter ifrån lägger du över hela
kroppstyngden på främre delen av ena
foten och skapar en distinkt kick genom
att böja knät för att trycka ned skidan i
snön och få fäste.
22

Ett bra höftarbete gör att man kan lyfta skidan
mer bakåt, för att sedan få med sig farten framåt.

RÄTT

På tillbakavägen ska foten landa i höjd
med den andra foten och sedan fortsätta
framåt tills underbenet är i 90 graders
vinkel mot underlaget. Många landar med
foten för långt bak. Det ger ett klappande
ljud vilket mestadels beror på bristande
höftarbete och för korta tag. Konsekvensen blir bland annat att man ”drar”
fästvallan onödigt mycket i snön, vilket
leder till både lägre fart och större slitage
av valla.

Kolla på
DVD:n!
På medföljande
DVD kan du studera
diagonalåkning mer
detaljerat.

Längdskidåkning för dig!
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I LOVE SKI:
ANNELI PETTERSSON
När började du åka skidor?

söndagsutflykter med
mamma och pappa. Man kom inte
undan. ALLA åkte skidor i norrländska
Boliden där jag bodde när jag var liten.
Apelsin och chokladkaka i spåret var
belöningen.

Det började med

I
SKI

Vad är det bästa med skidåkning?
Man blir glad och

varm och känner sig så
härligt frisk efteråt.

Vad är ditt favoritpass?
Jag gillar bäst när

jag i lugn och ro kan
kava iväg i egen takt.

Vad är ditt bästa tips till en nybörjare
på skidor?

själv och dina egna förutsättningar. Skaffa bra utrustning. Om du
tycker det är jobbigt med vallningen testa
vallningsfria skidor. Eller be om hjälp. Att
ha bakhalt är bara tråkigt.

Foto: Erik Wickström

Utgå ifrån dig

Hur var det att åka din första TjejVasa?
Jag hade aldrig trott

mig om att göra något som att åka ett skidlopp. Jag är ingen
sportis, men jag har alltid gillat att åka
skidor. När döttrarna skulle åka tänkte
jag: ”Tja, jag kan väl prova.” Mitt mål var
att jag skulle komma fram. Tiden var inte
viktig. Det var jobbigt men också roligt.
Det blir en speciell gemenskap när så
många gör samma sak och man känner sig

Längdskidåkning för dig!

Namn: Anneli Pettersson
Ålder: 59 år
Familj: Man och tre barn, fyra
barnbarn
Yrke: Grundskollärare
Meriter: Hm… på lågstadiet
erövrade jag ”snöstjärnan” som
krävde att man åkte 2 km. Så
småningom tre TjejVasor.

så underbart duktig när man
har klarat det. Vi hade haft
en fin snövinter så jag var väl
förberedd med cirka 20 mil i
benen. Nu är jag anmäld till
min fjärde TjejVasa och jag
ser fram emot den som en av
vinterns höjdpunkter.
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Ett bra sätt att kolla så dina handremmar
sitter åt som de ska är att sträcka bak armen,
öppna upp handen och se så att staven
fortfarande är i luften.

Underkroppsarbetet är både viktigare och

svårare att tajma jämfört med överkroppsarbetet i diagonalåkning. Självklart är det
betydelsefullt vad du gör med dina armar
och stavar, men fokus i teknikträningen
ska till en början främst ligga på tyngdöverföring, frånskjut och långa, utsträckta
tag. Ett utmärkt sätt att träna på detta är
att åka utan stavar.
Åk gärna tio minuter utan stavar i
början av varje träningspass, men rör
armarna som om du höll i stavarna. Det
kommer också att förbättra din balans och
din teknik i övrigt. I början kommer du
att ha svårt att få fäste och det kommer
kanske kännas jobbigt i ländryggen, men
det går över.

Avslappnade axlar
Stavarna ska sättas i ungefär

i höjd med
främre delen av motsatt fot, lite beroende
på terräng. Ju högre fart, desto längre
fram kan du sätta i stavarna, men aldrig
så långt fram som helt vinkelrätt mot
underlaget (vilket man gör i stakningen).
För att få så mycket kraft som möjligt bör
armbågen vara i cirka 90 graders vinkel
från starten av stavisättningen tills det att
du dragit igenom halva taget.
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Många gånger behöver man förkorta
remmarna för att stavarna ska sitta bra.

Bakom kroppen sträcker du ut armen
och öppnar upp handen, allt för att få ett
så långt tag som möjligt. Ett vanligt misstag är att ha för löst spända handremmar,
vilket gör att man måste krama om staven
med handen. Det begränsar längden på
taget. Ett bra sätt att kolla så dina handremmar sitter åt som de ska är att sträcka
bak armen, öppna upp handen och se så
att staven fortfarande är i luften.
Axlarna ska vara avslappnade och hållas
låga, inte spännas upp mot öronen.
Längdskidåkning för dig!
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I uppförsbackar kan du ta lite kortare tag,
men försök ändå att glida på varje steg.

Åk stort

I branta uppförsbackar måste man förvisso
korta ned steget lite, men annars är det
väldigt sällan man behöver tipsa någon
om att hon eller han åker för stort.
Tittar man på elitåkare glider de längre
på varje tag jämfört med vad motionärer
gör vid samma hastighet. Detta kan du
träna upp genom att överdriva rörelserna
och glida flera sekunder på varje tag, både
med och utan stavar.
En bra övning för att lära sig att
åka stort är att diagonala i hög fart i
nedförsbackar. Det är dessutom en rolig
utmaning!
Längdskidåkning för dig!

Tänk på att
Stavarna främst är till för att ta
ge dig fart, inte för att hålla balansen. Därför ska kraftriktningen
gå framåt och stavarna ska jobba
rakt i åkriktningen.
Många sätter i stavarna för
långt ut åt sidorna, för att hålla
balansen och minska risken för
att fälla sig själv med stavarna.
Men det leder till att mindre
kraft riktas framåt. Våga sätt
stavarna bara fem centimeter
vid sidan om spåret! (Detta gäller även för växel 3 och 4.) För
långa stavar kan också vara en av
anledningarna till för bred stavisättning. Var därför noga med
att du har rätt längd på stavarna
(mer om detta på sida 56).
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Vid diagonalåkning
tänk på att
Jobba med tyngdöverföringen så du
kan lägga all vikt på en skida i taget för
att få fäste.
Åk stort med långa tag och arbeta
med höfterna.
Våga sätt i stavarna precis utanför
skidorna för att få mer kraft framåt.

Sträva efter att hålla
höften högt genom
att tänka att du ska
se stolt ut i hållningen
och inte vara hopsjunken när du åker.
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Axlarna ska vara avslappnade och hållas
låga, inte spännas
upp mot öronen.

På vägen ned ska foten
landa i höjd med den andra.

Längdskidåkning för dig!
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Sätt i armarna
med ungefär 90
graders vinkel i
armbågsleden.

Rikta blicken minst ett
tiotal meter framåt.

Sträck bak armen och
öppna upp handen.

Rotera höfterna
för att förlänga
bentagen.

Isättningen av
stavarna ska
ske i höjd med
främre delen av
motsatt fot. Har
du hög fart kan
stavarna sättas
i tio centimeter
längre fram.
Foto: Johannes Glans

När du väl skjuter ifrån
lägger du över hela
kroppstyngden på främre
delen av ena foten och
skapar en distinkt kick
genom att böja knät för
att trycka ned skidan i
snön och få fäste.

Längdskidåkning för dig!
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VÄXEL 3
STAKNING MED
FRÅNSKJUT
Ser man på elitåkare i Vasaloppet eller världscupen så använder de stakning med frånskjut mestadels när det går svagt uppför, men för nybörjare
och motionärer är det här den kanske den mest användbara växeln för
åkning i flacka partier. Den passar ofta perfekt på myrar eller öppna fält
i långlopppen.
istället för
att åka stakning med frånskjut, vilket
är ungefär samma sak som att köra bil
med 2:ans växel på en väg med 70 km/h i
hastighetsbegränsning.
Ta för vana att inte diagonala för
mycket, det drar mer energi jämfört med
stakning. Att åka stakning med frånskjut kan även vara ett sätt att sträcka ut
kroppen när man känner sig trött eller stel
i de muskler som används vid diagonalåkning.

Många diagonalar på platten

när det gäller
stakning med frånskjut. Frånskjutet görs
på liknande sätt som vid diagonalåkning
med tyngdöverföring och en distinkt kick,
men här sätter du i stavarna parallellt.
Precis när armarna är lodräta med
kroppen och händerna passerar låren i sin
väg framåt ska frånskjutet komma. Detta
har många svårt med i början, men här

Det är viktigt med tajmingen
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hjälper det nästan alltid med en stillastående övning för att hitta tajmingen (kallas
även ”träffen”).
Stå helt still med stavar och skidor på
och låt armarna hänga fritt nedåt.
Gör sedan ett frånskjut i exakt samma
ögonblick som armarna går framåt för
att påbörja en stakrörelse.

...stakning med frånskjut kan även
”
vara ett sätt att sträcka ut kroppen när
man känner sig trött eller stel i de muskler som används vid diagonalåkning.

”

är att verkligen
börja när armarna är lodräta utmed kroppen och inte när de är riktade framåt.
Kicka varannan gång med vänster ben
och varannan gång med höger ben för att
undvika snedbelastningar.
Det viktiga i denna övning

Längdskidåkning för dig!
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Parallell stavisättning

ska det benet
du skjuter ifrån med sträckas ut bakåt tills
det blir nästintill helt rakt. I det läget kan
du glida en kort stund innan du sätter i
stavarna.

I likhet med diagonalåkning

Stillastående övning för
att öva in tajmningen
mellan armar och ben:
1. Stå helt still och låt
armarna hänga fritt nedåt.
Gör sedan ett frånskjut i
exakt samma ögonblick
som armarna går framåt
för att påbörja en stakrörelse.

med ungefär
90 graders vinkel i armbågsleden. Sträva
efter att få fram höften istället för att
sjunka ihop och försök sätta i stavarna
långt fram, gärna ett par decimeter framför bindningen. Hur långt fram du sätter i
stavarna beror på hur hög fart du har, men
stavspetsarna ska aldrig längre fram än att
stavarna hålls vinkelrätt mot underlaget.

Du sätter i stavarna parallellt

utan att räta
ut armarna i första skedet. Genom att låsa
och hålla kvar armarna i samma läge samt
hålla emot med bålmuskulaturen kan du
utnyttja din tyngd och lägesenergi och
därmed spara på armarna. Vi kommer
att gå djupare in på detta när vi kommer
till växel 4. I slutet av staktaget sträcker
du ut armarna och öppnar upp handen
bakåt, precis som vid diagonalåkningen.
Skidan som är utsträckt bakåt, med endast framdelen i spåret, sätts helt tillbaka
ner i spåret i höjd med den andra foten i
samma ögonblick som armarna passerar
ovandelen av knäna på sin väg bakåt.

Sedan fäller du överkroppen

2. Här är benet på väg tillbaka och armarna på väg framåt.

Experttips!

Foto: Johannes Glans

För att få ett ännu bättre och kraftfullare
frånskjut kan du med en liten höftrotation
skjuta fram foten du ska kicka ifrån med 1–2
decimeter innan du gör frånskjutet. Så gör de
flesta elitåkare.

3. Det blir lätt överdrivna
rörelser på en stillastående övning, men det är
ändå ett bra sätt att nöta
in tajmningen.

Längdskidåkning för dig!

29

SKIDTEKNIK

Vid stakning med frånskjut
tänk på att
Kör stakning med frånskjut där det är flackt, istället
för diagonalåkning.
Frånskjutet ska komma i samma ögonblick som
armarna hänger lodrätt mot kroppen i sin väg
framåt.
Använd kroppstyngden och bålmuskulaturen när du
drar igenom staktaget.

Frånskjutet görs på liknande
sätt som vid diagonalåkning,
med tyngdöverföring och
en distinkt kick. Precis när
armarna är lodräta med kroppen ska frånskjutet komma.
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Det benet du skjuter
ifrån med ska sträckas
ut bakåt tills det blir
nästintill helt rakt.

Sätt i stavarna
parallellt med
ungefär 90
graders vinkel i
armbågsleden.

Längdskidåkning för dig!
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Skidan som är utsträckt
bakåt, sätts helt tillbaka
ner i spåret i höjd med
den andra foten i samma
ögonblick som armarna
passerar ovandelen av
knäna på sin väg bakåt.

I slutet av staktaget sträcker
du ut armarna och öppnar
upp handen bakåt.

Foto: Johannes Glans

Fäll överkroppen
utan att räta ut
armarna i första
skedet.

Längdskidåkning för dig!
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VÄXEL 4
STAKNING
Stakning är helt klart den växeln som har genomgått störst förändring de
senaste årtiondena. Under Thomas Wassbergs era handlade det om, lite
lätt överdrivet, raka ben, raka armar och att fälla överkroppen så mycket att
knogarna nästan snuddade snön. Idag åker man med armarna och benen
mer böjda, eftersom det har visats sig mest effektivt.
som har förändrats inom stakningen. I takt med att
spårpreparering och utrustning har blivit
bättre har stakning också blivit en alltmer
utnyttjad växel. I många långlopp och
även i sprinttävlingar kör eliten helt utan
fästvalla för att på så sätt få bättre glid.
Det har gjort att överkroppsstyrkan har
blivit mer betydelsefull för elitåkarna.
Det är inte bara tekniken

Fram med höften
Generellt används stakning främst

där det
är flackt eller svagt utför. Den stora fördelen med att staka är att det går fort och att
det är energieffektivt. Åtminstone så länge
styrkan och uthålligheten i överkroppen
inte begränsar i för stor utsträckning.

Stakning påminner om stakning

med
frånskjut, men utan kick med benen.
Själva stakrörelsen skiljer sig i det att du
ska sträva ännu mer framåt inför stavisättningen. Här spelar hastigheten en
viss roll, ju högre fart desto längre fram
sker stavisättningen och desto mer ska du
sträva efter att få fram höfterna.
De vanligaste tekniktipsen skidåkare får
inom stakning är just att få fram höften
för att inte bli ”sittande”, samt att lägga
32

tyngden på framfoten (gå gärna
upp på tå), så att kroppen är
ERIK MINNS!
Jag gick på skidgymnasium i
som en rak linje som lutar rejält
Ulricehamn när Per Elofsson
framåt innan du trycker i stavar som allra bäst. Vi hade
hört att han bara stakade på
varna nästintill vinkelrätt mot
rullskidspassen och vi ville
underlaget.
träna som honom. Jag kan
Det är viktigt att du börjar
faktiskt inte minnas ett enda
distanspass på klassiska rullstaktaget med armarna ungefär
skidor där vi använde frånskjut
axelbrett isär och böjda i 90
eller diagonal under hela
gymnasietiden. I sista backen
grader, och för att sedan behålla
tillbaka upp mot skolan blev
den vinkeln ska du hålla emot
det alltid tävling.
med bålmuskulaturen genom
första delen av taget när du
fäller överkroppen. Ett vanligt misstag är
att sätta i stavarna med nästan helt raka
armar. Då kan du inte använda magmusklerna i lika stor utsträckning och
du får inte samma kraft. Pröva att göra
övningar på gymmet med raka armar
jämfört med böjda i 90 grader så märker
du var du är starkast!

Kolla på
DVD:n!
På medföljande
DVD kan du se hur
stakning ser ut i
olika lutningar.

Längdskidåkning för dig!
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Om du tränar på att staka
uppför så kan du böja mer på
armar och ben jämfört med
om du stakar i flacka partier.

Experttips

Längdskidåkning för dig!

Foto: Johannes Glans

Tittar man noga på TV ser man att det skiljer sig i vilken
utsträckning elitåkare håller ut sina armbågar i stakningen.
Petter Northug och Stanislav Rezac har till exempel armbågarna vinklade långt utåt, medan bröderna Aukland och
Daniel Richardsson håller armbågarna närmare kroppen.
Går du till ett gym och testar med vilken stil du är
starkast får du snabbt svar: för de flesta är det lättare att
pressa ner stången med mycket motstånd i en så kallad
draghiss med armbågarna närmare kroppen. Å andra sidan
når du en högre frekvens och du kan använda en större del
av ryggmusklerna genom att vinkla ut armbågarna mer.
Vad som är bäst är svårt att avgöra. Det enda som är
säkert är att det går att nå världseliten i både långlopp,
sprint och traditionellt med båda stilarna.
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FEL

alltså
du ska låta avståndet mellan vänster och
höger hand vara lika stort som avståndet
mellan vänster och höger truga. Ett vanligt fel är att ”tälta”, det vill säga att man
håller händerna för nära varandra och
vinklar stavarna utåt, vilket leder till att
trugorna sätts i långt från skidan och lika
mycket kraft riktas inte framåt.

Du ska sätta i stavarna parallellt,
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RÄTT

Avståndet
mellan
vänster och
höger hand
ska vara lika
stort som
avståndet
mellan
vänster och
höger truga.

Använd inte bara triceps

I andra delen av taget sträcker du ut
armarna och öppnar upp händerna bakåt,
precis som vid stakning med frånskjut.
Böj benen lätt i samband med att du drar
igenom taget och låt händerna passera
strax ovanför knäna. Låt huvudet följa
med överkroppen, så försök inte titta
framåt under hela stakrörelsen. Det kan
Längdskidåkning för dig!
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göra att du får ont i nacken. Du kan
till och med sträva efter att sätta hakan
mot bröstet när du sätter i stavarna och
ska börja staktaget. Det gör även att du
krummar något på ovansidan av ryggen,
får ut axlarna och kan utnyttja fler starka
muskler både i mage och rygg.
igen samtidigt
som du kommer tillbaka med stavarna.
Det ska kännas som om armarna/stavarna
åker fram automatiskt när du rätar på dig.

Res sedan överkroppen

är en del
av den moderna staktekniken, alltså att
man i högre utsträckning använder den
egna kroppvikten och magmusklerna för
att ta sig framåt. Förr handlade stakning
mycket mer om triceps, men eftersom
Beskrivningen på de här sidorna

Med raka ben och raka armar får
man inte ut så mycket kraft.

Så här djupt ner i stakrörelsen är det
svårt att generera kraft.

Längdskidåkning för dig!
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den muskeln mattas ut relativt snabbt på
grund av att den inte är så stor, är det en
fördel om man kan ta hjälp av fler och
större muskelgrupper.

Det ska kännas som om armarna/
”
stavarna åker fram automatiskt när du
rätar på dig. ”
Förr lärde man ut att staktaget skulle

vara
accelererande, att mest kraft skulle läggas
i slutet av taget. Det synsättet har också
förändrats. Det är i början av staktaget
du genererar mest kraft, så vänta inte med
att lägga maximal tryck till senare i taget.
Jämför med till exempel simmare och kanotister, som alltid lägger mest kraft i det
inledandet skedet av sina respektive tag.

Med böjda armar och kroppen lutad framåt kan
man använda sin bålmuskulatur på ett bra sätt.

RÄTT

Fäll överkroppen ungefär så mycket så att händerna
passar ovandelen av knäna i sin väg bakåt.

RÄTT
35

SKIDTEKNIK

Vid stakning
tänk på att
Få fram höften och tänk att din kropp ska
vara nästan rak och lutad framåt vid stavisättningen.
Lägg mest kraft i början av staktaget.
Håll emot med bålmuskulaturen för att spara
på tricepsmuskeln.

Det ska kännas som
om armarna/stavarna
åker fram automatiskt
när du rätar på dig.
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Det är viktigt att du börjar
staktaget med armarna
ungefär axelbrett isär och
böjda i 90 grader.
För att sedan behålla den
vinkeln ska du hålla emot
med bålmuskulaturen genom
första delen av taget när du
fäller överkroppen.

Lägg tyngden på framfoten (gå gärna upp på
tå), så att kroppen är
som en rak linje som
lutar rejält framåt innan
du trycker i stavarna
nästintill vinkelrätt mot
underlaget.

Sätt i stavarna
i 90 graders
vinkel mot
underlaget.

Längdskidåkning för dig!
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Låt dig inte skrämmas av bildserien nedan.
Riktigt så här ”offensivt” kan man inte åka i
längden, det är mest för att illustrera att det är
viktigt att kunna utnyttja kroppstyngden och
magmuskulaturen i stakningen. Även i fall du
inte går upp på tå så är det bra om du ändå
försöker ha tyngden på främre delen av foten
när du börjar ditt stavtag.

Sträck ut armarna
och öppna upp
händerna bakåt.

Böj knäna lätt i samband med att du drar
igenom taget och låt
händerna passera strax
ovanför knäna.

Foto: Johannes Glans

Få fram höften för att
inte bli ”sittande”.

Längdskidåkning för dig!
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Vid fartställning
tänk på att
Kryp ihop och sätt armbågarna på eller
framför knäna.
Stå jämnt på skidorna med lätt bakåtvikt.
Trampa runt svängarna om du kan, ploga om
det går alldeles för fort.

VÄXEL 5
FARTSTÄLLNING
Många ser det inte ens som en växel, men det finns mycket att
tänka på när du står i fartställning i nedförsbackar. Med rätt teknik
går det inte bara fortare (om det är din önskan), utan leder också
till att du lättare kan hålla balansen.
När det går så fort att du inte hinner med
att staka är det dags att krypa ihop i
fartställning. Sätt armbågarna på knäna
– eller helst framför knäna eftersom du
då kommer ännu djupare – för att minska
luftmotståndet, samt håll ner rumpan.
En vanlig felaktig position är att
armarna pekar nedåt, stavarna är riktade
rakt mot himlen och rumpan är kroppens
högst belägna punkt. Det gynnar varken
balans eller aerodynamik. Böj på knäna
så de är i cirka 90 graders vinkel eller
aningen mindre. Detta kan vara svårt inledningsvis, så jobba dig succesivt ”nedåt”.
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I eller utanför spåret
Stå med lätt bakåtvikt och

tårna tryckta
mot ovandelen av skidskon för att ”lyfta”
fästzonen, dels för att få bättre glid, dels
för att minska slitaget av vallan. Fördela
vikten jämnt mellan höger och vänster
ben då spåret går rakt fram. Jobba med
benen genom att böja extra mycket på
knäna när det kommer ett litet krön
och tryck ifrån med knäna på baksidan
av krönet.

Längdskidåkning för dig!
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Armbågarna
på knäna – eller
helst framför
knäna.

Böj på knäna så de är i cirka
90 graders vinkel eller aningen
mindre.

Foto: Johannes Glans

Stå med lätt bakåtvikt och tårna
tryckta mot ovandelen av skidskon
för att ”lyfta” fästzonen.

Längdskidåkning för dig!
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Luta dig inåt i kurvan.

Foto: Johannes Glans

”Trampa” dig runt, med små
och snabba sidledsförflyttningar av skidorna.
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SVÄNGAR I HÖG FART
När det svänger lite grann i nedförsbackar blir det lite svårare. Ibland
är det lättare att stå kvar i spåret om det finns kvar, då måste du luta dig
inåt i kurvan för att inte skidorna ska sticka iväg.

M

ånga gånger är det dock lättare att kliva
ur spåret för att klara kurvor i hög fart.
För att ta sig igenom en skarp sväng är
det bästa sättet att ”trampa” sig runt, med små
och snabba sidledsförflyttningar av skidorna. Vill
du göra som proffsen ska du börja i ytterkant och
jobba dig inåt i kurvan, ungefär som bilförare gör
inom motorsport.

Längdskidåkning för dig!

Vid kurvtagning på längdskidor gäller alltså inte
”tyngden på dalskidan”, utan du ska istället luta
dig inåt och ha vikten på innerskidan. Det går
också att sladda sig genom kurvan, men det kan
vara riskabelt om underlaget är ojämnt, dessutom
förlorar du fart. I många svängar bildas det med
tiden en plogvall, ofta med is innanför. Ser det ut
så är det bäst att ta yttersväng för att undvika isen.
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Foto: Johannes Glans

Ju bredare V desto mer bromskraft. Fördela
vikten jämnt mellan skidorna och pressa utåt
med ben- och sätesmusklerna.
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Om du bara vill minska farten lite
grann kan du stå kvar med ena skidan
i spåret och ploga med den andra.

PLOGA
alldeles för fort så
kan du alltid ploga för att minska farten.
Det gör man utanför spåret, för att det
inte ska förstöras. Låt topparna närma
sig varandra så skidorna bildar ett V, det
vill säga en plog. Ju bredare V desto mer
bromskraft. Fördela vikten jämnt mellan
skidorna och pressa utåt med ben- och
sätesmuskler.
Om du bara vill minska farten lite
grann kan du stå kvar med ena skidan
i spåret och ploga med den andra. För
att inte förstöra spåret kan du åka med
innerskidan i ytterspåret, då går det också
lättare att ploga med ytterskidan.
Känner du att det går

Det är många faktorer som spelar in
huruvida du ska stå kvar i spåret eller inte
– till exempel fart, underlag och hur skarp
svängen är – och olika skidåkare har olika
preferenser.
Många gillar inte att åka i skarpa kurvor i
hög fart på grund av risken för att ramla.
Eftersom konstsnö är grovkornigare snö
än natursnö blir också spåren på konstsnöanläggningar isiga på de ställen många
har plogat för att minska farten.
De finns de som till och med undviker
skidträning på vissa spår på grund av
utförsbackarna. Men att lära sig att åka
nedför backar som svänger går snabbt att
öva upp. Ett bra tips är helt enkelt att åka
upp och ner gång på gång och utmana
sig själv genom att öka farten successivt,
så småningom kommer det att kännas
lättare.

Känner du att det går alldeles för fort
”
så kan du alltid ploga för att minska
farten. Det gör man utanför spåret, för att
det inte ska förstöras.

”

Längdskidåkning för dig!

Det viktigaste att tänka på när du åker
utanför spåret är att hålla en låg tyngdpunkt, ha en stor stödyta och centrera
vikten, det vill säga kryp ihop och ha
skidorna brett isär. Stå inte upp som en
pinne, det är då som du har sämst balans.
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Som nybörjare går det att tjäna enormt med
”
tid i spåret bara genom att förbättra sin teknik,
eftersom du med bra teknik kan åka mer energisnålt och spara på krafterna.

”

TEKNIKÖVNINGAR
sin teknik, balans och
kroppskontroll finns det en mängd teknikövningar, så
kallade drills, att träna på. Inom löpning kallas detta för
löpskolning. För längdskidåkare kan detta till exempel
handla om att åka med en stav, att åka på en skida, att
växla frekvens, eller att åka som stakning med överkroppen och göra diagonalrörelsen med benen.
För att ytterligare förbättra
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Kolla på
DVD:n!
På medföljande
DVD kan du se
olika teknikövningar.

Längdskidåkning för dig!
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I LOVE SKI:
TOMAS WASSBERG
När började du åka skidor?

Man hade skidor som
lekredskap förr, alla småttingar åkte i
Lennartsfors i Värmland där jag växte
upp. Så var det nog i stora delar av
Sverige.
Jag minns inte.

I
SKI

Vad är det bästa med skidåkning?
Att få vara ute

i naturen.

Vad är ditt favoritpass?

Lär dig först tekniken, hitta

sedan ställen
att åka där det är roligt. Nöt inte bara på
ett och samma elljusspår. Tycker man inte
det är roligt fortsätter man inte.

Varför tror du inte Sverige får fram lika
många lovande skidåkare
som Norge?
De flesta människor i Sverige bor där det
är lite snö. Jämför med Norge, där större
delen av befolkningen alltid har snö i
närheten på vintern.
Längdskidåkning för dig!

I Norge finns också en
helt annan skidkultur och
Namn: Tomas Wassberg
Ålder: 57
där åker man till hyttan på
Familj: Sambo, utflugen son på
helgerna. Gällande norrlän26 år
Yrke: Inget direkt yrke, kör
ningar så ställer skotern till
skidspår på vintern
besvär. Ungdomarna åker
Meriter: Fyra OS-guld. Tre
skoter istället för skidor.
VM-guld och ytterligare fyra VMmedaljer. 5:a i Vasaloppet 1984.
Det är också en ledarfråga
när det gäller att få fram
talanger. Förr fanns spontanidrotten, nu kommer de flesta skidåkare
bara från platser där det finns duktiga
ungdomstränare.
45

Foto: Johannes Glans

Vad är ditt bästa tips till en nybörjare
på skidor?

Foto: Erik Wickström

Nuförtiden tränar jag bara knappt en gång
i veckan, så det är svårt att säga. Som
aktiv gillade jag variationen i träningen.
Men visst fan var det inte alltid roligt att
träna. Bäst var nog skaråkningen på fjället
i slutet av april och början av maj. Jag
åker fortfarande till Storhogna och andra
platser i Jämtland för att få ta del av den
bästa skidåkningen på våren.

UTRUSTNING

SKIDUTRUSTNING
För att åka längdskidor behöver du tre saker: skidor (med bindning), stavar och skidskor. Det räcker. Självklart behöver du kläder
också, men det går att åka skidor i det mesta. Längdskidåkningen
behöver med andra ord inte vara en prylsport. Köper du ett
nybörjarpaket med vallningsfria skidor är du redo att ge dig ut i
spåret direkt!

D

med
längdåkning. Du klarar dig med
det minimala, men vill du successivt öka komforten och prestandan på
din utrustning är möjligheterna oändliga.
Det finns smarta prylar till det mesta
inom längdskidåkning. Vi kommer att
beskriva produkter för löpning, skidgång,

Foto: Johannes Glans

et är en del av fördelarna
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rullskidor, stakmaskinsträning och styrka
i respektive kapitel. Valla har ett helt eget
kapitel eftersom det är ett så stort område.
Kommande sidor handlar om prylar
för vintertid som du måste ha, behöver ha
eller vill ha.

Längdskidåkning för dig!
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Längdskidåkning för dig!
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SKIDOR
Skidorna är den absolut viktigaste delen av din utrustning. För att du ska
kunna ha bra glid och samtidigt få fäste har skidorna ett så kallat spann av
olika hårdhet och höjd.

V

ilken skida som passar dig bäst

beror delvis på hur lång du är,
men främst på hur tung du är och
hur bra teknik du har. En duktig sporthandlare kan hjälpa dig så du får ett bra
skidpar som passar just dig. Med hjälp
av relativ ny mätutrustning kan du även
köpa skidor via internet, så länge du anger
längd, vikt och åkvana. Skidor finns att
köpa separat i prisintervallet 1500–7000
kr, eller i paket tillsammans med skidskor
och bindning. Observera att stavar oftast
inte ingår i paketen. Svårare än så behöver
du inte göra det när du ska införskaffa din
första skidutrustning.
Resonemanget som beskrivs på kommande sidor är för dig som är intresserad
av hur skidor fungerar och vad som är
bra att veta när man letar efter det rätta
skidparet.

Kolla på DVD:n!
På medföljande DVD ser du hur
en skida spannmäts både på
en spannbräda och i en spannmätare.
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Frågor och svar om spann
är lättare
sagt än gjort. Tar du tio par stavar av ett
visst märke och en viss modell är de i
stort sätt alltid identiska. Gör du samma
sak med tio par skidor är de långt ifrån
helt lika. Att tillverka skidor är än idag
ett hantverk och man har ännu inte till
hundra procent kunnat standardisera
momentet när man ger skidan dess spann.
Även om några märken har kommit en
bra bit på väg.
Här kommer svar på några frågor om
spann och skidans övriga egenskaper som
du kanske funderat över.

Att hitta det perfekta skidparet

Vad har spannet för
egenskaper?
Spannet har förenklat uttryckt främst
två egenskaper: Höjd och hårdhet. När
du står jämnt på båda skidorna på plan
skiva, en så kallad spannbräda, säger man
att avståndet mellan spannbrädan och
undersidan av skidan vid tån är höjden på
”halvvikt” (halva din kroppsvikt). Denna
siffra bör mycket ungefärligt ligga på 1,0
till 1,7 millimeter för en skida i lämplig
Längdskidåkning för dig!

Tack vare skidans spann kan
man få både bra fäste och
bra glid när man åker.

Längdskidåkning för dig!

Foto: Johannes Glans
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viktklass. Höjden för ”helvikt” (hela din
kroppsvikt) får du genom att lägga all vikt
på en skida och mäta på samma sätt. Det
värdet bör – också mycket ungefärligt –
ligga på 0,25 till 0,7 millimeter. Hårdheten på spannet avspeglar hur lätt det är
att trycka ihop skidorna och det simulerar
hur hårt man behöver trycka ned skidan
för att få fäste. Bara för att en skida är hög
på hel- och halvvikt behöver den inte ha
ett hårt så kallat slutspann, alltså skidans
egenskaper när den belastas med mer än
helvikt, vilket den gör när du trycker till
för att få fäste.
Hur vet man att spannet
är lagom högt?
När du står på spannbrädan kan butikspersonal mäta med bladmått under
skidan och se så du kan trycka fast skidan
mot bladmåttet då du går upp på tå. Då
använder man ett 0,2 mm tjock bladmått
som ska simulera tjockleken på burkvallan. Klarar du inte trycka fast skidan mot
bladmåttet då är den för hård. Sedan
ställer du dig åter på båda skidorna med
vikten jämnt fördelat och då kommer
den som hjälper dig att dra bladmåttet
framåt respektive bakåt längs undersidan
av skidorna. Område mellan där bladmåttet stannar framför, respektive bakom tån
är din fästzon där du ska lägga burkvalla.
Det brukar vara ungefär 25–35 cm framför
tån och 20–30 cm bakom tån, bero50

Spannbräda.
Butikspersonal drar ett
bladmått under
skidan för att
se om spannet
är lämpligt.

Spannmätaren
Eiker är populär
bland landslag
och skidfabrikanter.

ende på märke och modell. Du ska dock
aldrig valla bakom ”klacken”, eftersom
det försämrar glidet utan att nämnvärt
förbättra fästet.
Sedan gör man samma sak med ett 0,4
mm bladmått för klister. Anledningen
till att man använder den dubbla höjden
är för att klister är tjockare än burkvalla.
Värdena 0,2 och 0,4 mm är godtyckliga,
men det är vad de flesta sporthandlare
jobbar efter. Många ritar även ut en fästzon för 0,3 mm, som är till för kladdigare
burkvallor, samt vallatejp (läs mer om tejp
i vallakapitlet).
Vad är en spannmätare?
En spannmätare gör egentligen samma
jobb som sporthandlaren gör med
kunden på spannbrädan. Den kan mäta
ut höjd, hårdhet och fästzoner så länge
man vet vikten på åkaren. Många gånger
blir mätningar avsevärt bättre med en
spannmätare, eftersom det kan vara svårt
att stå helt jämnt med kroppsvikten på en
spannbräda.
Dessutom kan man se andra egenskaper
för spannet, som till exempel var olika
tryckzoner finns och hur mjuka eller
hårda skidorna är i ändarna. Många vill
ha en skida som är mjuk i toppen när snön
är mjuk, för att den inte ska ”gräva ned sig
i snön”. Vice versa gäller vid isigt före.
Det finns några olika modeller av
spannmätare, där Skiselector och Eiker

Längdskidåkning för dig!
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är två av de vanligaste i Sverige. Mätmetoderna – som till exempel exakt var i
förhållande till bindningen man placerar
vikten och exakt var man mäter höjden
– är inte till fullo standardiserade, så
värdena på höjderna som nämns i det här
kapitlet kan bara ses som en mycket grov
fingervisning. Det är än så länge inte så
utbrett med Skiselector och Eiker spannmätare bland sportbutikerna, men det blir
allt vanligare.
Kan en nybörjare köpa en
värstingmodell?
Det beror lite på märke. Ofta har elitåkares skidor relativt högt och hårt spann,
vilket innebär att det är ännu viktigare att
man har en god teknik med bra tyngdöverföring för att få fäste. Har man inte
Längdskidåkning för dig!

Spannmätaren
Skiselector
scannar hela
skidan och
ritar upp kurvor
över spannet.

denna goda teknik kan man kompensera genom att lägga tjockare med valla
alternativt förlänga fästzonen. Eller ännu
bättre, åk på en elitskida som egentligen
är gjord för en åkare som är till exempel
10–15 kg lättare än vad du är.
Många leverantörers ambition är att de
enklare modellerna ska ha ett mjukare
spann, så att de blir lättare att trampa ned
och få fäste med. Det är dock inte alla
som lyckas med det, så skillnaden mellan
hårda och mjuka spann sitter även mellan olika märken. Exempelvis är Fischer
kända för att ha ganska hårda spann,
medan Atomic och Salomon har betydligt
mjukare. Man kan inte säga att något är
bra eller dåligt, det beror typ av åkare, på
vilka banor skidan ska åka och hur snöförhållandena ser ut.
Sammanfattningsvis kan man säga att
det är många faktorer som avgör om en
skida passar åkaren. Att skidan passar en
viss åkare betyder inte att den passar en
annan lika tung åkare.
Många gånger är en mjuk elitskida som
går att få fäste på det bästa valet för en
motionär om budgeten är obegränsad,
eftersom skidans lätta konstruktion och
högkvalitativa belag leder till skön åkning
och bättre glid. Köp gärna begagnat om
du hittar en skida med rätt spann. En
välvårdad längdskida håller utan problem
i över tio år.
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Hur skiljer sig modeller i
olika prissegment i övrigt?
Materialval. Toppmodellerna är lättare och
har ett bättre belag (undersidan av skidan),
vilket ger bättre glid. Det finns ett tiotal
märken på den svenska marknaden, samtliga med allt från nybörjarmodeller till
skidpar som används i världseliten. Det
som utmärker de bästa märkena är att de
har jämnare serier, alltså att det är större
chans att hitta ett så kallad guldpar som
både ger säkert fäste uppför och går som
tåget i nedförsbackarna!
Behöver man mer än ett
skidpar?
För en nybörjare med målet att bara
träningsåka eller ta sig i mål i ett långlopp
räcker det absolut med ett par. Petter
Northug däremot har över 100 par skidor
och får cirka 30 nya par varje år att välja
från… Men många precis under den
absoluta eliten har ”bara” 2–3 par som de
tävlar på. För en seriös motionär finns det
en stor fördel att ha två par, särskilt om
man bor i de södra delarna av landet. Då
kan man ha ett par billiga ”fulskidor” som
man tränar på då det är tunt med snö och
ett par tävlingsskidor som man håller fria
från repor. Det kan också finnas en fördel
att ha två olika tävlingsskidor, ett par för
burkvalla med lite lägre spannhöjd och ett
par för klister med lite högre spannhöjd.
Vad är en långloppsskida?
I takt med att många har gått över till att
åka allt fler långlopp har också preferenserna för skidans egenskaper förändrats. På ett
kuperat elljusspår eller på en världscupbana
med långa backar är bra fäste ett måste.
Då kanske spannhöjderna på halvvikt
ligger runt 1,1 till 1,3 mm (beror mycket
på märke och mätmetod) på en skida man
vallar med burkvalla, medan många långloppsåkare vill ha mer än 1,3 mm.
Fördelen med en hög och hård skida
är att fästvallan inte skrapar i snön lika
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mycket. I långlopp är det mycket stakåkning och eftersom modern stakteknik är
en dynamisk rörelse även för benen är det
viktigt att inte fästvallan trycks ned och
bromsar vid varje tag. Det är alltså främst
för att få bättre glid i själva åkningen som
långloppsåkare vill ha en högre skida, inte
primärt för att glida snabbare i nedförsbackar. Därför kan glidtest när man kollar
hur långt eller snabbt man glider i en
nedförsbacke vara missvisande när man
försöker hitta det bästa skidparet för ett
flackt långlopp.
Längdskidåkning för dig!

Foto: Ida Wickström
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Det har gått lite överstyr när det gäller
jakten på den perfekta långloppsskidan.
Många åker på alldeles för hårda och höga
skidor (2,0 mm i höjd på halvvikt är ingen
ovanlighet), vilket leder till att en mindre
del av skidan ligger i snön och glider.
Detta leder i sin tur att det blir ett
stort tryck ner i snön i framändan och
bakändan av skidan, som då nästan kan
liknas vid en snöplog som bromsar farten.
Ett bättre alternativ till stenhårda och
jättehöga skidor är att korta ned zonen för
fästvalla när det vankas långlopp.

Erik minns
Erik minns: Precis som många andra drogs jag med och ville ha
rejält hårda och höga skidor för att åka långlopp med. Nu har jag
ändrat mig och det var bland annat två händelser som hade stor
inverkan.
Först fick jag klämma på Jørgen Auklands skidor som han vann
Vasaloppet på 2013, de var betydligt mjukare än alla mina skidor.
Sedan blev jag inbjuden till Madshus skidfabrik i Norge där de
hade skrivit upp spannhöjder för guldpar som deras åkare vunnit
stora tävlingar på, de var alla påfallande låga.

Längdskidåkning för dig!

Vad är en stakskida?
Stakskida är ett relativt nytt begrepp som
kommit i takt med att allt fler långloppsåkare och sprinters tävlar utan fästvalla. En
stakskida är en klassisk skida som aldrig
vallas med fäste, vilket innebär att man inte
sandpapprar fästzonen utan istället lägger
glidvalla under hela skidan. Exakt vilka
egenskaper som är bäst för stakskida har inte
utkristalliserats än, men eftersom man vill
att en stor del av skidan ska glida mot snön
är vanligtvis en lägre skida (jämfört med en
som du fästvallar) att föredra. (Kanske även
en extra lång skida?)
Att staka på skejtskidor – som är betydligt
hårdare än klassiska skidor – kan fungera
bra i sprint, eftersom där är intensiteten
extremt hög och trycket på spannet är stort
i den dynamiska stakningen. Dessutom är
skejtskidor kortare och har lägre spetsar,
vilket gör de smidiga i sprintloppens alla
kurvor och omkörningar. I långlopp brukar
skejtskidor inte fungera speciellt bra. Det
höga spannet i kombination med att de
hårda topparna gör att skidorna gärna gräver
ned sig i snön. Det finns många exempel på
långloppsåkare som haft tröga skidor då de
valt att staka på skejtskidor.
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Atomic Skintec är en vallningsfri
skida med ett stighudsliknande
material i fästzonen.

Hur hittar jag ett guldpar?
Nu när du läst några sidor om skidor och
dess egenskaper har du möjligen fler frågor än svar. En given fråga är hur du ska
hitta ett så kallat guldpar, som både glider
och fäster kanonbra.
Trots att man kan ha skidor för olika
snöförhållanden så kan ett guldpar gå bra
nästan jämnt. Som nämnts tidigare är
varje skida unik och bara för att du köper
det dyraste paret i rätt viktklass behöver
det inte alltid vara bra. Detta vet handlare
och hos många kan du köpa ”handplockade skidor från fabrik”, vilket betyder att
en ”expert” på ett tidigt stadium har fått
välja ut skidor från fabriken som hon eller
han tror på extra mycket.
Att köpa handplockade skidor är inte
någon garanti för att det ska bli jättebra,
men det ökar helt klart chanserna. Du
kan absolut hitta guldpar även i en vanlig
sportaffär, men försök då gå till en butik
som har en bra spannmätare, det är en
stor hjälp för att hitta passande skidor.
Gällande märken så har alla leverantörer
skidor som det går att vinna både OS och
Vasaloppet på, men olika märken har
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olika jämn kvalitet. Söker du en toppmodell och bara har möjlighet att köpa ett
eller två par skidor så har enligt många
Madshus och Fischer länge haft den jämnaste kvaliteten i premiumsegmentet.
Vallningsfria skidor
För den som inte vill valla kan det vara
ett alternativ att åka på vallningsfria
skidor, vilket de flesta skidmärken har i
sitt sortiment. Den vanligaste varianten
är att fästzonen är formad som fiskfjäll,
vilket gör att det fäster i uppförsbackarna.
Nackdelen med de modellerna är dels
att de glider långsamt, dels att de för ett
visst oväsen i spåren. Den vallningsfria
skida som lyckats bäst med kompromissen
mellan fäste och glid är Atomic Skintec,
som även elitåkare bland annat använder
när de värmer upp inför tävling, för slippa
lägga tid på vallning. En ”vallningsfri”
skida bör glidvallas minst en gång om året
och ska vara anpassad efter din vikt och
åkstil.
Redline är Madshus toppmodell
som slog igenom 2013.

Längdskidåkning för dig!
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TVÅ FRÅGOR TILL BJÖRN
En som kan det mesta om skidors egenskaper för skidåkare på alla nivåer är Björn
Andersson, butikschef på Pölder Sport, Sveriges största längdskidsbutik.
Vad är det viktigaste att tänka på innan
man köper längdskidor?
Var ärlig när du berättar

om din åkförmåga. Det kan lätt bli fel om man inte
tänker på detta! Försök att beskriva dig
som åkare på bästa sätt så får du en skida
som passar din plånbok och som ger dig
fäste och glid.

Måste jag köpa nya skidor om jag går
upp eller ner 5 kg i vikt? 10 kg?

en ny skida om du
går upp eller ner 5 kg. Det räcker med att
korta ned eller förlänga fästzonen. Eller att
Du behöver inte köpa

Längdskidåkning för dig!

lägga tunnare/tjockare med fästvalla. Om
du går upp eller ner 10 kg är det större risk
att skidorna inte passar. Testa skidorna
hos en sportbutik som har spanntestare
eller ta några varv på elljusspåret och känn
efter innan du köper nya. Det samma gäller om du ärver ett par skidor eller köper
begagnat.

Försök att beskriva dig som åkare
”
på bästa sätt så får du en skida som
passar din plånbok och som ger dig
fäste och glid.

”
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STAVAR
Det viktigaste att tänka på när du köper stavar är att få rätt längd.
För de allra flesta åkare – på alla nivåer – är det lagom med en stav på
83–85 procent av din kroppslängd. Det motsvarar ungefär 30 cm kortare
än din kroppslängd om du är 175–195 cm lång.

Ä

r du kortare än 170 cm kan du
närma dig 25 cm kortare än
kroppslängd. Åker du enbart där
det är flackt och aldrig på kuperade spår
kan du gå upp 1–2 centimeter, inte mer!
Det är många som köper en fem centimeter längre stav med argumentet ”det
är ju mest stakning i långlopp”, men det
är sällan en god idé. Med en för lång stav
blir tekniken i diagonalåkningen lidande,
eftersom stavisättningen lätt hamnar långt
ut vid sidan av skidorna, vilket i sin tur
gör att kraft går förlorad. Även stakningen
kan påverkas negativt, framförallt i långa
lopp, eftersom överkroppsmusklerna helt
enkelt inte orkar att utnyttja den högre
utväxling ett par längre stavar potentiellt
kan ge.
I elitledet i Vasaloppet är det ytterst få
åkare som har längre stavar än 85 procent
av kroppslängd. Med Kraftstaven, som
några få av elitledsåkarna använder, kan
man dock gå upp i stavlängd om man är
en duktig stakåkare. Mer om Kraftstaven
på sidan 94.
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Vikt, styvhet, pendel och brottstyrka
När du väl kommit fram till hur lång stav du

ska ha är det främst plånboken som avgör
vilken modell du väljer. Gällande stavar är
dyrare ofta bättre. Stavrörets fyra viktigaste
egenskaper är vikt, styvhet, pendel och
brottstyrka (tålighet). En lätt stav är alltid
att föredra, likaså att den är styv. En stav i
kolfiber som sviktar minimalt gör att det
mesta av den kraft du lägger ned med överkroppen tar dig framåt, till skillnad från en
mjuk stav i aluminium som sviktar. Hur
bra pendeln är, alltså hur lätt det går att föra
fram staven igen efter avslutat stavtag, beror
mestadels på var i stavröret största delen
av vikten är placerad. Något som påverkar
pendeln betydligt mer än rörets utformning
är hur tung truga man har.
Vikt, styvhet och pendel är egenskaper
som förbättras ju finare stav man köper.
Den enda nackdelen med en dyr stav är att
den tål mindre, även i fall kolfibern idag är
har en bättre brottstyrka än tidigare. Vid ett
masstartslopp händer det ofta att stavar går
av, så vill du minska risken för stavbrott är
en enklare modell att föredra.
Längdskidåkning för dig!
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Pröva gärna olika handremmar för att hitta ett
par du trivs med.

Handtag, handremmar
och trugor
lite om personliga preferenser. Med undantag från
risken för att staven ska gå av är dyrare
bättre, för alla. Men få komponenter av
skidutrustningen finns det så mycket åsikter kring som om stavarnas handremmar.
De kan vara för stora, för små, klämma
på fel ställen och vara svåra att få på.
Därför kan det vara klokt att titta extra
noga på vilka handremmar som följer
med stavarna, så du slipper byta ut dem
Val av stavrör handlar ganska

Kolla
på DVD:n!
På medföljande DVD
kan du se hur man
kapar ett par stavar
och byter trugor.
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efter första turen. Ibland kan
det vara svårt att veta innan
ERIK MINNS!
man har testat, så pröva gärna
Mina favoritremmar heter Swix
SR94. Per Elofsson vann sina VMom möjligt några av dina
guld med de remmarna i Lahtis
kompisars stavar innan du går
2001, men de har inte tillverkats
sedan dess. När jag var på
till butiken.
Marcialonga tio år senare hittade
Om du skulle köpa ett par
jag en sportaffär som fortfarande
hade kvar dessa remmar. Självför långa stavar, till exempel
klart köpte jag hela deras lager.
av någon kompis, går det
att kapa dem med hjälp av
kokande vatten, tumstock,
bågfil, varmluftspistol och smältlim.
Notera att stavlängden märkligt nog mäts
hela vägen upp till toppen av staven, inte
till infästningen av handremmen, vilket
hade varit ett mer relevant mått.
Handtaget på staven kommer

i naturkork,
syntetkork eller plast. Naturkork brukar
vara det mest behagliga och det är också
elitens självklara val. Nackdelen är att
det inte håller lika bra. För att förlänga
Längdskidåkning för dig!
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livslängden kan du dra några varv med
eltejp långt upp respektive långt ned
på handtaget.
Trugorna sitter längst ned

på stavarna
och ska vara tillräckligt stora för att inte
sjunka ned i snön. Vid isigt före – då stavfästet är bra – är det en fördel med små
trugor, för att hålla nere vikten och på så
vis förbättra pendeln. Men på skoterspårade elljusspår eller i samband med mycket
nysnö behöver man större trugor.
Generellt är de trugor som sitter på

VISSTE DU ATT...
Före = snö- och
väderförhållanden
som påverkar
underlaget.

stavarna i butiken onödigt små, både
på racing- och nybörjarmodellerna. Det
kan vara värt att investera i ett par större
trugor om du ofta åker på skoterspårade
leder eller planerar att delta i långlopp där
arrangören inte har spårat med pistmaskin. Diametern längst ned på staven
skiftar mellan olika märken, så se till att
det blir rätt dimension. 7,9 respektive 10
mm är de vanligaste måtten. Med lite
extra smältlim går det utmärk att sätta en
truga för en 10 mm-stav på en 9 mm-stav
utan att den lossnar.

När underlaget är löst kan
det vara smart att använda
en större truga.

Erik minns
Ett av mina bästa skidresultat hittills gjorde jag i det tjeckiska långloppet Jizerská 50 år 2012, då det snöade ymnigt.
Dagen innan tävlingen bytte jag ut mina 10 gram lätta
racingtrugor mot ett par 18 gram tunga stortrugor. Trots att
jag försämrade pendeln radikalt vann jag mycket tid på att
mina stavar inte försvann djupt ned i snön på varje stavtag.

Längdskidåkning för dig!
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SKIDSKOR
skidor, stavar
och skidskor så är skidskorna det du kan
vinna mest på att testa i en butik, istället för
att köpa på nätet. Alla fötter är olika och
märken och modeller skiljer sig åt när det
gäller hur väl skon håller värmen, styvheten
på sulan, höjden på skaftet och bredden
på lästen. Exempelvis har Salomon ofta en
relativ smal läst, medan Atomics modeller
är bredare.
Det går inte att tillhöra världseliten på
något annat än toppmodeller när det gäller
skidor och stavar, men för skidskor är låg
vikt och andra ”elitegenskaper” inte lika
avgörande. Det är således ett argument för
att du ska söka efter en sko som passar just
dig, även ifall du har råd att köpa en dyrare
modell. Två betydande frågor att ställa sig
själv innan val av skidsko är:
Av de tre måsteprodukterna

1. Fryser jag lätt om fötterna?
2. Vilket bindningssystem har jag?
Om du ofta blir kall om fötterna vintertid

bör du leta efter en välfodrad modell, gärna
i vind och vattenavvisande yttermaterial.
Har du ingen skidutrustning sedan tidigare
bör du välja skidskor innan du köper skidor,
eftersom skidskorna avgör vilken bindning
som ska monteras på dina skidor. Det finns
två bindningssystem, som håller ungefär
samma kvalité: sns (kompatibelt med
skidskor från bland annat Salomon, Atomic, Oneway och Technopro), samt nnn
(Fischer, Madshus, Alpina och Rossignol).
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Det finns två
dominerande
bindningssystem för
längdskidor.
NNN (till vänster) och SNS
(till höger).

Ungefärligt pris för en skidutrustning
Skidor: 1500–7000 kr
Stavar: 500–3500 kr
Skidskor: 800–4000 kr
Bindning: 400–700 kr

Det finns paket med skidor, skidskor och
bindning som ofta säljs till förmånliga
priser, särskilt då vissa butiker har så
kallade Vasaloppskvällar eller längdträffar
på hösten.

Längdskidåkning för dig!
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KLÄDER
Närmast kroppen

och två lager
på överkroppen är fullt tillräckligt för att
åka skidor i de flesta svenska vintertemperaturer. Blir det extremt kallt kan det vara
aktuellt med ett extra lager för att hålla
uppe värmen.
Närmaste kroppen bör du ha ett
underställ i ull eller syntet. Ull har
många bra egenskaper som gör det
till ett lämpligt material för underställ på vintern: det ger en jämn
och behaglig värme, det kyler inte
när det blir fuktigt och det luktar
nästan ingen svett trots att man
kör flera träningspass mellan
tvättarna. Nackdelen med
ull är att många modeller
är lite för varma, så från
några minusgrader och
varmare är syntetmaterial ofta mer
lämpligt.
Vissa tillverkare
har modeller av
hälften ull och
hälften syntet.
Dessa plagg
brukar fungera utmärkt
om man bara vill ha ett underställ. Som
strumpor och trosor/kalsonger kan man
också välja mellan ull och syntet beroende
vilka egenskaper man söker.
Tjocka och långa ullstrumpor är ett
varmt och skönt alternativ kalla dagar.
Underbyxor i vindstoppermaterial rekommenderas när det blåser.
Bomull brukar inte passa bra att bära
närmast kroppen på vintern efter som det
lätt blir blött och kallt när man svettas.
Två lager på underkroppen
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Ytterplagg

med
tights nedtill. På 90-talet var
det vanligare med vindbyxor
(lösare passform), men modet
förändras och idag åker de flesta
i tights. Det är en bra förändring,
för det ger större rörelsefrihet och
för den som studerar sig själv på video blir
det lättare att bedöma hur tekniken ser
ut. Det finns fodrade tights men de är
vanligtvis ändå inte är lika varma som
vindbyxor, vilket kan vara bra att
tänka på kalla dagar.
Ytterst är det lämpligt

ha en
skidjacka som till viss del tål
vatten och vind. En helt vattentät skidjacka som dessutom
andas bra – alltså transporterar bort svett – finns ännu
inte på marknaden, oavsett
vad fabrikanterna säger. Man
måste kompromissa. De flesta
skidjackorna idag är både snygga,
funktionella och har bra passform,
så du har goda möjligheter till ett
bra köp. Hur tjock jacka du väljer
beror på hur frusen du är och vilka
temperaturer det brukar vara när du
åker skidor. En person som bor i Kiruna
kanske vill ha en tjockare skidjacka än en
smålänning. Intressant nog brukar dock
temperaturen inte spela så stor roll, så
länge du har kläder av bra kvalitet. Många
kan använda samma kläder i såväl -3 som
-15 grader, utan att frysa eller överhettas.
Tightsen, skidjackan och underställströjan går utmärkt att även använda för
rullskidåkning, löpning och andra aktiviteter under barmarkssäsongen.
På överkroppen bör du

Längdskidåkning för dig!
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Jag fick rejäla köldskador på
”
kindkotorna, det blev till och med

”

Foto: Magnus Östh

sårskorpor efter några dagar.

är en klok
investering. De har bra funktion, bra
passform och är förstärkta på utsatta delar.
Åker du i ett par vanliga handskar är
det stor risk att du får blåsor i händerna.
Gällande val av mössa kan du däremot
ta ut svängarna mer, den måste inte vara
längdskidspecifik. Se bara till att den inte
blir för blöt när du svettas och fryser du
lätt om öronen bör du se till att den även
täcker örsnibbarna.
Ett par riktiga skidhandskar

Längdskidåkning för dig!

Erik minns
När jag studerade vid universitetet
i Alaska var det ofta ordentligt kallt,
som kallast -52 grader. Mitt kyligaste
träningspass var jag när jag en julafton
åkte 1 timme och 20 minuter i -42
grader. Jag hade klätt mig väl med två
varma lager och åkte med värmeväxlare,
men jag glömde att tejpa ansiktet. Jag
fick rejäla köldskador på kindkotorna,
det blev till och med sårskorpor efter
några dagar. Men det var ett mysigt
pass, jag var själv i spåret.
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FÖR KALLA DAGAR
Det finns många kläder och prylar för skidåkning som är bra
att ha när det är kallt ute, eller om man är frusen av sig.

Skoöverdrag. De flesta skoöverdrag
som säljs idag är gjorda i neopren. De är
snygga och gör dina fötter lite varmare,
men för att verkligen få en extra dos isolering är fodrade skoöverdrag det bästa.

Öronmuffar.En klassiker. Inget håller
dina öron så varma som ett par snygga
öronmuffar.

Buff. En buff kan användas som bland
annat mössa, halsduk och pannband.
För att täcka både örsnibbarna och hela
halsen kan man dra upp den i nacken
under mössan.

Elektriska skosulor. Det finns ett
antal varianter på skosulor med ett
inbyggt värmeelement, ofta vid främre
delen av foten. De drivs med batterier
som kan fästas i skidskon. Värmesulorna
kostar allt från 150 kr upp till ett par
tusenlappar. De dyrare varianterna har
lättare batterier, längre batteritid och ger
mer värme.
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Nätunderställ i ull. Det varmaste
plagget att ha närmast kroppen är ett
nätunderställ i ull. Fantastiskt skönt när
det är ordentligt kallt, men för varmt
redan vid några minusgrader.

Tjocka vantar.
Längdskidhandskar
kommer i en rad olika
tjocklekar. Om du fryser
trots att du har den
tjockaste modellen kan
du antingen ta på dig ett
par mycket tunna handskar under (så kallade
liners), eller leta bland
de tjockare handskarna på hyllorna vid den alpina utrustningen.
Se bara till så att handskarna får plats i dina skidremmmar, vilka
förmodligen kommer att behöva justeras. Det finns handskar med
värmeslingor, men dessa modeller är än så länge ganska klumpiga
för längdåkning.

Längdskidåkning för dig!
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Värmekuddar. På många sportaffärer
kan man köpa värmekuddar i engångsförpackningar, som blir varma när dess
järnpulver reagerar med syre. De fungerar
att placera på utsatta delar, som i skor
eller handskar, men när värmen tar slut
efter några timmar blir de kalla. Det finns
även andra typer av värmekuddar som
man ”laddar” genom att koka i vatten.
Nackdelen med värmekuddar är att
de kan kännas otympliga, exempelvis i
handflatan.

Ullsulor. Med ett par tjocka ullsulor
håller du fötterna betydligt varmare
jämfört med vanliga sulor. Med ett par
ullstrumpor blir det ännu varmare.

Mamelucker. En
längre typ av underbyxa (lämpligtvis i ull)
för kvinnor, som i är
populär bland de som
lätt fryser om rumpan.

Längdskidåkning för dig!

Tejp. När Henrik Eriksson överraskande
vann Vasaloppet 2001 såg han i det närmaste ut som en maskerad rånare. Sedan
dess har det blivit vanligare att tejpa ansiktet för att skydda kindkotor och nästippar
när rysskylan kommer. Frost Tape heter ett
svensk företag som säljer bra ansiktstejp.

Värmeväxlare. Många skidåkare
har problem med luftrören eller lider
av astma. Då kan värmeväxlare vara
en förutsättning för att kunna träna i
minusgrader. Den mest populära är
Airtrim, som bland annat används av
flera landslagsåkare. Airtrim är som en
mask med ett resårband man sätter
bakom nacken. Det finns olika filter
som värmer inandningsluften till flera
plusgrader trots att det är 20 minusgrader utomhus. En annan värmeväxlare
heter Lungplus och det är som ett litet
munstycke man åker med i munnen.
Nackdelen med båda modellerna är
att det är svårt att prata med någon när
man åker med en värmeväxlare. Det
kan också kännas lite obehagligt med
andningen vid tuffa intervallpass.
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ÖVRIG UTRUSTNING
Glasögon

skidor idag har ett par
sportglasögon. Det är ingen absolut
nödvändighet, men det är en stor fördel
vid starkt solsken eller ymnigt snöfall.
Glasögon kan också skydda ögonen om
du skulle råka bli träffad av en stavspets.
Det finns två huvudsakliga varianter av
sportglasögon: traditionella glasögon samt
snöskärmar.
Traditionella sportglasögon är lätta
och gör sig bäst i solsken. Det finns även
konstrasthöjande linser som gör att du
ser konturer bättre i mulet väder. Bra
sportglasögon immar inte igen och kommer med flera linser som är lätta att byta.
Oakleys modeller är lika kvalitativa som
de är dyra, men även enklare varianter
fungerar bra.

Många som åker

Snöskärmar
är bra både i
solsken och
snöfall.

är det viktigt att glasögonen inte immar.
Vanligtvis går skärmen att fälla upp och
ner, vilket man bör göra vid stopp för
att undvika kondens. Den här typen av
glasögon är bäst när det snöar, men fungerar även i andra väderlekar. Ska du ha ett
par sportglasögon för skidåkning är en
snöskärm av god kvalitet det bästa valet.
Nackdelen är att dessa är för stora för att
få plats under hjälmen, så de går inte att
använda för rullskidåkning eller cykling.

Snöskärmar är glasögon med

en betydligt
större lins, där Casco både är marknadsledande och håller hög kvalitet. Även här
66
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Flaskbälte, bra på
tävlingar. Det finns
även modeller där
man sätter i flaskan
snett nedåt, vilket
underlättar när
man ska dricka
utan att stanna.

Thermobelt,
ett signum för
skidåkare.

Vätskebälte
Gillar du att dricka varmt vatten, varm
sportdryck eller varm saft är ett så kalllat thermobelt ett bra val av vätskebälte.
Det är som en thermos – ofta med en
volym på cirka en liter – som är inbyggd
i ett midjebälte. Thermobelten är typiska
för längdåkare och finns i mängder med
olika modeller, men skillnaderna är inte
jättestora och du kan vara säker på att de
håller värmen bättre än de flesta andra
typer av vätskebälten.
Vill du lättare kunna växla flaskor och
lättare kunna rengöra din behållare är
ett ”flaskbälte” som du har runt midjan
ett bättre alternativ. Med det har du en
vattenflaska som du enkelt kan ta ur från
ett öppet fack på ryggen. Det har många
i långloppen – även vissa i eliten – för att
kunna växla flaska under loppets gång.
Nackdelen är att vätskan kyls ned snabbt
och kan till och med frysa om du är ute
på långpass när det är kallt.

En Camelbak,
eller vätskeryggsäck, är
lämplig för dig
som även vill
ha med dig lite
packning.

Vissa prylar är
väldigt roliga,
men kanske
inte alltid så
användbara.
Det här är en
fallskärm för att
få extra träning.

Behöver du en ryggsäck på träningspasset –

eller planerar att åka det norska långloppet
Birkebeinerrennet, där ryggsäck är ett krav
– finns det många modeller med inbyggt
vätskesystem. Du dricker i farten genom en
slang, som sedan kan stoppas undan.

Längdskidåkning för dig!
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Aldrig har det
varit enklare att
cykla till skidspåret.

Puls- och GPS-klocka
En puls- och/eller GPS-klocka kan

göra träningen mer motiverande och mer effektiv.
Genom att mäta pulsen blir det lättare att
träna på den intensitet man vill och det
är även trevligt som kuriosa. Exempelvis
kan man studera medelpulser på olika
intervaller och tävla om vem som har lägst
puls i uppförsbackarna när man distanstränar med sina kompisar. I kapitlet om
konditionsträning kommer du kunna läsa
mer om pulsträning.

har även en gps-funktion, så du kan se hur långt och snabbt
du tränar. Ibland är gps:en integrerad i
enheten runt handleden, medan du måste
ha en separat enhet för vissa modeller.
Fördelen med att ha allt i en enhet är att
det är betydligt smidigare. Nackdelen
är att gps-mottagare drar mycket batteri, vilket gör att det inte är en klocka
du kan ha till vardags utan att ladda den
ofta. Batteritiden förlängs dock om man
stänger av gps-funktionen.
I övrigt har de många puls- och gpsklockorna flera trevliga funktioner, som
höjdmätare (barometer är bättre än gps
i skogen för att mäta höjd), mellantider
och förprogrammerade intervallpass.
Ibland gör alla finesser – och diagram som
klockan genererar om man kopplar den
till datorn – träningen onödigt komplicerad. Lär dig ett fåtal funktioner och försök
dra nytta av dem i din träning!

En puls- och
GPS-klocka kan
göra träningen
både roligare
och bättre.

Skidtransport

blir livet som skidåkare
lättare under vintern. Om du har möjlighet så investera i en takbox som rymmer
både skidor, stavar och ett eventuellt
vallaställ. Även de mindre varianterna
brukar svälja mycket utrustning. Förutom
skidfodral kan även ett stavfodral vara
en klok investering, särskilt om du har
kolfiberstavar som du tänker flyga med.
Det går också att bygga ett eget stavfodral
med ett långt rör i hårdplast som finns på
byggvaruhus.

Med en takbox

Många pulsklockor
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med klister på
i bilen vet att det blir kletigt här och var.
Oavsett om du har takbox eller ej så blir
det mesta kladdigt. Klister är fantastiskt
att ha under skidorna, men en mindre plåga överallt annars. Det finns en
uppfinning från Sverige som delvis löser
problemet. Skitech heter den och är en
skidhållare i hårdplast som täcker fästzonen, främst framtagen för transporter.

Alla som stoppat in skidor

Om du saknar bil, eller helt enkelt tycker
om att cykla till skidträningen, kan du
köpa en skidhållare med namn Pat Rack
som du spänner fast på sadelstolpen. Det
är egentligen en pryl för surfare, men
den fungerar utmärkt även för skidor och
stavar.

Längdskidåkning för dig!

UTRUSTNING

I LOVE SKI:
JOHN WINQUIST
När började du
åka skidor?
Efter 20 år

Ålder: 62
Familj: Skidåkande fru och tre
barn
Yrke: Civilingenjör i byggnadskonstruktion
Meriter: Vann ett par skidor i ett
vinnande stafettlag i Park City,
Utah, under 1970-talet… För mig
är det en bedrift att ha genomfört fyra HalvVasor i rad och jag
har förbättrat min tid med en hel
timme. Mina största meriter finns
dock fortfarande framför mig.
När jag pensionerar mig om ett
par år blir det storsatsning!

I
SKI

jag över
från alpint till
längdåkning,
inspirerad av
Bill Kochs
framgångar i os
1976. Jag bröt
mina fina nya
Rex träskidor
under första
passet, efter
att ha misslyckats totalt med vallningen.
Självlärd är inte alltid bäst!

gick

Vad är det bästa med skidåkning?

även under en tävling
när man inte ens känner de andra. Det är
något urmänskligt i det.

Att åka i grupp,

Vad är ditt favoritpass?

i Säters kommun.
Hårt med min dotter, lugnt med min fru.

Milspåret i Mora by

Vad är ditt bästa tips till en nybörjare
på skidor?
Fokusera på att slappna av. Ta hjälp av en
expert. Framstegen kommer sakta men
säkert.

Hur skiljer sig längdåkningskulturen i
Sverige mot USA?

åkte längdskidor i usa! Då var jag kanske en av tre
personer som ägde ett par rullskidor i hela
delstaten, förutom norrmännen förstås

Oj, det var 30 år sedan jag

Längdskidåkning för dig!

John Winquist
gillar att åka
rullskidor i
Göteborg.

som tävlade för universitetets lag. De
var riktigt bra förebilder för oss noviser!
Skidåkning har säkert blivit mycket mer
populärt i mina hemtrakter kring Salt
Lake City efter os 2002.
69

KONDITIONSTRÄNING

KONDITIONSTRÄNING
Det finns mängder med bra böcker som enbart handlar om konditionsträning. Därför kommer det här kapitlet inte gå på djupet av vår anatomi
och fysiologi, utan istället fokusera på hur konditionsträning kan se ut för
dig som längdåkare, vare sig du är nybörjare eller mer rutinerad. Det
som står på kommande sidor är dels baserat på vetenskapliga studier,
dels på intervjuer och erfarenheter från egen och andras träning.

5 km skidspår på Dachsteinglaciären
i österrikiska Ramsau.
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VARIERA FART
OCH LÄNGD
Det bästa med konditionsträning är att vad du än gör för pulshöjande aktivitet
så ger det träningseffekt. Är du nybörjare kommer du förbättra din kondition
de första månaderna oberoende vad du tar dig för med träningskläderna på.
Om du kör långt, kort, hårt, lugnt eller en blandning av allt spelar inte så stor
roll. Du kommer att märka av framstegen. Men sedan kommer man många
gånger till en platå, och då måste man tänka till för att nå fortsatta förbättringar.

E

n del motionärer tränar

exempelvis
45 minuter två gånger i veckan,
i samma halvsnabba fart, och är
nöjda med att behålla sin kondition. Man
får ett skönt endorfinpåslag och kanske tar
en go’ bastu med kompisarna efter passet.
Det är toppenbra och många trivs med det!

Om man däremot vill förbättra sig

som
konditionsidrottare krävs det att man
varierar fart och längd på träningspasset.
Om du normalt åker skidor eller springer
samma runda på 45 minuter kanske det är
dags att då och då dubblera passets längd
och ta det lite lugnare – eller att korta ned
det till 30 minuter och köra stenhårt.
Innan vi går vidare och pratar om olika
sätt att träna kommer här en kortfattad
definition av två viktiga delar som till
stor del förklarar hur bra du presterar i
konditionsidrotter.

Maximal syreupptagningsförmåga
Längdskidåkare på elitnivå har

länge haft
ett rykte om sig att vara idrottare med
mycket god kondition. Det finns många
olika definitioner av ordet kondition, men
i idrottssammanhang brukar man likställa
72

det med maximal syreupptagningsförmåga, även kallat vo2 max (v:et kommer
från ”volume” och o:et från ”oxygen”,
alltså syre).
vo2 max är ett mått på hur väl blodet
kan använda det syre som man andas in och mäts oftast i ml/(kg×min).
Medelvärdet bland män är 45 ml/
(kg×min), men flertalet skidåkare har
mätt värden över 90.

” Om man däremot vill förbättra

sig som konditionsidrottare krävs det
att man varierar fart och längd på
träningspasset.

”

2013 års Vasaloppsvinnare Jørgen

Aukland
hade vid sin senaste mätning ett värde på
80. Tjejer ligger generellt lägre och som
jämförelse har den norska superstjärnan
Marit Bjørgen en toppnotering på 72. Det
högst uppmätta värdet bland skidåkare
står förmodligen norrmannen Espen Harald Bjerke för, som 2005 toppade på 96
ml/(kg×min) vid ett testlabb i Oslo.
Längdskidåkning för dig!
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Foto: Magnus Östh

Oskar Svärd har tillräckligt bra
kondition för att tillhöra eliten
inom både skidåkning och
orientering.

Mjölksyratröskeln
En annan viktig del som avgör hur bra du
lyckas i en konditionsidrott är hur stor del
av din maximala syreupptagningsförmåga
som du kan använda. Det bestäms bland
annat av var din mjölksyratröskel ligger.
Mjölksyratröskeln bestäms av den högsta
nivå av ansträngning då kroppen fortfarande klarar av att ta hand om lika mycket
mjölksyra den bildar. Hamnar du ovanför
tröskeln leder det till en ganska hastig utmattning. Klarar du att åka skidor precis
under – istället för precis över – mjölksyratröskeln orkar du hålla tempot enormt
mycket längre. Det är ytterst individuellt
Längdskidåkning för dig!

var ens mjölksyratröskel ligger, men för
många är det vid cirka 85–90 procent
av maxpuls. Den kan höjas med hjälp
av träning.
Utöver maximal syreupptagningsförmåga och var ens mjölksyratröskel ligger
tillkommer en rad andra komponenter
som avgör hur bra du presterar i skidspåret, som till exempel teknik, styrka,
snabbhet, utrustning, kost, taktik och
mental styrka. I det här kapitlet kommer
vi främst förklara hur du kan nå framsteg
genom konditionsträning.
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TRÄNINGSZONER

F

din maximala syreupptagningsförmåga och höja din
mjölksyratröskel bör du dela in din
träning i olika så kallade träningszoner,
även kallat pulszoner eller intensitetszoner.
Det gör du för att på ett effektivt sätt
träna på just det du vill förbättra.
ör att förbättra

Det finns mängder med

olika träningszoner som olika forskargrupper tagit fram,
men det som verkligen slagit igenom inom
svensk längdskidåkning är den indelning
”skiddoktorn” Hans-Christer Holmberg
gjorde 1995 i sin bok ”Svensk Längdskidåkning – Träningslära”. Det är också de
träningszoner som presenteras här.

A:et i A1–A3 står för aerob, det

vill säga att
musklerna har tillgång till syre. Motsatsen
är anaerob, då musklerna inte har tillgång
till syre och istället spjälkar kolhydrater.
Musklerna orkar bara jobba helt anaerobt
under cirka en minut och då bildas stora
mängder mjölksyra, som till exempel för
sprinters som tävlar på 400 meter.
För längdåkare, där tävlingstiden
generellt är från tre minuter till flera
timmar, är den aeroba kapaciteten mångdubbelt viktigare än den anaeroba.
träningszonerna som
presenteras på nästa sida kan förstås kännas förvirrande och svårbegripliga. Det
viktigaste att ta med sig är att olika typer
av träning ger olika effekt. Ett bra sätt att
hålla koll på i vilken zon du ligger i är att
använda en pulsklocka. Det finns mäng-

TIPS!
Tycker du det är obehagligt
med löpband, att kostnaden är
för hög eller om du av någon
annan anledning inte vill åka till
ett testlabb går det också att
testa sin maxpuls på egen hand.
Åk eller spring i högt tempo i
5–10 minuter och avsluta med
att köra absolut allt du har i en
svagt lutande uppförsbacke som
tar cirka en minut. Har du tagit
ut dig ordentligt lär du ha en
puls som motsvarar din maxpuls.

Få i världen
har bättre
kondition än
den norske
skidåkaren
Espen Harald
Bjerke, som
bland annat
blev 3:a i 2013
års Birkebeinerrennet.

der med modeller på marknaden och alla har funktionen
du letar efter: att se vilken
puls du har. Du behöver med
andra ord inte köpa en klocka
för 4000 kr bara för att kunna
köra pulsbaserad träning.
Hitta din maxpuls

För att hitta dina träningszoner bör du veta din maxpuls.
Det finns formler för att
räkna ut sin maxpuls och du
har kanske hört ”220 minus
åldern”. Men det är ett ytterst trubbigt
mått och det är betydligt bättre om du
testar på riktigt. Det kan du göra genom
att gå till ett testlabb där kunnig personal
sätter dig på en testcykel, på ett löpband
eller på ett rullskidband. Vanligtvis är det
motiverande med en testledare som peppar en att köra slut på sig själv och många
når sin faktiska maxpuls.
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Foto: Magnus Östh

Rutorna med de olika
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Träningszon

A1

A2

A3

A3+

Träningsfokus

Uthållighet,
distansträning

Långloppsfart, optimal fettförbränning

Träning kring
mjölksyratröskeln

Maximal syreupptagningsförmåga

Procent av maxpuls

60–75%

75–85%

85–90%

Mer än 90%

Mjölksyrakoncentration
i blodet (laktat)

<2 mmol/l

2–3 mmol/l

3–4 mmol/l

>4 mmol/l

Tid du kan hålla
denna intensitet

Många timmar

2–6 timmar

20–120 minuter

3–20 minuter

Ämnesomsättning

Fria fettsyror >50%
Glykogen <50%

Fria fettsyror <50%
Glykogen >50%

Fria fettsyror <50%
Glykogen >50%

Fria fettsyror 0–20%
Glykogen 80–100%

MÅSTE MAN HA EN PULSKLOCKA?
Nej, verkligen inte. En pulsklocka kan vara ett värdefullt verktyg för att ligga i rätt intensitetszon, men många gånger kan du
känna det själv. Dessutom kan pulszoner vara missvisande. Det finns otaliga elitidrottare som aldrig tränar med varken pulseller GPS-klocka. Ett bra sätt att dela in träningszonerna utan att ha någon som helst aning om sin puls kan se ut som följer.
Lugn distansträning (A1): Träna i ett lugnt prattempo
som du känner att du kan hålla i många timmar. Det får inte
gå långsammare än att du kan upprätthålla en god teknik.
Det är OK att gå i vissa uppförsbackar, vare sig det handlar
om skidor eller löpning.
Långloppsfart (A2): Träna i ett tempo som ligger på en
intensitet som motsvarar ungefär den du planerar att hålla i
ett långlopp. Kör du med GPS-klocka så stirra dig inte blind
på hastigheten, eftersom den påverkas av väder, vind och
terräng. Tänk istället på hur ansträngande det känns och
reglera farten därefter.

Intervallträning ovanför mjölksyratröskeln (A3+):
Här ska det vara riktigt jobbigt. Om det handlar om 5
stycken 3 min-intervaller med 2 min vila mellan upprepningarna ska du sikta på att köra så hårt det bara går, utan att
den sista intervallen går långsammare än den första.
Kör du intervallerna som en sträcka, exempelvis 1 km,
ska du sikta på att få så bra snittid som möjligt. Vid dessa
intervaller gäller fri fart på sista upprepningen och då bör
du ligga nära maxpuls.

Intervallträning vid mjölksyratröskeln (A3): Försök
lägga dig på en intensitet där du blir rejält flåsig, men där
mjölksyran inte sprutar och tar överhanden. Detta tempo kan
vara svårt att hitta, men tänk att det ska vara en fart som du
kan hålla i cirka 30–60 minuter om det hade varit tävling.

Längdskidåkning för dig!
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Foto: Magnus Östh

Schweiziskan Seraina Boner är
ute på ett lugnt rullskidspass.

TRÄNINGSZONERNA
A1, A2 OCH A3
Lugn distansträning (A1)

tävlar i hög fart bedriver de flesta elitåkare större delen av sin
träning i ett lågintensivt tempo. Det finns
gott om individuella variationer och det är
svårt att i studier göra exakta beräkningar,
men inom konditionsidrott tränar många
landslagsutövare cirka 80 procent av den
totala träningstiden i en zon som ungefär
motsvarar a1.
Trots att skidåkare

distansträning i
prattempo och det är en viktig del för att
bygga upp kroppen. Har du aldrig tränat
tidigare är det klokt att ta det ganska
lugnt i början så att leder, ligament och
muskler kan hinna med att anpassa sig
till dina nya träningsrutiner. Har du legat
på sofflocket i två år är det inte läge att
bränna av fem kilometer i maxfart som

A1 är det många kallar
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introduktionspass (även om det kanske
lockar). Då är risken för skador skyhög.
Istället bör du inleda med ett par månaders lugnare träning. Kan du inte få
nog av träningen är det bättre att utöka
passen i tid istället för intensitet under det
inledande skedet.
bland
annat funktionen att bygga upp kroppen
så den orkar den hårda intervallträningen
och för att återhämtningen ska bli bättre.
A1 är också den zon du vanligtvis ligger
i när du värmer upp och varvar ner inför
tävlingar eller intervallpass.

För en van åkare har A1-passen

Exempel på A1-pass på skidor:
1–3 timmar lugn åkning varav 20 minuter utan stavar
i början av passet. 10 stycken spurter på 10 sekunder utspridda under passet.

Längdskidåkning för dig!
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Långloppsfart (A2)

Förr i tiden, om vi räknar med att 1980talet och bakåt är förr, var det många som
bedrev en stor del av sin träning i den
halvhårda a2-zonen. Då hade inte den
renodlade intervallträningen slagit igenom
på allvar och istället körde många fort på
sina distanspass.

Många långloppsåkare har insett
”
fördelarna med att ge sig ut och staka
ett par timmar med en liknande intensitet som de planerar att ha på vinterns
långlopp.

”

På 90- och 00-talet var det istället,
åtminstone i Sverige, nästintill tabubelagt
att träna i a2-zonen. Det skulle antingen
vara mycket lugn a1-träning eller hårda
intervaller i a3-zonen.
Så är fallet till stor del fortfarande och få
i det svenska landslaget kör en betydande
del av träningspassen i ett halvhårt tempo.
ökat i popularitet har dock a2-zonen fått uppleva en
renässans de senaste åren. Många långloppsåkare har insett fördelarna med att

I takt med att långloppen

ge sig ut och staka ett par timmar med en
liknande intensitet som de planerar att ha
på vinterns långlopp.
Detta är något som i stor omfattning
praktiseras av den norska långloppseliten
med bröderna Aukland i spetsen. Förutom
att vänja sig vid vinterns tävlingsfart tränar du upp din fettförbränning på ett bra
sätt i a2-zonen.
Det är en stor fördel om du kan använda fett som bränsle istället för kolhydrater,
eftersom kolhydratsförråden (glykogenet) i
kroppen är begränsade.
med att väva
in a2 i träningen, men all träning bör
inte gå i den farten. Det är vanligt bland
motionärer att alla pass går i detta halvsnabba tempo som lite skämtsamt ibland
kallas ”gubbdistans”.
Om du tränar tre dagar i veckan så låt
då istället ett pass vara a1, ett a2 och ett
a3. Då blir din konditionsträning betydligt mer komplett – och mycket roligare!

Det finns mycket att vinna

Exempel på A2-pass på skidor:
45–90 minuter i den fart du planerar att ha på
långlopp, med extra mycket stakning under andra
halvan av passet.

Foto: Magnus Östh

Träna gärna emellanåt - men inte
jämnt - i den fart du planerar att
hålla i långloppen.

Längdskidåkning för dig!
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Foto: Magnus Östh

Rickard Tynell är lite fikasugen efter det italienska
långloppet Marcialonga,
som avslutas med den
beryktade Cascata-backen.

Intervallträning (A3)

Hur man än vänder och vrider på det så
är det hård intervallträning som verkligen
leder till stora förbättringar inom alla
konditionsidrotter. Distansträningen i
startskedet för en nybörjare, och som uppbyggnadsträning för mer erfarna åkare,
är absolut nödvändig. Det är dock när
pulsen börjar närma sig sitt max som du
får den bästa konditionsträningen.
något för de
riktigt inbitna. Även för dig som bara
tränar för att må bra och inte har några
resultatmål så finns det flera anledningar
till att träna tuffa intervaller, jämfört
med lugn distansträning. Du får ett ökat
endorfinpåslag, du höjer ämnesomsättningen, du stärker musklerna, du sänker
effektivt farliga blodfetter och inte minst
är det otroligt roligt med intervallträning!
Intervallträning är inte bara
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den mest optimala intervallträningen är svårt, eftersom nybörjare,
motionärer och elitidrottare reagerar olika
på olika sorts träning. Dessutom är det
inte lätt att få en stor grupp att träna och
leva exakt likadant under en längre tid.
Det råder dock en viss konsensus i
forskarvärlden om att man bäst kan träna
upp sin syreupptagningsförmåga (vo2
max) genom riktigt hårda intervaller,
vilket innebär att man ligger på minst 90
procent av sin maxpuls (a3+).
Man är också ganska överens om att
man bäst kan förskjuta sin mjölksyratröskel uppåt genom att träna på en intensitet
ungefär där mjölksyratröskeln ligger, alltså
mycket ungefärligt 85–90 procent av sin
maxpuls (a3).
Att forska fram

Intervaller i zonen A3 brukar kallas tröskelintervaller och innebär oftast lite längre
repetitioner, mellan 8 och 15 minuter.
Här ska du ligga på eller strax under din
mjölksyratröskel. Man kan också köra
dessa pass som en enda repetition på till
exempel 30 minuter. I löparkretsar kallas
detta för snabbdistans.
Intervaller i zonen A3+ brukar kallas vo2

” Du får ett ökat endorfinpåslag, du

höjer ämnesomsättningen, du stärker
musklerna, du sänker effektivt farliga
blodfetter och inte minst är det otroligt
roligt med intervallträning!

”

max-intervaller och här kan intervallerna
vara på 2 till 5 minuter. När du kör a3+
ska det vara stenhårt och du bör ligga på
minst 90 procent av maxpuls.
Exempel på pass i zonen A3 på skidor:
3 stycken 10 min-intervaller med 2 min vila mellan
repetitionerna ELLER 30 min i ett svep. 10 min uppvärmning och 10 min nedvarvning för båda passen.
Exempel på pass i zonen A3+ på skidor:
5 stycken 3 min-intervaller med 2 min vila mellan
repetitionerna ELLER 20 min i ett svep. 10 min uppvärmning och 10 min nedvarvning för båda passen.

Längdskidåkning för dig!
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Övriga träningszoner

som är svåra
att definiera med samma mått som a1–a3,
eftersom farten är hög utan att pulsen
hinner skjuta i höjden. Dit hör exempelvis
”anaerob uthållighet” och ”styrka och
explosivitet”.
Det finns också träningszoner

kan handla om mycket korta intervaller med lång vila, som 30
sekunder i full fart med 4,5 minuter vila.
Detta tränar man för att tåla mjölksyra
bättre och är en viktig träningsform för
den som tävlar på korta distanser. Är ditt
huvudsakliga mål att ta dig igenom ett
långlopp är detta överkurs.

Anaerob uthållighet

kan man träna på
skidor genom att lägga in korta spurter
på ungefär tio sekunder utspridda på
distanspassen eller i samband med intervaller, så kallade impulser. Det tränar
upp din toppfart och är dessutom ett bra
sätt att ”väcka” dina muskler och göra de
mer alerta.
För en motionär spelar sällan spurten en
avgörande roll, men att ledigt kunna göra
kvicka accelerationer kan vara en fördel
vid bland annat omkörningar.

Styrka och explosivitet

Längdskidåkning för dig!

igenom avsnittet om
maxpuls, mjölksyratrösklar och vo2 maxintervaller undrar du säkert hur du ska dra
nytta av det i din träning. Längre fram
i boken kommer ett kapitel med olika
träningsprogram, där du dels kan läsa
om hur du bör fördela din träning mellan
olika träningszoner, dels om hur du över
året bör variera mellan olika träningsformer. Där får du bland annat svaren på när
du ska träna som hårdast och när under
barmarkssäsongen det är läge att öka rullskidsträningen. Du kommer också att få
se exempel på hur världseliten tränar.

Nu när du kämpat dig

Naturliga intervaller och fartlek
Två lite friare sätt att träna flåset är genom naturliga intervaller
eller fartlek. Naturliga intervaller var en vanligare träningsform förr,
då man ofta bakade ihop intensitetsträningen med distanspassen
och sällan körde renodlade intervallpass.
Ett naturligt intervallpass kan vara på 30–90 minuter och går ut
på att köra full fart i uppförsbackarna och ta det lugnt i lättare terräng. Eftersom backarna är olika långa blir både intervallerna och
vilan emellan naturligt varierade.
Fartlek påminner om naturliga intervaller, men här är intervallernas struktur ännu friare. Du kan exempelvis växla mellan att köra
45 sekunder stenhårt i en utförslöpa och att maxa uppför en backe
i 3 minuter.
Låt vilan variera i längd, men sikta på att totalt sett låta intervalltiden vara lika lång som vilan. Värm upp 10 minuter innan första
tempoökningen både vid naturliga intervaller och fartlek.

79

KONDITIONSTRÄNING

Anton Lindblad är visserligen ingen
kenyan, men han är Göteborgs bästa
längdskidåkare.

Experttips:
Träna som en kenyan
Bland marathonlöpare, inte minst kenyanska,
är det vanligt med progressionsträning. Det
innebär att man successivt ökar farten under
träningspasset. Har du till exempel 50 minuter
som rekordtid på milen (snittfart 5:00 min/km),
så kanske du inleder passet i 7:00 min/km-fart,
för att sedan jobba dig ned till ett tempo på
5:10 min/km de sista två kilometrarna innan du
avslutar med en kort nedvarvning.

Foto: Luca Mara

Genom att öka farten stegvis på detta sätt
hinner fettförbränningen komma igång ordentligt och är mycket effektiv när väl farten börjar
bli hög. På så sätt bildar du mindre mjölksyra
än om du sprungit i motsvarande höga fart
efter bara en kort och lätt uppvärmning.
Det innebär också att återhämtningen efter
progressionspass brukar vara god, trots att
man har haft hög puls en betydande del av
rundan. Ett progressionspass kan vara alltifrån
45 minuter till 2 timmar långt och kan genomföras i träningsformer som exempelvis löpning,
cykling, rullskidor, skidor och stakmaskin.
På en stakmaskin, på ett löpband eller på
en stationär cykel kan du köra progressionspassen oerhört kontrollerat, men kan mentalt
sätt kännas lättare att träna utomhus.
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ATT MÄTA SINA FRAMSTEG
För många som ägnar sig åt konditionsidrott ligger den stora drivkraften i att
förbättra sig. Man kan alltid tävla med sig själv och det fina med längdskidåkning är att man ganska enkelt kan få absoluta värden på hur träningen
faktiskt går.

E

n stor fördel med skidåkning som
idrott är att man kan hålla på med
många olika träningsformer som
alla ger bra träningseffekt på olika sätt.
För många skidåkare är förutom längdskidåkning även bland annat rullskidåkning, skidgång, stakmaskin, löpning,
kajakpaddling, styrketräning och cykling
delar av träningsschemat.

blivit en bättre
skidåkare hade det teoretiskt sett varit
bäst att testa sig med skidor på fötterna,
till exempel genom att åka 10 km som
en träningstävling, eller testlopp som det
också kallas. Detta är dock svårt, dels med
tanke på att snön är olika ”snabb” olika
dagar, dels eftersom en stor del av året är
snöfritt i Sverige.

Skriv därför alltid upp väder och vind
när du kör testlopp på rullskidor, och låt
start och mål vara på samma ställe för att
minska betydelsen av vilket håll det blåser
ifrån.
Ska du mäta dina framsteg på

För att testa om man

Det är enklare att testa sig på rullskidor på
en lämplig vägsträcka, men även här kan
yttre faktorer spela en stor roll. Det rullar
betydligt långsammare om asfalten är kall
och kör du 10 km så fort du orkar kan det
utan vidare skilja två minuter på sluttiden
om det är fyra plusgrader och ösregn jämfört med en stekhet sommardag.
Längdskidåkning för dig!

TIPS!
Skriv upp väder
och vind när
du kör testlopp
på rullskidor,
och låt start
och mål vara på
samma ställe
för att minska
betydelsen av
vilket håll det
blåser ifrån.

egen hand
är kombinationen av löpning och stakmaskin ett bra alternativ. Dessa är inte
de mest skidlika träningsformerna, men
förbättrar man sig både på stakmaskinen
och på sin löpslinga kan man vara ganska
säker på att man även blivit en bättre
skidåkare.
Löpningen är ett bra mått på konditionen och hur bra du åker uppför i skidspåret, medan stakmaskinen är en relevant
parameter för hur bra du stakar. Blir
man bara bättre på att springa och inte
på stakmaskinen kanske man har tappat
överkroppsmuskler och därmed inte tagit
några framsteg som stakåkare.
Blir man bara bättre på stakmaskinen
och inte i löpspåret kanske man har lagt
på sig lite väl mycket muskler och får
det därmed jobbigt i uppförsbackarna
på vintern.
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Exempel på testlopp

Detta kan du köra en gång i månaden
större delen av barmarkssäsongen:
5 km löpning i kuperad terräng, till
exempel två varv på närmaste elljusspår.
5000 meter på stakmaskin, som numera
finns på de flesta stora gym.
10 km rullskidor i flack terräng med
start och mål på samma ställe (främst
för dig som inte har tillgång till
stakmaskin).
Testa sig på labb

går det
även att mäta sina framsteg på ett testcenter. De två vanligaste testerna är laktatoch maximalt syreupptagningstest.
De kostar vanligtvis mellan 800–1300
kr vardera och de går att göra vid samma
tillfälle till ett förmånligt paketpris. Du
kan bland annat testa dig på ett löpband,
Vill du vara lite mer sofistikerad
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Du kan bland
annat testa dig
på ett löpband,
på en testcykel
eller på ett
rullskidsband.

på en testcykel eller på ett rullskidsband.
Det sistnämnda finns bara på ett fåtal
platser i Sverige (se blåa rutan) och kan
vara svårt att åka på för en nybörjare.
Väljer du att testa dig på en stationär cykel
eller på löpband så finns det du söker på
de flesta större orter i landet. Man kan
på vissa ställen även gå skidgång på löpbandet vid tester.

Exempel på testcentra
med rullskidsband
Stockholm – Bosön
Falun – LIVI, Lugnet
Mora – Folkhögskolan
Torsby – Vid skidtunneln
Östersund – Nationellt vintersportcentrum
Umeå – Idrottslabbet vid universitetet
På vissa centra kan du även mäta kroppsammansättning (fördelning fett/muskler), göra teknikanalys på rullskidor och få sin rörlighet utvärderad.

Längdskidåkning för dig!
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Laktattest

viss mängd laktat i
blodet, men mjölksyratröskeln kan som
nämnts tidigare definieras som den högsta
nivå av ansträngning då det bildas lika
mycket mjölksyra som kroppen kan ta
hand om.

Foto: Annika Lagerqvist/malinlager.blogspot.se

För att hålla ordning på termerna så är
mjölksyra en nedbrytningsprodukt som
bildas när kroppen jobbar hårt och använder kolhydrater som bränsle istället för
fett, vilken är den huvudsakliga energikällan vid lågintensiv träning. Mjölksyra
spjälkas sedan i lika delar vätejoner och
laktat. Eftersom mängden vätejoner – som
är den komponent som gör muskeln sur
– är svår att mäta kan man istället mäta
mängden laktat i blodet, för att bedöma
mjölksyrakoncentrationen.
Det finns alltid en

Efter testet
lägger man in
värdena i ett
diagram.

Efter testet lägger man in värdena
”
från pulsmätningen och blodets laktatkoncentration i datorn och det bildar ett
diagram där du kan se vid vilken puls
mjölksyran drastiskt ökar.

”

Ökar du i det skedet farten kommer
dina muskler att bli sura och du tröttnar
snabbt. När du gör ett laktattest kör du
efter en lugn uppvärmning successivt
fortare och/eller brantare på bandet och
testledaren sticker dig i fingret för blodprov med några minuters mellanrum.
Efter testet lägger man in värdena från
pulsmätningen och blodets laktatkoncentration i datorn och det bildar ett diagram
där du kan se vid vilken puls mjölksyran
drastiskt ökar. Denna puls kallas din tröskelpuls och brukar hamna på cirka 85–90
procent av maxpuls, men det finns stora
individuella variationer.
Fördelen med att veta sin tröskelpuls är
att man kan utgå ifrån den när man ska
träna i zonen a3, för att på så sätt optimera
träningen som är inriktad på att förbättra
prestationen kring just mjölksyratröskeln.
Längdskidåkning för dig!

får du även, med hjälp
av diagrammet mellan din puls och
mjölksyrakoncentration, reda på dina
övriga träningszoner. Alltså pulsintervallen för a1, a2 och a3. Många anser att ett
laktattest ger en mer relevant indelning av
träningszoner jämfört med att utgå från
procent av maxpuls.

Vid ett laktattest

är att det är
ganska begränsat. Ens mjölksyratröskel
ligger inte på samma puls i alla träningsformer. Så om du varierar träningen
mellan längdskidor, rullskidor, löpning
och cykel bör du testa dig på alla dessa
träningsformer om du ska vara noggrann,
vilket för de allra flesta är en praktisk
omöjlighet.
Många skidåkare upplever exempelvis
att benen kan vara fulla av mjölksyra
trots låg puls när de försöker att ta i under
cykelträning. Dessutom påverkas tröskelpulsen i ett test av faktorer som sömn,
träning dagen innan, samt kost- och
koffeinintag.
Många gör laktattest ett par gånger om
året för att se om tröskelpulsen har höjts
(vilket tolkas som positivt, eftersom du då
kan ta i mer utan att bilda mjölksyra) och
då är det viktigt att träna och äta ungefär
likadant som tidigare tester dygnet innan
man kliver upp på bandet.
Nackdelen med ett laktattest
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När du gör ett laktattest blir du stucken
i fingret för att mäta
mjölksyrakoncentrationen i blodet.

Maximalt syreupptagningstest
Ett mer exakt mått på

om du verkligen
förbättrat din kondition får du genom ett
test av din maximala syreupptagningsförmåga. Till skillnad från ett laktattest, där du inte kör stenhårt, handlar
ett syreupptagningstest om att köra sig
fullständigt slut.
Du värmer upp cirka 10–15 minuter
och sedan höjs belastningen successivt
genom ökad fart och/eller ökad lutning på
bandet under 5–10 minuter. Du kör tills
du verkligen inte orkar mer och i slutet
av testet når du vanligtvis din maximala
syreupptagningsförmåga (och maxpuls).
För att kunna mäta hur mycket syre du
andas in och hur mycket koldioxid du
andas ut genomför du testet med en mask
för munnen och näsan. Det kan låta
obekvämt, men man vänjer sig snabbt.

För att mäta
hur mycket
syre du andas
in genomför
du testet med
en mask för
munnen och
näsan.
Foto: Luca Mara

Det är inte nödvändigt att testa sig på labb
för att bli en bättre skidåkare. När du
tränat ett tag lär du dig vanligtvis vilken
intensitet du ska ligga på för att hamna i
en viss träningszon, så länge du är observant och analyserar dig själv under träning
och eventuella tävlingar.
Och om du under sommaren vill veta
om du förbättrat dig från förra året är det
bara att genomföra ett par testlopp, vilket
tidigare nämnts.

Foto: Fia Jobs

Underskatta inte kuriosavärdet

Du kör tills du verkligen inte orkar
”
mer och i slutet av testet når du
vanligtvis din maximala syreupptagningsförmåga (och maxpuls).

”

med
att betala en slant och ta sig tid att åka till
ett testcenter. Att åka eller springa på ett
band samtidigt som kunnig personal peppar dig är motiverande. Och häftigt! Man
känner sig som en riktig elitidrottare när
man springer med mask och blir stucken
i fingret.

Däremot finns det flera mervärden
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några papper med en
massa siffror och kurvor som du kan
förkovra dig i. Det finns få konditionsidrottare som inte blir inspirerade av
detta!
Det fina med just siffran för syreupptagningsförmågan är att den är så
jämförbar. För visst är det en sporre att ha
bättre kondition än sin kompis, eller veta
hur långt upp det är till Marit Bjørgen!

Efter testet får du

Längdskidåkning för dig!
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Det gjorde ont i hela kroppen
”
när jag kom in upp upploppet i
Mora. Jag hade kramp lite här
och var, men den värsta krampen
satt i smilmuskeln!
Foto: Magnus Östh

Laila Kveli

”

Laila Kveli vinner
Vasaloppet 2013

Längdskidåkning för dig!
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” Det finns många olika definitioner av ordet

kondition, men i idrottssammanhang brukar
man likställa det med maximal syreupptagningsförmåga, även kallat VO2 max...

”
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Foto: Johannes Glans

BARMARKSTRÄNING
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Få idrotter har en så kort tävlingssäsong som längdskidåkning.
För Charlotte Kalla, Johan Olsson och de andra som tävlar i OS,
VM och världscupen sträcker sig säsongen från premiären i
Bruksvallarna i mitten av november till ”vårtävlingarna” i april.
Världscupen avslutas redan i mitten av mars.
För de som bara åker långlopp finns få tävlingar innan jul, så åker
man inte några korta lopp och har ett lopp i Vasaloppsveckan som
huvudmål är tävlingssäsongen endast två månader lång.
Detta gör att barmarksträning utgör den största delen av
träningen för en längdskidåkare. I det här kapitlet går vi igenom
några träningsformer som gör att du kan komma bättre förberedd
till vintermånaderna.

Längdskidåkning för dig!
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RULLSKIDOR
Måste man åka rullskidor för att kunna klara av vinterns utmaningar i
skidspåret? Nej, det måste man inte. Vare sig ditt mål med skidåkningen är
att ha det som motionsform, att gå ett par fjällturer om året eller att åka fort
på tävling så klarar du dig utan rullskidsträning.

Det enda du behöver komplettera din
skidutrustning med för att kunna åka
rullskidor är förutom rullskidorna en
hjälm och gärna en reflexväst, vilka båda
är billiga livförsäkringar. Mer än så behövs inte. Stavarna och skidskorna kan du
använda samma som på vintern. Se bara
till så rullskidorna har en bindning som
passar dina skidskor. Mer om rullskidsprylar längre fram.
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Skidåkning vs rullskidåkning
Två stora skillnader mellan

skidåkning
och rullskidåkning är dels terrängen där
man vanligtvis tränar, dels att man nästan
alltid har fäste på ett par rullskidor.
Det finns förvisso några olika modeller av terränggående rullskidor, men den
absolut största delen av träningen för de
flesta rullskidsåkare genomförs på asfaltsvägar och cykelbanor som sällan ser ut
som skidspår brukar göra.

Foto: Luca Mara

R

ullskidsträning är dock den träningsform som mest påminner
om skidåkning på vintern. Man
brukar säga att den typ av skidlik träning
är ”grennära”. Du åker rullskidor med i
stort sett samma teknik och du använder
de muskelgrupper du gör med vanliga
skidor under fötterna. Det är ett utmärkt
sett att både träna teknik och att bygga
upp uthållighetsstyrkan i överkroppen.
Dessutom är det en fantastiskt trevlig och
allsidig träningsform, även för dig som
inte åker skidor på vintern.

Längdskidåkning för dig!
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Stakning uppför på rullskidor är ett
bra sätt att träna överkroppsstyrka.

Rullskidsträning innebär för det mesta
flackare åkning och färre kurvor
jämfört med skidspåren på vintern, så
länge du inte håller till på en av landets
rullskidbanor.
Det gör att det blir mer stakning vid
rullskidsåkning än när du snurrar runt på
ett kuperat elljusspår vintertid. Fördelen
med det är att du som till exempel har
Vasaloppet eller TjejVasan som främsta mål
får träna i en terräng som påminner om de
många flacka partierna på Vasaloppsspåret.
Längdskidåkning för dig!

TIPS!
Reka nedförsbackarna med
cykel eller bil
innan du åker
nya sträckor så
du inte utsätter
dig för oväntat
svåra svängar
eller korsningar.

Men skidåkning handlar för många om
annat än att bara komma till Mora. Dessutom är Vasaloppet för de allra flesta inte
bara stakning, så utmana gärna dig själv
genom att söka mer kuperade sträckor när
du åker rullskidor.
Tänk bara på att reka nedförsbackarna
med cykel eller bil innan du åker nya
sträckor så du inte utsätter dig för oväntat
svåra svängar eller korsningar. Överhuvudtaget ska du alltid söka dig till vägar
med lite trafik.
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” Se bara till att hela tiden leva dig in

i åkningen så att du föreställer dig och
agerar som om du åker skidor på snö.

”

Olika rullmotstånd

vägar så är
trögare hjul ett bra sätt att utmana sig
själv på. Att åka på tröghjul gör att det
rullar tyngre och du kanske inte orkar
staka lika mycket. Dessutom är det ett
bra sätt att baka in styrketräningen i
konditionsträningen.
De flesta rullskidor säljs med så kallade
standardhjul, som har klassificeringen
2:or. De trögare varianterna heter 3:or och
4:or och finns som tillbehör till de stora
rullskidmärkena. Så länge du inte känner
att du står helt still är det definitivt idé
att köra merparten av träningspassen på
tröghjul. Snön är olika snabb beroende på
före, men 3:or är det rullmotstånd som är
mest likt typiskt skidföre. 2:or är snabbare än alla vinterfören. Det bevisades
inte minst i Alliansloppet 2013, då Anders
Aukland vann det 48 km långa loppet på
2:or med en snittfart som motsvarade en
Vasaloppstid på helt osannolika 3 timmar
och 10 minuter.
Du kan lätt upptäcka skillnaden själv
om du tränar med gps-klocka. Kör en mil
så fort du orkar på 2:or respektive 3:or och
jämför tiden med hur snabbt du klarar att
åka en mil skidor på vintern. Svaret lär
bli att farten du orkar hålla på 3:or bättre
avspeglar farten du orkar hålla på vintern.
En annan stor fördel med att åka på tröghjul är att nedförsbackarna blir lättare.

Förutom att söka kuperade

förutom ren stakning försämrar tekniken,
men så behöver det verkligen inte vara.
Se bara till att hela tiden leva dig in i åkningen så att du föreställer dig och agerar
som om du åker skidor på snö.
mest lik skidåkning
på snö är stakning, så får du in en bra
stakteknik på rullskidor har du med
största sannolikhet också förbättrats som
stakåkare på snö. Dessutom är stakning, gärna i uppförsbackar, den bästa
styrketräningen du som skidåkare kan få
på sommaren.
Den delteknik som är

Får du in en bra stakteknik
på rullskidor har du med
största sannolikhet också
förbättrats som stakåkare
på snö.

I stort sett alla rullskidor är försedda med
backspärr på bakhjulen, vilket gör att man
alltid får fäste. Så är det inte på vanliga
skidor. Därför är det viktigt att du tänker
på att du ska ”trycka ned skidan” som
man gör med fästvalla under skidan, även
i fall det aldrig är bakhalt på rullskidor.
Vissa anser att all klassisk rullskidåkning
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Foto: Johannes Glans
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Varför får jag inte upp pulsen när jag
åker rullskidor?

av längdskidåkning springer mest som träning
under barmarkssäongen, med inslag av
rullskidåkning någon gång i veckan på
hösten. Då kan det många gånger vara
svårt att få upp pulsen vid rullskidsträningen och de flesta upplever att det är
lättare att bli ordentligt flåsig genom att
träna löpning.
Anledningen till detta är att musklerna
och tekniken inte riktigt har hängt med,
men ju mer du tränar desto mer kan du
ta ut dig. Ett annat sätt att få upp pulsen
på rullskidor är att åka kuperade sträckor
på tröga hjul. Dock inte så tröga att du
knappt orkar ta dig framåt, då kommer
musklerna att bli begränsningen istället
för hjärtat.
Många som nyligen blivit frälsta

Kan man bromsa?

får man ideligen frågor
som ”Är det inte farligt att åka rullskidor?” och ”Hur bromsar man?”. Kroppen
är mjuk i förhållande till asfalten, det är
svårt att bortse från. Men så länge du inte

Som rullskidsåkare

Längdskidåkning för dig!

TIPS!
För att få upp
pulsen på
rullskidor – åk
kuperade
sträckor på
tröga hjul.
Dock inte så
tröga att du
knappt orkar
ta dig framåt,
då kommer
musklerna att
bli begränsningen istället
för hjärtat.

Foto: Johannes Glans

Om du ska
minska hastigheten mer
radikalt kan
du köra med
ena skidan i
gruset/gräset
utanför vägen.

För att minska
farten i nedförsbackar kan
du ploga, på
ungefär samma
sätt som på
vintern.

åker i tät trafik eller i branta nedförsbackar som svänger skarpt är risken att slå sig
ordentligt ganska liten.
Det finns vissa rullskidsmodeller med
broms, men ännu ingen som fungerar lika
bra som till exempel bromsarna på en cykel. För att minska farten i nedförsbackar
kan du ploga, på ungefär samma sätt som
på vintern.
Vinkla in rullskidorna så framhjulen närmar sig varandra, kantställ båda
skidorna lätt och pressa ut med ben- och
sätesmusklerna i sidled. Detta fungerar
inte som nödbroms, men det minskar
farten. Ett annat sätt att minska farten i
nedförsbackar är att göra sig så stor som
möjligt, för att öka vindmotståndet.
Om du ska minska hastigheten mer

radikalt kan du köra med ena skidan i
gruset/gräset utanför vägen. Detta kräver
balans och viss vana. Se till att dra fram
den ena foten istället för att ha fötterna
parallellt, för att öka stödytan och för att
få bättre balans. Blir det mot alla odds en
krissituation kan du köra ner i diket.
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Skadefri rullskidsåkning

från skador
som längdskidåkning. Men asfalt är
betydligt hårdare än snö, vilket gör att
överbelastningsskador är mer förekommande under sommarhalvåret än under
vinterhalvåret. Det vanligaste problemet
bland de som tränar rullskidor är smärtor
i armbågen. Det gäller inte bara elitåkare
som stakar tiotals mil varje vecka, utan
även entusiastiska motionärer.

Få sporter är så förskonade

är stor när
man smäller i stavarna vid stavtagen,
särskilt då asfalten är kall och stavspetsarna slöa, eftersom mer kraft då går nedåt
för att man inte ska slinta med stavarna.
Smärta i armbågen beror ofta på en för
svag tricepssena, en sena som fäster vid
armbågen. Är man inte tillräckligt stark
där blir stötarna vid stakningen för hårda
för senan och smärta uppstår.
Belastningen på överkroppen

genom bland
annat tung, excentrisk styrketräning. Det
innebär till exempel djupa armhävningar,
där du håller emot och sänker kroppen
långsamt mot marken (istället för vanliga
armhävningar då du främst lägger kraften
för att komma uppåt, vilket då kallas
koncentrisk styrketräning).
En annan excentrisk övning för att
stärka tricepssenan är att på motsvarande
sätt göra djupa dips. Att stärka en sena genom excentriskt träning har även använts
framgångsrikt av löpare med hälsenebesvär, där många har blivit bättre med
excentriska tåhävningar.

Du kan stärka tricepssenan

Som komplement till

styrketräning finns
det några smarta prylar som kan göra rullskidåkningen mer skonsam. StaffanStaven
är en vanlig skidstav där man byggt in
en fjäder med en slaglängd på cirka en
centimeter i handtaget. Det gör att den
kraftiga stöt det blir vid varje stavtag då
man sätter stavarna i marken minskar.
Det gör också att stavisättningen mer
påminner om den på vintern, då staven
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StaffanStaven
är en vanlig
skidstav med
en inbyggd
fjäder. Det gör
att stötarna vid
varje stavtag
minskar.

vanligtvis sjunker ned någon centimeter i snön. Att
göra om sin vanliga stav
till en StaffanStav kostar
en dryg tusenlapp.
Ett billigare alternativ
är att byta sin rullskidsholk till Exels modell som
fjädrar några millimeter.
Nackdelen med den är
att metallen inte är av
högsta kvalitet så den går
lätt sönder. Dessutom
påverkas pendeln – alltså
framföringen av staven
– av att rullskidholken
är 8–9 gram tyngre än
konventionella modeller.
Ett tredje alternativ för
att göra rullskidåkningen mer skonsam är
att åka med Kraftstaven, som är en några
decimeter lång ”böj” i kolfiber som man
monterar på toppen av staven.
Tanken med Kraftstaven är att man
tack vare själva böjen ska kunna gå upp
5–10 cm i stavlängd, vilket ska leda till
mindre slitage på triceps genom att man
använder ryggmusklerna mer. Det fungerar ganska bra, men böjen kostar ett par
tre tusen kronor, utöver själva stavarna.

Erik minns
I oktober 2012 hade jag för andra barmarkssäsongen i rad haft
stora problem med armbågssmärtor. Jag befann mig på ett långt
träningsläger kombinerat med jobb i Ramsau och tränade endast
utan stavar eftersom det ömmade i armbågen.
Efter en vecka blev jag smått desperat och uppsökte en sjukgymnast och beskrev mina problem. Jag berättade att varken vila,
stretching, antiinflammatoriska piller/salva, liniment, TENS (elektriskt stimulering), Vulcanskydd eller massage hade hjälp.
Han satt tyst, lyssnade och bara skakade på huvudet, sedan
sade han: ”Det där gör du helt i onödan. Släng alla de grejerna för
smärtlindring. Fortsätt att träna som vanligt och kör stenhård excentrisk träning för tricpepssenan 5–10 minuter tre gånger i veckan,
även i fall det gör ont i armbågen”.
Det gjorde jag och en månad senare var jag helt besvärsfri och
har varit det sedan dess. För mig tror jag det var styrketräningen
och dämpande stavar som var mest betydelsefullt i läkningen av
min skada.

Längdskidåkning för dig!
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I LOVE SKI: FIA JOBS
När började du åka skidor?
Jag stod på snö på ett par låNamn: Fia Jobs
Ålder: 31
nade längdskidor första gångFamilj: Sambo med Gustaf och
en i Skåne vintern 2007/2008. Gösta, en fransk bulldog
Yrke: Arkitekt
Min sambo Gustaf hade åkt
Meriter: 35:a i Vasaloppet och
Öppet Spår en gång och hans
44:a i Tjejvasan 2013
pappa, farfar och faster hade
många Vasalopp i bagaget.
Min skiddebut gick inte
överdrivet bra men av någon anledning
satte den igång tankar om att genomföra
”En Svensk Klassiker”, där Vasaloppet är
ett moment som ska klaras av.
Våren efter åkte jag rullskidor för första
gången för att sen genomföra Klassikern
under 2009. Skidåkningen var det moment som gick bäst och var roligast och
efter det har det fortsatt av bara farten!

Vad är det bästa med skidåkning?

och allsidig träningsform, samt att man kommer ut och ser
och upplever så mycket. Jag trivs med att
det är en ”ensamsport” som ändå går att
utöva tillsammans med andra.
Att det är en så rolig

Vad är ditt favoritpass?
Det var en väldigt svår fråga. En sak som
jag uppskattar med skidträningen är mixen av olika typer av pass och den naturliga
variationen som blir under året. Lugna
långa distanspass, tuffa intervaller,
styrketräning, löpning, rullskidåkning,
längdskidåkning och så vidare. På senare
tid har jag börjat uppskatta hård intervallträning allt mer. Visst är det galet jobbigt
att pressa sig riktigt hårt, men samtidigt
ger det en enorm tillfredsställelse när man
klarar av att göra det.
Längdskidåkning för dig!

Vad är ditt bästa tips till en nybörjare
på skidor?

i närheten och åk tillsammans med andra. Det är både lärorikt
och roligare än att bara harva runt själv.
För min del tycker jag att det har gett mig
mycket att träna skidspecifikt hela året.
Alltså: åk rullskidor om du inte redan
gör det!

Hitta en skidklubb

Hur är det att vara skidåkare i Skåne?
Det är roligt och utmanande! Jag gillar att
vara en ”underdog” men när det slaskar
som värst under vintern och man varken
kan åka rullskidor eller längdskidor kan
det kännas rätt hopplöst. Under barmarkssäsongen fungerar det väldigt bra
med alla fina rullskidsvägar. Min klubb,
Ski Team Skåne, har åkare på alla nivåer
så man kan alltid få bra sparring och
trevligt sällskap på rullskidpassen.

I
SKI
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RULLSKIDSPRYLAR
Förutom rullskidor, hjälm

och reflexväst kan det
vara en god idé att se över sina stavar och skor
om man ska träna rullskidor regelbundet.

som sitter längst ned på
staven till en så kallad rullskidsholk, där metalllen i själva spetsen är hårdare och inte blir slö
lika snabbt. Olika stavar har olika diameter
längst ned på staven, oftast mellan 7 och 11 mm,
så se till rullskidsholken passar just din stav.
För att byta från vintertruga till en rullskidsholk behöver du en värmepistol och smältlim,
så länge du inte använder Swix system där man
skruvar fast trugorna. Behöver du hjälp kan
närmaste sportaffär hjälpa dig.
Byt gärna ut trugan

Se till att skydda dina skidskor med plastpåsar
eller skoöverdrag om du åker när det är blött och
smutsigt, annars kan dragkedjan lätt gå sönder
och skorna kan förlora en del av sina isolerande
egenskaper. De rutinerade skidåkarna har ofta
ett par ”fulskor” för rullskidåkning och ett par
”finskor” för skidåkning på snö.

Kolla på
DVD:n!
På medföljande
DVD kan du se hur
du byter från truga
till rullskidsholk.
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Rullskidsprylarna du
inte visste att du ville ha.

Skike Twin:
Skike gör rullskidor med
stora, luftfyllda hjul för
åkning på grusvägar
och andra stökiga underlag. Modellen Twin
har broms, lös häl och
backspärr, vilket gör att
den fungerar både till
skejt och klassiskt. Du
behöver inga skidskor, utan kan använda dina vanliga joggingskor.
Du står stabilt. Nackdelen är tyngden och åkkänslan, så är du en van
rullskidsåkare är en lättare terrängrullskida att föredra.

Kraftstaven
Med Kraftstaven går man ofta upp
en knapp decimeter i stavlängd och
aktiverar ryggmusklerna mer, för att
på så sätt avlasta triceps.
Kraftstaven fungerar även på
vintern, men passar ännu bättre för
rullskidåkning. Dels för att ge ett
mindre slitage på tricepssenan på
den hårda asfalten, dels för att den
kommer till rätta mer i stakåkning
än i diagonalåkning (där den kan
kännas för lång).

Alpina ECL Summer
Svettas du floder om fötterna kan det vara skönt
med ett par skidskor som är anpassade till sommartemperaturer.

Längdskidåkning för dig!

Madshus skoöverdrag
Ett par skoöverdrag i neopren skyddar dina skidskor.
Skoöverdragen hjälper dig
också att hålla fötterna
varma och torra när du är
ute på dina långpass i november då vädret bjuder på
spöregn och två plusgrader.

Rex rullskidsholk
För att få fint grepp i asfalten med
en slitstark metall bör du byta ut
sin skidtruga längst ned på staven
mot en rullskidsholk.

Exel dämpande rullskidsholk
Med fjädring i spetsen blir stötarna mindre. Exels rullskidsholk
är en smart produkt, men tyvärr
är metallen mindre hållbar än
de flesta andra rullskidsspetsar.
Vikten ligger på 18 gram, att
jämföra med vanliga rullskidsholkar som väger ungefär hälften.
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Swenors lagningskit:
Om du behöver byta kullager, spärrlager (som gör att
hjulen har backspärr) eller
vill ge dina rullskidshjul lite
kärlek behöver du verktyg.
Lagningskitet som Swenor
tagit fram hjälper dig.
Normalt sett behöver
man inte plocka isär rullskidshjul för träning, även
ifall leverantören rekommenderar det. Vanligtvis
tar gummit slut innan
innandömet. För den som
tävlar kan det däremot
vara klokt att med jämna
mellanrum plocka isär hjulen
och ”trimma” dem med lite
teflonspray och litiumfett.

Lillsport rullskidshandske
Använd helst
handskar när du
åker rullskidor
för att undvika
blåsor i händerna.
Det går bra med
samma som du har på vintern, men vill du svettas
mindre finns olika modeller av rullskidshandskar. De
är tunnare och vissa – som denna från Lillsport – har
även avklippta fingrar.

Casco Upsolute
Det går utmärkt att använda en
vanlig cykelhjälm vid rullskidåkning. Men det finns också en
modell som är speciellt framtaget
för rullskidåkare. Casco Upsolute
är till skillnad från cykelhjälmar
rund i nacken och följer därmed
huvudets form hela vägen bak för maximalt skydd vid
eventuella fall bakåt.

StaffanStaven
En vanlig stav där man
byggt in en dämpande
fjäder i handtaget, allt
för att göra rullskidåkningen mer skonsam.
Dessutom blir åkningen
mer skidlik, eftersom
snön också ger viss
dämpning vid varje
stavtag (så länge det
inte är isföre).
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IDT Dynagrip
Den hittills enda rullskida till försäljning med justerbart fäste kommer
från Norge, men en liknande svensk
uppfinning med namn Challenger
ski är på väg ut på marknaden. Med
hjälp av en insexnyckel reglerar du hur
mycket du måste trycka ned skidan
när du åker för att få fäste. Det kan
alltså ibland vara bakhalt att åka på
denna rullskida och det är en kanonbra
produkt för dig som vill teknikträna
på rullskidor. Nackdelarna är dels att
de är tunga, dels priset på drygt 6000
norska kronor.

Längdskidåkning för dig!

BARMARKSTRÄNING

Powerslide Nordic X-plorer
Terrängrullskida med stora, luftfyllda hjul och broms som tillbehör. De
påminner om Skike, men de väger
mindre och man åker med skidskor
istället för vanliga skor. Den höga
markgången kräver en viss styrka
i vristerna, särskilt om man åker i
klassiska skor istället för skejtskor.

Biltemas diamantfil
Att ha vassa stavspetsar är viktigt
för att få bra grepp i asfalten.
Ta för vana att vässa spetsarna
inför varje rullskidspass. Bäst blir
det om du använder en trumslip
med en borrmaskin, men på
resande fot kan du använda en
diamantfil. Biltema har en modell
som är både billig och bra.

Trumslip i diamant
Med en trumslip i diamant eller
ett diamantslipstift som sätts på
borrmaskin kan du på mindre
än en minut vässa dina slöa rullskidsspetsar. Ta för vana att göra
det inför varje rullskidspass.

Camelbak racebak
För dig som tävlar på rullskidor och
har bråttom till mål kan det vara
svårt att hinna fånga en plastmugg
eller en hal vattenflaska med stavarna på under loppet. Då kan en
form av vätskeryggsäck vara aktuell.
Camelbak racebak är så slimmad att
det inte ens är en ryggsäck, det är
bara ett linne med en vätskeblåsa
på knappt två liter.

Längdskidåkning för dig!

Eagle Sport tävlingsrullskidor
För den ivrige rullskidsåkaren finns numera ett
ganska stort antal tävlingar i Sverige, de flesta på
hösten. De som vill åka fort åker på tävlingsrullskidor, där hjulen består av plasten polyuretan
istället för gummi. I vissa tävlingar, bland annat
världens största rullskidstävling Alliansloppet, är
dock endast vanliga gummihjul med klassificeringen 2:or tillåtna.

Rullskidshjul
De stora märkena
erbjuder en rad olika
rullskidshjul med olika
motstånd. Allt från
tävlingshjul till 4:or,
som är de trögaste.
De flesta rullskidor
säljs med standardhjul, 2:or. Vill du
utmana dig själv och
få lite styrketräning
på distanspassen
ska du investera i ett
par tröghjul. Det gör
skillnad bara genom
att byta bakhjulen.
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Att gå skidgång – eller stavgång som det också kallas – är traditionellt sett en populär träningsform bland längdåkare. Skidgång
kan utföras på många olika sätt där den gemensamma nämnaren
är att du tar sig fram till fots med ett par stavar i handen, allt för att
efterlikna vinterns skidåkning. Den enda utrustning du behöver
är ett par löpskor och ett par vanliga skidstavar, helst cirka 10–20
centimeter kortare än de du använder på vintern. Skidgång
lämpar sig särskilt bra för dig som inte åker rullskidor, så du också
får med överkroppsstyrkan under konditionsträningen.

Längdskidåkning för dig!
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SKIDGÅNG
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SKIDGÅNG
Skidgång i backe
Ett bra sätt att träna skidgång som alla
kan göra är att gå upp och ner för en
backe, gärna en slalombacke. Gå upp i
raskt tempo och gå eller jogga lugnt ner.

med skidgång. För
det första är det ett ganska enkelt sett att
bli trött på, eftersom det är jobbigt att gå
uppför en lång backe hur du än gör. Det
innebär att det mentalt sett är ganska lätt
att samla många minuter träning med hög
puls. För det andra bygger det bra styrka,
både i benen och armarna. För det tredje
så är rörelsemönstret relativt likt diagonalåkning vid vanlig skidåkning.
Det finns flera vinster

Föreställ dig en teknik där

du har ett par
skidor under fötterna. Sträva efter att få
fram underbenet och jobba med att rotera
höfterna, precis som det beskrevs i teknikavsnittet för skidåkning. Se också till att
ta i ordentligt med armarna. Dra igenom
tagen och ”släpp” staven genom att öppna
upp handen bakom kroppen. Avsluta inte
taget redan vid låren. Backar för skidgång
ska helst inte vara för branta, då blir det
svårt att gå med skidlik teknik.

För att variera tekniken kan du även
”staka” när du går skidgång, genom att
dra stavarna parallellt som ett stavtag på
vart tredje steg. Benen jobbar dock som
vid diagonalåkning. Det kräver lite träning för att koordinera rörelserna.
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när du ska gå
skidgång, så du kan gå uppför i minst tre
minuter i sträck innan du vänder ner för
nästa upprepning. Bor du nära riktiga
berg är det bara tacka och ta emot, då
kanske du kan på uppför i tio minuter i
ett enda drag.
Bor du däremot i ett landskap som är
platt som en pannkaka, kanske du ska
sikta mer på att träna ”sprättande skidgång” eller ”elghufs”.

Försök hitta långa backar
TIPS!
Föreställ dig en
teknik där du
har ett par
skidor under
fötterna. Sträva
efter att få
fram underbenet och jobba
med att rotera
höfterna.

Längdskidåkning för dig!
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Kör gärna långa skidgångsintervaller om du har tillgång
till berg.

Sprättande skidgång och elghufs

Är du ute efter att få ordentligt hög puls –
eller om backarna där du bor är för korta
och/eller inte tillräckligt branta – kan du
pröva sprättande skidgång eller elghufs.
Sprättande skidgång är en träningsform
som ska utföras spänstigt och explosivt,
med intervaller på ungefär 10–15 sekunder följt av minst en minut aktiv vila.
Du ska studsa fram med stavarna
med max kraftinsats i en svagt lutande
Längdskidåkning för dig!

Kolla på
DVD:n!
På medföljande
DVD kan du se hur
det är att gå skidgång i Schladmings
störtloppsbacke i
Alperna.
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uppförsbacke, med en teknik som efterliknar vinterns diagonalåkning. Elghufs
är enkelt uttryckt en kompromiss mellan
vanlig skidgång och sprättande skidgång.
Du lufsar på ett skidlikt sätt uppför
backen i några minuter innan du vilar genom att gå/jogga nedför och sedan direkt
påbörjar nästa intervall.
Exempel på hårt träningspass med både
skidgång och sprättande skidgång:
10 minuter lugn löpning som uppvärmning.
5 stycken 3 minuters-intervaller skidgång där du
går uppför i högt tempo med stavarna, vila mellan
intervallerna genom att gå eller jogga lugnt ner.
10 stycken 15 sekunders-intervaller sprättande
skidgång där du ”studsar” fram explosivt
(max insats) uppför med stavarna, vila minst
1 minut mellan intervallerna genom att gå ner.
10 minuter lugn löpning som nedvarvning.
Total tid på träningspasset: Drygt 1 timme.

Skidgång i terrängen

upp och ner i en backe
för att träna skidgång. Du kan även ta
dina stavar och gå var som helst. Det ger
också bra träning för hela kroppen. Vare
sig du går på stan eller på ett elljusspår så
är det alltid en fördel att gå med stavar
istället för utan, sett ur ett skidåkarperspektiv. För att få extra träning för
överkroppen kan du använda skidgångsstavar som fjädrar ett par decimeter, till
exempel BungyPump.

Foto: Magnus Östh

Man måste inte gå

Jimmie Johnsson
kämpar på.

...så är det alltid en fördel att gå
”
med stavar istället för utan, sett ur ett
skidåkarperspektiv. ”

Erik minns
Mitt favoritpass när det kommer till skidgång är utan tvekan att gå uppför
störtloppsbacken i Schladming, som ligger i närheten av Ramsau i de österrikiska Alperna. Den stiger 1100 höjdmeter från parkeringsplatsen i byn
till korset bakom översta liftstationen. Min rekordtid är 46:19 min, enbart
uppför. Riktigt så långa backar har vi inte hemma i Borås.
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Myrlöpning med stavar
En annan bra träningsform med stavar i
handen är myrlöpning. På en mosse eller
myr brukar det vara svårt att få till en
teknik som liknar den du har när du åker
skidor, så då handlar det mer om löpning
med stavar än om skidgång. Men det är en
rolig, blöt, smutsig och enormt krävande
träningsform som kan få dig att känna dig
som en femmilskung från 80-talet.
Myrlöpning ger bra träning både med
och utan stavar, eftersom underlaget
är mjukt och du hela tiden jobbar med
din djupa muskulatur för att stabilera
kroppen. Ta gärna med några kompisar
och en boll för att kunna avsluta passet
med en match mossfotboll!
Exempel på myrlöpningpass:
1 timme löpning med stavar på en blöt myr i ett
halvhårt tempo som gör dig ganska flåsig.

Längdskidåkning för dig!
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Oskar Svärd löptränar
med stavar i myr.

Längdskidåkning för dig!

Foto: Magnus Östh

Men det är en rolig, blöt, smutsig
”
och enormt krävande träningsform... ”
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LÖPNING
Att springa är bra för de flesta skidåkare, delvis eftersom det är
en så enkel och lättillgänglig träningsform. Det enda du behöver
är ett par löpskor. Ett träningspass kan genomföras i stort sett av
vem som helst, var som helst och när som helst. När du springer
måste du till skillnad mot exempelvis cykling bära upp din egen
kroppsvikt, vilket gör att du får med dig en viss styrketräning för
att kunna bibehålla en god kroppshållning. En annan fördel med
löpning för skidåkare är att det finns vissa likheter med hur benen
rör sig vid diagonalåkning.
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Trummisen Adde från Hardcore
Superstars gillar att ta ut hårdrocken
på elljusspåret.

Längdskidåkning för dig!

Foto: Luca Mara

BARMARKSTRÄNING

107

BARMARKSTRÄNING

LÖPNING

D

et är skillnad på löpträning

beroende på om man vill bli en så
bra löpare som möjligt eller en så
bra skidåkare som möjligt. För att bli en
så bra skidåkare som möjligt bör du lägga
de flesta träningspassen på små stigar och
till och med ibland i helt obanad terräng.
På så sätt ger du dig själv mer styrketräning och balansträning och träningspassen blir generellt mer effektiva.
Dessutom är mjukt och varierande underlag det bästa sättet att hålla skadorna
borta. Spring gärna i tunna skor för att
stärka fot- och vristmusklerna. Det gör
dig stabilare i kurvorna med skidor under
fötterna.

(och
slå din kompis) på milen bör du istället springa en hel del pass på löparbana
eller på flacka asfaltvägar, allt för att få
ett kvickt och lätt löpsteg. Eftersom det
arrangeras många stadslopp på sommaren
finns det fördelar att lägga in den typen av
tävlingar som träning med jämna mellanrum. Det är ju trots allt roligt att pressa
sina tider, även om det inte är den mest
optimala löpträningen för skidåkare.
Att springa ett par stadslopp på sommaren och några terränglopp på hösten
är bra och roliga inslag i träningen för att
höja motivationen.
Vill du däremot slå personbästa
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TIPS!
Mjukt och
varierande
underlag är det
bästa sättet att
hålla skadorna
borta. Och
spring gärna
i tunna skor
för att stärka
fot- och vristmusklerna.

Exempel på distanspass löpning:
1 till 2 timmar lugn löpning i tunna skor på små
stigar i kuperad terräng.
Exempel på intervallpass för att träna
upp löpsteget:
200, 400, 600, 800, 1000, 800, 600, 400, 200
meter på löparbana, med 1 minut vila mellan varje
intervall. 10 minuter uppvärmning och 10 minuter
nedvarvning.

Gå-spring-gå

tidigare är det
viktigt att du börjar försiktigt. Det är
betydligt högre skaderisk att träna löpning
jämfört med till exempel skidåkning,
rullskidåkning eller cykling. Har du inte
löptränat på flera månader bör du inte
springa mer än 20 minuter i sträck förrän
efter ett par veckors tillvänjning.
Inled med långa promenader med korta
inslag av löpning varannan dag för att
kroppens muskler ska tillåtas att byggas
upp i lagom takt. Leder och ligament
ska också hinna med att anpassa sig.
Att under den inledande veckan springa
fem kilometer i ett flåsigt tempo är som
att be om skador, trots att det kanske
känns bra efter det första passet. Det
kan upplevas urtrist att ta det lugnt när
man vet att man kan ta i, men i längden
kommer du att vara glad att du stegrade
din löpträning långsamt. Undvik också
att springa i allt för tunna skor de första
månaderna.
Har du aldrig sprungit

Längdskidåkning för dig!

Foto: Luca Mara
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Löpning vs rullskidåkning
som barmarksträning

var löpträning en mycket stor del av världselitens
barmarksträning. Den dubble vm-guldmedaljören Thomas Magnusson siktade
till exempel på 60 procent löpning och
40 procent rullskidåkning om sommaren, och det såg ungefär likadant ut
för många av gårdagens stjärnor. Idag är
utrustningen, vallan och spåren bättre,
För några decennier sedan

Längdskidåkning för dig!

vilket gör att farten är högre, vilket i sin
tur leder till att det blir mindre diagonalåkning och mer stakning.
Eftersom stakning ställer höga krav på
överkroppsstyrka har allt fler gått över till
att träna mer rullskidåkning, särskilt inom
långlopp där stakningen är av ännu större
betydelse. För många långloppsåkare ligger
andelen rullskidsträning under barmarkssäsongen på över 75 procent.
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Foto: Luca Mara
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ÖVRIG
BARMARKSTRÄNING
Rullskidsåkning, skidgång och löpning är

både bland de vanligaste och de mest skidlika träningsformerna under barmarksperioden. Men man måste inte alltid träna
det som i teorin är absolut bäst för dig
som skidåkare.
Gillar du att trampa runt på din fina
kolfibercykel med ännu finare högprofilshjul och stanna för en fika halvvägs in i
turen så fortsätt med det. Det är viktigt
att ha roligt när man tränar och tycker du
mot förmodan att det är dötrist att åka
rullskidor så kanske du inte ska tvinga ut
dig på en massa långpass i ösregn, det gör
bara att du tappar lusten.
till skidsäsongen – kan du passa på att vila lite från
de grennära (skidlika) träningsformerna.
Här kommer förslag på alternativ konditionsträning för skidåkare. Aktiviteterna
kan också ses som alternativ träning vid
eventuella skador.
På våren – med lång tid kvar
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Landsvägscykling
Landsvägscykling är en härlig tränings-

form i vårsolen. Häng på ett gäng med
andra cyklister och kör gärna riktigt
långt. Eftersom det är stor skillnad i
vindmotstånd på att ligga först eller sist i
klungan gör det inte så mycket om de du
cyklar med är lite bättre eller lite sämre än
dig själv.
Vissa säger att man måste cykla tre
timmar för att få samma träningseffekt
som att springa en timme. Det stämmer
inte. Kör du en timme stenhårt på cykeln
har du fått ett jättebra träningspass!
Många skidåkare får inte upp pulsen
på cykel under de första månaderna av
cykelträning, men ju mer du tränar desto
flåsigare kan du köra dig innan benen
säger stopp.

Exempel på träningspass på landsvägscykeln:
2–4 timmar cykling med 30 minuter i så högt tempo
som möjligt i slutet av passet. Fikastopp med kaffe
och chokladbiskvi halvvägs in i rundan.
Längdskidåkning för dig!

BARMARKSTRÄNING

Mountainbike (MTB)

en bättre
träningsform än landsvägscykling sett
ur ett skidåkarperspektiv, dels för att du
aktiverar överkroppen i uppförsbackar och
nedförsbackar, dels för att de branta backarna som finns i skogen ger bra styrketräning för benen. Cyklar du på stigar och
små grusvägar brukar kuperingen vara
mer utmanande än på landsvägen, vilket
gör att mountainbikepass ofta inkluderar naturliga intervaller. CykelVasan går
mest på grusvägar, men vill du göra en
bra tid där lönar det sig ändå att träna på
stig ibland för att förbättra tekniken och
benstyrkan. Tänk på att träna på att köra
i klunga innan du deltar i CykelVasan.

Exempel på träningspass på MTB:
Testlopp på stigar och grusvägar i kuperad terräng,
cirka 15 km. 10 minuter uppvärmning och 10 minuter nedvarvning. Skriv upp väder och vind och slå
tiden nästa gång!

Det är roligt att
cykla mountainbike.

Foto: Luca Mara

Mountainbike (MTB) är oftast

Inomhuscykling
Spinning är en svettig och effektiv träningsform som de flesta gym erbjuder.
På 45–60 minuter kan du få ett fint pass
med blandade intervaller där du får flåsa
i grupp. Du kan även köra motsvarande
träning hemma, antingen på din vanliga
cykel upphängd på en så kallad trainer,
eller på en stationär testcykel.
Tänk på att pulsen kan ”ljuga” lite när
du tränar hårt inomhus, åtminstone på
de lite längre passen. Eftersom du svettas
mycket minskar blodvolymen, vilket gör
att hjärtvfrekvensen ökar mer än den hade
gjort vid samma insats utomhus.
Exempel på träningspass på trainer/testcykel:
10–20 stycken intervaller med 70 sekunder hårt,
20 sekunder lugnt. 5 minuter uppvärmning och
5 minuter nedvarvning.

Kajakpaddling

Foto: bildeffekt.se

Kajakpaddling har blivit en allt vanligare sommaraktivitet bland skidåkare.
Det finns många långloppsåkare som
bygger upp sin överkroppsstyrka genom
att paddla långa turer i kajaker. En som
paddlar minst ett pass i veckan hela
sommaren är den dubble Vasaloppsvinnaren Jørgen Aukland, som både kör
lugna långpass och hårda intervaller.
Räkna med att musklerna blir trötta
och att pulsen kommer att vara ganska
låg om du är en ovan paddlare. Tränar du
mycket och använder en lätt båt kommer
ditt hjärta att få jobba mer innan musklerna blir utmattade.
Exempel på träningspass med kajak:
1–3 timmar paddling med 10 stycken spurter på
15 sekunder utspridda under passet.
Längdskidåkning för dig!
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Simning
Simning är bra överkroppsträning,

främst
om du crawlar. Det finns en del skidåkare
som tävlar i triathlon på sommaren och
just simningen brukar vara akilleshälen.
Kan du inte crawla är ett bra tips att
börja träna med våtdräkt, då får du ett
bättre vattenläge och det blir genast
enklare. När du sedan lärt dig tekniken
med våtdräkt brukar det gå lättare att
även klara av att crawla utan den extra
flytkraften. När du simmar bör fokus
ligga på intervaller. Att gå till badhuset
och simma lugnt i en halvtimme är varken
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TIPS!
Kan du inte
crawla så börja
träna med våtdräkt, då får
du ett bättre
vattenläge och
det blir genast
enklare.

roligt eller klokt ur träningssynpunkt.
Leta gärna upp specifika träningspass på
internet där man blandar korta och långa
intervaller med olika teknikövningar.
Simmar du ofta kan du krydda träningen
med redskap som paddlar, dolme, simplatta och simfötter.
Exempel på simpass på totalt 1500 meter,
helst crawl:
300 meter lugn uppvärmning (insim). 10 stycken 50
meters-intervaller med 20 sekunders vila. Samma
intervaller igen, men denna gång med paddlar för
att ge armarna mer styrketräning. 200 meter lugn
nedvarvning (avbad).

Längdskidåkning för dig!
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I LOVE SKI:
PETRA MÅNSTRÖM
När började du åka skidor?

av och till sedan barnsben, men först inför Öppet Spår 2012
började jag träna mer fokuserat på teknik.
Tidigare hade jag mest ”hasat” fram, nu
gick jag in för att lära mig längdåkningens
olika växlar och åkte på ett och annat
helgläger för att få lite mil i benen.

Jag har åkt skidor

I
SKI

Vad är det bästa med skidåkning?

eftersom man
till skillnad från när man springer får
använda hela kroppen. Man får allsidig
träning och trötthetskänslan i kroppen
efter passet är så skön. Att susa fram i
ett välpreparerat spår på välvallade skidor
är storslaget!

Jag gillar längdåkning

Foto: Photomic

Vad är ditt favoritpass?

något annat än distansåkning på längdskidor, så jag får väl säga
att favoriten hittills är diagonalåkning
i en lagom brant slakmota. Då får hela
kroppen jobba!

Har aldrig kört

Vad är ditt bästa tips till en nybörjare
på skidor?

så snart du kan så du gör
rätt från början och slipper slösa energi i
onödan på att kämpa dig fram med felaktig teknik. Försök få många mil i benen
inför ditt eventuella lopp, har du inte bra
spår hemmavid kan några långhelger där
snön finns vara värdefulla. Se också till att
ha bra grejor och siktar du på Vasaloppet,
var inte dumsnål när det gäller vallning
utan anlita proffs som ser till att dina skidor håller hela vägen från Sälen till Mora.

Gå en teknikkurs

Längdskidåkning för dig!

Ålder: 36
Familj: Ja
Yrke: Journalist
Meriter: Genomförde En Svensk
Klassiker 2012, åkte både Öppet
Spår och Vasaloppet samma år.
Driver sedan 2009 ”Maratonbloggen” på SvD.se, en av landets
största bloggar om löpning.
Utsågs 2012 till svenska sportbranschens femte mäktigaste
kvinna. Författardebuterar 2014
med en bok om löpning.

Hur är det att träna och
tävla när man har en blogg
som många läser?

och
sätter en viss press. Visst blir
det så att man tar sig an fler
roliga utmaningar när man
vet att många följer en, men
har man en dålig dag kan
det ibland vara lite jobbigt
att ”alla” vet vem man är –
åtminstone i löparkretsar.
Då önskar man att man bara
kunde sjunka in i anonymitetens dunkel,
haha. Men mestadels är det positivt.
Det är både peppande
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SKIDÅKNING
PÅ GYMMET
Styrketräning är en betydelsefull del av träningen som längdskidåkare. Det stärker musklerna så du kan åka snabbare och det gör
att du lättare kan hålla skadorna borta. Fokus bör ligga på båloch överkroppsstyrka.

Gummiband kan användas för att på ett
effektivt sätt träna överkroppsarbetet för
både stakning och diagonalåkning.
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Jag var med på SM i bardips i början av december 2011. Man hängde fritt i en ställning och skulle
göra så många dips som möjligt på 75 sekunder.
Det var jag – den tanige skidåkaren – och 35
bodybuilders som var med och jag kom på tionde
plats. Man gjorde dipsen på en scen på Svenska
Mässan i Göteborg med stor publik nedanför.
Efteråt hoppade jag ned från scenen och slog
ihop klackarna i luften, för att showa lite. Jag landade dock inte så bra och spräckte en hälkudde.
Jag hade så ont så jag kunde inte göra annat än
att staka i tre veckor. Den stakträningen var precis
vad jag behövde och efter det hade jag en kanonbra långloppssäsong!

Längdskidåkning för dig!

Foto: Luca Mara

Erik minns
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Väggmonterad
SkiErg med display

FÖRDELAR
Att träna stakmaskin blir aldrig lika
grennära (skidlikt) som rullskidor,
men det är ändå ett fantastiskt bra
träningsredskap för att:
Du får bra styrketräning för överkroppen samtidigt som du tränar
konditionen.
Det är mer skonsamt för armbågar
och axlar än att nöta stakintervaller på rullskidor, särskilt sent
på hösten då asfalten är kall och
stavfästet mindre bra.
Du slipper åka rullskidor i regn
och mörker.
Du kan köra dig fullständigt slut.
Du kan jämföra dina tider med
kompisar runt om i landet (och
världen).
Ställtiden är minimal, åtminstone
om du har en hemma.
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STAKMASKIN
De senaste åren har försäljningen av stakmaskiner fullkomligt exploderat
och de finns numera på de flesta större gym. En stakmaskin är ett stationärt
träningsredskap som är konstruerat så du kan simulera stakträning på skidor.

D

som
alla har egenskapen att de ger
effektiv och skonsam träning för
både överkroppsstyrkan och konditionen.
De flesta som tränar skidåkning kan köra
sig betydligt tröttare på en stakmaskin
jämfört med skidor eller rullskidor.
En förklaring till att många når sin
maxpuls på stakmaskiner beror på att de
inte har några skidor under fötterna. Utan
skidor är det lättare att lägga fullt fokus på
att staka utan att behöva tänka så mycket
på balansen.
En annan förklaring är att de flesta
stakmaskiner är försedda med någon form
av display, som i realtid visar sträcka, tid
och hastighet. Det gör att du får direkt
feedback på hur snabbt det går, vilket
gör det svårt att ta det lugnt. Kör du till
exempel 5000 meter på tid kan du jämföra
dig med dina kompisar. Att få den typen
av direkt feedback går inte på rullskidor
(så länge du inte åker på ett rullskidsband)
et finns flera olika varianter

Längdskidåkning för dig!

VISSTE DU ATT...
De flesta som
tränar skidåkning kan köra
sig betydligt
tröttare på en
stakmaskin jämfört med skidor
eller rullskidor.

och du kan inte heller jämföra dina rullskidstider med skidåkare som bor i andra
delar av landet.
all rullskidsträning med att bara dra i en maskin,
men växla gärna. Åker du inte rullskidor
överhuvudtaget, men går på gym, är det
bra om du kan köra lite stakmaskinsträning i samband med styrketräningen.
Många modeller går att köpa för mindre
än en månadslön, så försök övertyga din
partner att ni visst har råd och plats med
stak maskin i källaren. Eller varför inte
ställa den i vardagsrummet?

Självklart ska du inte ersätta

Kolla på
DVD:n!
På medföljande
DVD kan du se hur
man tränar på en
SkiErg.
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Tre olika typer av
stakmaskiner:

Thorax Trainer –
Du stakar genom
att dra ett par
stavar bakåt som
följer en skena i
markhöjd.

Thorax Trainer
Thorax Trainer är en dansk uppfinning

och
är hittills främst populär i sitt hemland,
där många gym bland annat erbjuder
intervallbetonade ski’n’bike-pass, där
man växlar mellan en stakmaskin och en
spinningcykel. Du stakar genom att dra
ett par stavar bakåt som följer en skena i
markhöjd. Motståndet är graderat från
1 till 10.
Fördelar: Du använder riktiga skidstavar. Du kan
träna diagonalrörelsen med armarna.
Nackdelar: Du kan inte köra med stavisättningen
lika långt fram som på riktiga skidor. Är det olika
användare som är olika långa måste man byta stavar.
Cirkapris: 22 000 kr exklusive display som visar
distans med mera, 28 000 kr inklusive display.

Ercolina

men den
saknar fläkt och motståndet är istället
magnetiskt. Du kan reglera motståndet
från 1 till 6. Den är ganska liten och nätt
och går enkelt att flytta. Bra alternativ
för dig som till exempel bor i en sommarstuga en månad om året eller om du har
begränsat med utrymme.
Ercolina påminner om en SkiErg,

Fördelar: Smidig att flytta. Du kan träna diagonalrörelsen.
Nackdelar: Motståndet är inte lika skidlikt som på
en SkiErg. Motståndet måste regleras både på vänster- och högersidan och tar lite tid att ställa om.
Cirkapris: 8000 kr exklusive display, 12 000 kr
inklusive display.

Ercolina –
motståndet är
magnetiskt.
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SkiErg – Stakrörelsen
gör du genom att
parallellt dra ned två
handtag kopplade till
en fläkt via linor.

SkiErg
SkiErg tillverkas av Concept,

som även gör
roddmaskiner. SkiErg är överlägset störst
på den svenska marknaden och de flesta
medelstora och stora gym har minst ett
exemplar i sina lokaler.
Stakrörelsen gör du genom att parallellt
dra ned två handtag kopplade till en fläkt
via linor. Motståndet kan regleras från 1
till 10 och utväxlingen är som en cykel,
det vill säga du kommer som längst på
varje tag om du kör på växel 10.

Längdskidåkning för dig!

Är du nybörjare ger växel 1 tillräckligt
med motstånd. Som en referens brukar
den trefaldige Vasaloppsvinnaren Jörgen
Brink köra sina intervaller på motstånd
8, 9 eller 10.
Fördelar: Finns ”överallt”, lätt att jämföra tider med
andra. Stakrörelsen aktiverar magmusklerna bra.
Nackdelar: Det går att börja staktaget orealistiskt
högt upp. Du kan bara staka, inte göra diagonalrörelsen med armarna.
Cirkapris: 10 000 kr om du skruvar upp den på
väggen, 14 000 kr med ställning.
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STYRKETRÄNING
Styrketräning har länge varit en självklar del av träningsprogrammet för
skidåkare. Men fram till ungefär millennieskiftet var det nästan tabubelagt
för längdåkare att använda några andra tyngder än kroppsvikten. Idag går
många skidåkare till gymmet varje vecka, men hur du styrketränar och hur
mycket tid du ska lägga i gymmet beror på hur du ser ut och vilka mål du har
med din skidåkning.

D

har kommit att
innehålla alltmer stakning, vilket
har gjort att överkroppsstyrkan har
blivit väsentligt mer betydelsefull. För att
bli bra på stakning behövs starka armar
och en stark bål. Styrketräning har också
en annan viktig funktion: att förebygga
och rehabilitera skador. Genom att du
stärker dina eventuella svaga delar av
kroppen minskar du risken för skador radikalt. Dessutom är det bra att ha en stark
mage och rygg för att kunna upprätthålla
en bra kroppsposition.
Det finns flera olika varianter av
styrketräning som kan göra dig till en
bättre skidåkare:
agens skidåkning

TIPS!
Styrketräning
förebygger
och rehabiliterar skador
genom att stärka
eventuella svaga
delar i kroppen.

kortare, endast den tid det tar att byta
övning. Vissa vikter används, till exempel kettlebells. Crossfit fungerar bra för
många, men se upp för skador på dessa
högintensiva pass om du är ovan vid
styrketräning.
Allmän bålstabilitetsträning, varierande
övningar med kroppen som belastning
för att stärka bålmuskulaturen.
Traditionell gymträning, till

exempel
15 repetitioner i 3 set med cirka 1 minut
vila mellan varje set. Detta ska enligt
studier leda till ökad muskelvolym.
till exempel 5
repetitioner i 3 set med cirka 3 minuter
vila mellan varje set. Detta ska enligt
studier leda till att bättre utnyttja
musklernas kapacitet.
Maxstyrketräning,

där du gör olika övningar
främst med kroppen som belastning i
ett ganska högt tempo i intervallform,
till exempel 40 sekunder arbete och 20
sekunder vila innan du byter till nästa
övning.
Cirkelträning,

Crossfit, som

påminner om cirkelträning men där du jobbar efter antalet
repetitioner istället för tid. Vilan är
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på skidor, alla sorters
styrkestakning och övningarna som
visas på sidan 125. Det är den mest
grenspecifika styrketräning du kan få.
Styrketräning

Längdskidåkning för dig!
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Det finns många teorier hur man bäst
lägger upp styrketräningen över året med
fördelningen mellan tungt och lätt, samt
många och få repetitioner. Självklart
är den aspekten viktig om du ska bli
världsmästare, men för det allra flesta så
kommer man otroligt långt styrkemässigt
utan att lägga upp intrikata scheman med
hur mycket och hur tungt man ska lyfta
en viss månad.
Det viktigaste är att hitta en realistisk
belastning och att utföra övningarna
korrekt med bra hållning. Fråga någon
duktig träningskompis, anlita en expert
eller titta på instruktionsfilmer för att lära
dig hur du gör övningarna på rätt sätt.
När du fått in tekniken, kör så du blir
ordentligt trött, oavsett om det handlar
om 5 eller 30 repetitioner.

på olika
övningar som passar skidåkare. Många
övningar kan du göra hemma med en
enkel utrustning.
Att träna på gym uppskattas i regel av
dina muskler och det är en social träningsform. Men årskort är dyra och ställtiden
för att träna på gym är ofta ganska betydande. Den som inte går på gym kan med
enkel utrustning köra ett styrkeprogram
hemma som matchar det stans träningslokaler erbjuder.
Med en matta, en gymboll, ett par

Jørgen Aukland
på gymmet

” Det viktigaste är att hitta en realistisk

belastning och att utföra övningarna
korrekt med bra hållning.

”

gummiband, en hantel, en träningsbänk
och ett par så kallade slyngor (till exempel Redcord eller TRX) kan du hitta ett
oändligt antal övningar som stärker hela
kroppen. Till en rimlig engångskostnad
utgör dessa prylar ett proffsigt hemmagym med bra variation. Men du behöver
naturligtvis inte alla redskap för att kunna
genomföra bra styrketräning.
Längdskidåkning för dig!

Foto: Erik Wickström

På nästa uppslag visas förslag

Övningarna med nämnd utrustning

aktiverar de djupa musklerna eftersom
du måste stabilisera kroppen hela tiden.
Det hjälper dig att förbättra din hållning
och på sikt kan du på så sätt undvika
skador. På många maskiner i gymmet
tränar du främst de ytliga musklerna
eftersom du inte utsätter kroppen för
samma typ av instabilitet.
Förslag på stryrketräningspass:
Värm upp 5–10 minuter, gärna så du får med både
över- och underkroppen (till exempel roddmaskin
eller crosstrainer). Tränar du styrka hemma kan du
hoppa hopprep eller springa lätt motsvarande tid.
Välj sedan ut 4–6 av övningar från från detta kapitel för varje pass och kör gärna 5–30 repetitioner
med 4–8 set av varje, inte bara tre set som för
många är standard. Låt vilan variera från 15 sekunder
upp till ett par minuter.
Tränar du kondition 1–5 gånger i veckan kan du
sikta på att varje vecka genomföra ett styrkepass på
30 minuter, tränar du mer kan du dubbla den dosen.
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Varierande styrkeövningar
som passar skidåkare,
med prylar för en rimlig
engångskostnad.
Roddrag med gummiband.
Börja med raka armar och dra
gummibanden mot dig, fokusera
på att använda ryggmusklerna.

Plankan (statiskt 30–60 sekunder).
Ligg med rak kropp på underarmarna
och på tårna.

Sidoplankan (statiskt 30–60 sekunder).
Ligg rakt på sidan på ena underarmen och
på ena foten.

Upphopp.
Börja djupt ner
och hoppa så
högt du kan.

Benindrag på gymboll. Stå med
händerna på marken och benen på en
gymboll och dra knäna framåt.
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Utfallssteg. Ta ett långt kliv
framåt och böj bakre benet så
knät nästan nuddar marken.

Hantelpress
med en arm.
Pressa upp en
hantel utan att
kränga med
överkroppen.

Liggande roddrag med slyngor.
Häng i slyngor i horisontalläge med
hälarna på golvet och dra dig sedan
uppåt med armarna.

Längdskidåkning för dig!

Foto: Luca Mara

Armhävningar. Starta
i horisontalläge med
handflatorna och tårna på
golvet och armarna böjda,
tryck dig sedan uppåt.

Dips på bänk.
Sätt dig med
raka ben framför
dig nedanför en
bänk och sätt
sedan händerna
på bänken för att
pressa dig upp.
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3. Brutalbänk – Sit-ups hängandes upp-

Bråsterk är ett
klassiskt styrketräningsredskap
för skidåkare

och-ner i en speciell brutalbänk, i en
ribbstol eller på en plint. Starta så
nacken snuddar ”väggen”, sedan upp så
armbågarna nuddar knäna. Armarna ska
inte användas för att häva sig med, utan
händerna ska hållas stilla vid öronen.

4. Raka benlyft – Häng rakt ned i en

Foto: Luca Mara

ribbstol och dra benen rakt upp till
händerna.

Två bra redskap för skidåkare
Bråsterk brukar klassas som

ett styrkeredskap istället för en stakmaskin eftersom det inte genererar samma konditionsträning som till exempel SkiErg och
Thorax Trainer. Bråsterk ger istället bra
och skidlik styrketräning för framförallt
muskelgrupperna armar, bröst och rygg.

Styrketest –
Golden Four:
Chins, dips,
brutalbänk och
raka benlyft.

I testet gör du så många repetitioner
som möjligt på varje moment och vilar ett
par minuter mellan övningarna. Golden
four är det totala antalet repetitioner för
alla övningar.
Testa gärna dig själv några gånger per
år om du har tillgång till utrustningen!
Övningarna kan du självklart också
inkludera i din vanliga styrketräning.

Gummiband kan användas för

att på ett
effektivt sätt träna överkroppsarbetet för
både stakning och diagonalåkning.

Styrketest – Golden Four

som
många svenska skidåkare har gjort genom
åren. Det lanserades av skidgurun H-C
Holmberg 1999 och består av följande
övningar i nämnd ordning:
”Golden Four” är ett styrketest

1

2

1. Chins – Häng i en stång med raka

armar, handflator framåt, och dra dig
upp tills hakan är ovanför stången.
Kallas även pull-ups.
och gå ned till 90 grader i armbågsleden,
sedan upp till raka armar. Kontrollanten
håller ett finger eller knytnäve som man
ska nudda för så att det verkligen blir
90 grader. Kallas även bardips.
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4

Foto: Luca Mara

2. Dips – Häng med armarna på en bar

Längdskidåkning för dig!
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Styrketräning utanför gymmet
Förutom att träna extra mycket stakning,
gärna uppför, finns det även några specifika övningar du kan göra med skidor eller
rullskidor på fötterna för att bli starkare i
överkroppen.
Gör övningarna som korta intervaller
på 20 sekunder med 1 minut vila, eller
uppför en hel backe om du orkar. Är
du stark kanske du orkar ett helt varv
på elljusspåret!

Diagonalstakning

Kallas även Smirredrag, då det sägs att
svensk-kazaken Vladimir Smirnov hade
detta som en av sina favoritövningar.
Arbeta med armarna som vid diagonalåkning, men låt benen bara hänga med lätt
böjda utan att göra något frånskjut. Detta
innebär att du måste dra hela kroppen
framåt med en arm i taget, så att armar
och bål får jobba ordentligt.
Tricepsstakning

Diagonalåkning –
Arbeta med armarna
som vid diagonalåkning,
men låt benen bara
hänga med lätt böjda
utan att göra något
frånskjut.

Triceps är en relativt liten muskel som lätt
tar slut i långlopp, så den behöver alltid
tränas. Stå rak som en pinne på skidorna
med armbågarna i sidan. Staka dig
sedan framåt utan att röra någon annan
kroppsdel än underarmarna. Du ska alltså
fortsätta att stå helt rak i kroppen och
”låsa fast” armbågarna i sidorna. Detta ska
kännas rejält i triceps.

Magstakning – Stå rak i kroppen
med en vinkel på 90 grader i
armbågsleden. Behåll sedan denna
vinkel när du fäller överkroppen
framåt och slutar taget redan i
höjd med benen.

Som vi nämnt flera gånger i teknikavsnittet vill man få med bålmuskulaturen i
stakning, där bland annat magmusklerna
ingår. Stå rak i kroppen med en vinkel på
90 grader i armbågsleden. Behåll sedan
denna vinkel när du fäller överkroppen
framåt och slutar taget redan i höjd med
benen, vilket gör att du kommer att se ut
lite som en pickande fågel på långt håll.
Du ska alltså inte sträcka ut armarna
bakåt eller öppna upp handen. Syftet med
denna övning är främst att hitta magmusklerna vid stakning.
Längdskidåkning för dig!

Tricepsstakning – Staka dig
framåt genom att endast röra
underarmarna.

Foto: Johannes Glans

Magstakning
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I LOVE SKI:
JØRGEN
AUKLAND
När började du åka skidor?
Jag började som väldigt
liten eftersom mina föräldrar
gillade att åka skidor och att
röra på sig i största allmänhet. Jag hängde med min
storebror Anders och min far
var tränare i Oseberg Skilag,
den klubb som jag fortfarande
tävlar för. Sex år var jag nog
när jag första gången vann
klubbmästerskapet.

Namn: Jørgen Aukland
Ålder: 38
Familj: Sambo med Marianne, tre
barn, Anne 5 år, Gustav 3 år och
nyfödda Ella
Yrke: Skidåkare/livsnjutare
Meriter: Två segrar i Vasaloppet,
totalt sju pallplatser. Fyra segrar i
Marcialonga, totalt nio pallplatser.
Över 30 gånger bland de tre
främsta i FIS Marathon Cup/
Ski Classics.

Vad är det bästa med skidåkning?

när allt stämmer,
formen är god och skidorna bara susar fram. Skidor och stavar känns som
förlängda delar av kroppen och man
känner sig odödlig. Det är något speciellt
med att flyta fram på vitt guld och känna

Det är de dagarna

Skidor och stavar känns som
”
förlängda delar av kroppen och man
känner sig odödlig. ”
minusgraderna bita i ansiktet. Den goda
stämningen på tävling och träning, samt
alla vänner och naturupplevelser man får
är också en viktig del. Och att man kan
träna varierat hela året.
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Vad är ditt favoritpass?

Gärna som stakning på rullskidor under sommaren med
minimalt med kläder i sol och medvind.
Men inget slår turer på högfjället med
nypreparerade spår, sol, minus tio och blå
extra-före.
Långa, halvhårda pass.

Vad är ditt bästa tips till en nybörjare
på skidor?

och lär dig
tekniken. Häng inte upp dig på detaljer
med vallning och träning, utan kom
istället ut och njut i naturen.

Lär känna din utrustning

Längdskidåkning för dig!
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Vad är dina tre bästa tips till någon
som vill bli en bättre stakåkare?

på rullskidor,
inte bara där det är flackt utan även i
uppförsbackar. Stakning uppför är bra
styrketräning.
2) Staka inte bara i en viss fart. Variera
lugna distanspass med stenhårda intervallpass och även längre, halvhårda turer.
3) Tränar du fyra gånger i veckan eller mer
kan du komplettera med styrketräning.
Försök stärka bålen och triceps, det kan
du göra utan att gå till ett gym.
1) Träna mycket stakning

Längdskidåkning för dig!

Jørgen vinner
Vasaloppet
2013.

Vilka är de bästa stakpass som du
själv kör?
På skidor: 2 timmar stakning inklusive
3 stycken 10 minuters tröskelintervaller i
kuperad terräng.
På rullskidor: 3 timmar stakning i
långloppsfart.
På stakmaskinen SkiErg: 10 minuter uppvärmning. Sedan 10 stycken 500 metersintervaller på 1:40–1:44 minuter med 1
minut vila. Successivt snabbare intervaller
under passet. 3 minuter nedvarvning.
Detta pass kör jag på motstånd 7 eller 8
efter genomförd styrketräning.
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Foto: Luca Mara

En roddmaskin är ett bra
redskap för att på ett
effektivt sätt träna upp både
styrkan och konditionen,
trots att rörelsemönstret
inte påminner så mycket om
längdskidåkning.
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Det finns många vägar till Rom. Det finns ännu fler sätt att träna och ändå nå
samma resultat. För att bli så bra som möjligt på att åka skidor är det viktig
att du hittar ett upplägg som passar just dig. Men det finns även många
generella tips som kan hjälpa dig i din skidträning.

O

hela vägen från
början och kommit hit har du
kämpat dig igenom både avsnittet
om tröskelintervaller och distansträning,
samt kapitlen om olika träningsformer.
Det gör att du är mogen att tillgodogöra
dig ett träningsprogram!
m du läst boken

Att göra ett generellt träningsupplägg

som passar alla är inte enkelt. Vi är olika
och det finns många faktorer att ta hänsyn
till, bland annat målsättning, disponibel
tid till träning, arbete, familj, bostadsort,
träningsmiljö, idrottsbakgrund, ålder,
kroppskonstitution, samt styrkor och
svagheter. Det viktigaste är att utgå från
sina egna förutsättningar.
En person som har ett krävande heltids-

jobb, fru/man och barn, samt en villa från
60-talet i renoveringsbehov kan självklart
inte träna som en elitåkare. Ofta kan man
få in ganska mycket träningstid även i ett
späckat schema, men vilan blir lidande.
Kroppen måste ges tid att återhämta sig.
Därför kan det vara klokt att inte träna på
varenda ledig tid.
Hur mycket tid man lägger på

träning
avgör också hur stor andelen högintensiv träning ska vara. Mycket ungefärligt
räknat så ligger många i eliten på över
85 procent i maxpuls 15 procent av den

Längdskidåkning för dig!

TIPS!
Utgå alltid
från dig själv
och dina egna
förutsättningar
när du planerar
din träning.

totala träningstiden. Tränar du mindre
än tio timmar i veckan bör andelen högintensiv träning ligga högre än så. Så länge
du har en hyfsad träningsbakgrund gäller
att ju färre timmar du tränar, desto tuffare
ska träningen vara.
Var du bor spelar en avgörande roll för hur
du kan träna. Bor du i Norrland och har
tillgång till snö i ett halvår kommer du
givetvis att kunna åka mer skidor än någon som bor i Malmö. Men hur terrängen
ser ut har också betydelse. Har du långa
uppförsbackar där du bor kan du sikta
på att köra långa intervaller en bit under
max, medan det lämpar sig bättre med
korta hårdare intervaller om det bara finns
småbackar där du bor.
Har du tillgång till sparsamt trafikerade
vägar med bra asfalt – eller cykelvägar
– kan du lägga en stor del av din träning på rullskidor. Bor du i Stockholms
innerstad och funderar på att ge dig ut
på ett stakpass en vardagseftermiddag i
rusningstrafik kan du kanske istället dra
45 minuter i stakmaskinen.
Se dig också om efter olika föreningar
där du bor, inte bara skidklubbar. Du kan
säkert hänga med löpklubben på ett intervallpass på en vardagskväll eller varför inte
haka på cykelklubben när de kör distansträning på helgen?
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Hur du är byggd bör också

påverka ditt
sätt att träna. En person som är smal och
spenslig ska inte träna likadant som en
person som är stor och stark. Har du bra
kondition men relativt svaga muskler bör
du lägga mycket tid på stakträning och
styrketräning, medan du som redan är
stark kanske ska förbättra konditionen
genom skidgång och löpning.
får gärna
influera ditt träningsupplägg. Tycker du
roddmaskinsträning är det roligaste som
finns på jorden bör du träna det. Avskyr
du att gå skidgång så skippa det och åk
rullskidor eller spring istället.

Hur du gillar olika aktiviteter

Motivation och inspiration är oerhört
viktigt inom konditionsträning, betydligt
viktigare än att träna exakt ”på rätt sätt”
varje dag. Uttrycket är slitet, men ”den
bästa träning är den träning som blir av”.

Motivation och inspiration är oerhört
”
viktigt inom konditionsträning, betydligt
viktigare än att träna exakt ”på rätt sätt”
varje dag.

”

Många i världseliten tränar 700–900

timmar om året, vilket i genomsnitt blir
drygt 15 timmar i veckan. Det låter inte
som några ofantliga mängder, men med
tanke på att de periodiserar sin träning
– det vill säga kraftigt varierar mängden
från vecka till vecka – landar många
veckor på en bra bit över 20 timmar.

Hösten är den tid på

året elitskidåkarna
tränar som mest. Under tävlingssäsongen
på vintern tränar de som minst antal
timmar, för att vara pigga till tävlingarna.
För en som inte tränar så mycket och
som inte vigt sitt liv åt skidåkning kanske
förhållandet blir det omvända, att man
tränar som mest på vintern, eftersom det
är då man verkligen kan träna ”riktig”
skidåkning.

Det finns stora fördelar med att periodisera sin träning, eftersom kroppen är världsmästare på att anpassa sig. Det kan därför
vara bra att ibland ”chocka” sig själv för
att nå fortsatta förbättringar, till exempel
genom att vissa veckor träna dubbelt så

Foto: Magnus Östh

Erik minns!

Petter Northug tränar enorma
mängder vissa veckor, för att ta det
betydligt lugnare andra veckor.
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När jag gjorde mitt exjobb i Göteborg 2006
cyklade jag dit ett par gånger i veckan och tog
sedan bussen hem på eftermiddagen. Det var fina
morgonturer på drygt 6 mil. För att vara på plats
nyduschad vid åtta gick jag upp klockan 05.15 och
drog iväg nästan direkt. Frukost åt jag i farten när
jag passerade Hindås efter tre mil.

Längdskidåkning för dig!
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mycket som normalt för att veckan efter
återhämta sig genom att träna avsevärt
mindre och/eller lugnare än normalt.
att periodisera
träningen vad avser mängd, eftersom de
inte behöver gå till ett vanligt jobb. Men
för en medel-Svensson med 8–5-jobb är
det svårare.
Det är inte lätt att öka träningsdosen
från till exempel 6 timmar till 16 timmar
för en vecka, om man inte har semester.
Det däremot alla kan göra är att vissa
veckor köra enbart intervallträning,

Tränar du på samma sätt vecka efter vecka
leder det ofta till en prestationsmässig
platå, men tränar du intensivt på något
speciellt i en vecka varje månad kan du
undvika platån och göra stora framsteg.

Det finns stora fördelar med att perio”
disera sin träning, eftersom kroppen är
världsmästare på att anpassa sig. ”

Foto: Magnus Östh

För skidproffs är det lätt

enbart rullskidsträning eller kanske
klämma in hela fyra styrkepass!

Längdskidåkning för dig!
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HUR SKA JAG
HINNA TRÄNA?
Hur ska man då få träningen att bli av överhuvudtaget i det stora livspusslet.
Här kommer några tips, som eventuellt passar dig och din livssituation:
Pendelträna

Att cykla, springa eller att åka rullskidor
till jobbet är bland den mest tidseffektiva
träningen som finns. Slipp bilköer, rödljus
och isiga framrutor. Du behöver inte träningspendla till jobbet varje dag och inte
båda vägarna, men du kan till exempel
åka rullskidor ena vägen och buss eller
bil andra vägen. Många arbetsplatser har
dusch och du kan säkerligen ha ombyteskläder i ett hörn någonstans.
Barnvagnsträna

Det finns en uppsjö av bra barnvagnar anpassade till löpning eller cykling. Det finns
även så kallade multivagnar, som fungerar
till både löpning, cykling och rullskidsåkning. De flesta barn njuter av att sitta
eller ligga i vagnen när föräldern tränar.
Dagislämningsträna

För de flesta med barn ligger förskolan
inom rimligt träningsavstånd. Varför inte
lämna och hämta med vagnen för löpning,
cykling eller rullskidor?
Kalasträna

Ska du på släktkalas fem mil hemifrån?
Perfekt! Skicka finkläderna med din
förstående partner och cykla eller åk rullskidor till festen!
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Hemmaträna
TIPS!
Hitta det
träningssätt
som passar just
dig och din livssituation bäst.

Vill du minimera ställtiden för träning
kan du investera i en egen stakmaskin
samt några enkla styrketräningsredskap
och inreda ett träningsrum. När du tränar
där kan du ta fram teven, laptopen eller
läsplattan och se det programmet eller
filmen som du bara måste se. Eller varför
inte titta på fjolårets Vasalopp?
Morgonträna

Morgonstund har guld i mun. Ett smart
sätt att få sin träning att bli av är att
stiga upp tidigt. Gå upp före alla andra i
familjen och kör 45 minuter innan frukost
så hinner du med alla fotbollsträningar
och barnkalas på helgerna. Det brukar
kännas bra resten av dagen när man har
tränat på morgonen.
Kvällsträna

För många är det ovant att träna efter
middag och nattningar. Men är det ända
sättet att få träningen att bli av kan det
vara värt det, trots att vissa upplever att
de går upp i varv och får svårt att somna.
Testa, för vissa kan sen träning ge helt
motsatt effekt och nattsömnen blir god
som aldrig förr.

Längdskidåkning för dig!
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Foto: Luca Mara

Det finns många bra barnvagnar som är anpassade
för aktiva föräldrar.

Längdskidåkning för dig!
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TRÄNINGSFORMER
ÖVER ÅRET
Säsongen är kort och vi skidåkare tränar mycket annat än längdåkning.
Hur ska man då lägga upp träningen över ett år och hur ska man fördela
passen mellan olika träningsformer? Tänk dig året som en tratt, där våren
är det bredaste stället och du ägnar dig åt många olika aktiviteter. Tratten
smalnar sedan av fram mot hösten för att till vintern vara jättesmal, då du
nästan bara åker skidor.
skidsäsongen bör du passa på att
träna en mängd olika konditionsidrotter, som till exempel cykling, paddling, vandring eller simning. Träna det du
tycker är roligt, det gör att du kan hålla
uppe motivationen och träningen blir
mindre ensidig. Det viktiga är att hjärtat
får jobba.
Tveka inte om exempelvis en kompis vill
få med dig på ett motionslopp på cykel
eller om du blir erbjuden att följa med en
helg till skärgården för att paddla kajak. I
början av våren, precis efter sista skidpasset,
kan det vara klokt att vila helt från träning
ett par veckor för att ladda de mentala
batterierna. Många i världseliten gör inte
många knop de sista veckorna i april.

skidgång, löpning, rullskidor, stakmaskin
och styrketräning. Fortsätt gärna med
andra träningsformer, men har du höga
mål på vintern bör du tänka mer på skidsäsongen redan nu.
Skidåkarna Martin Johansson
och Daniel Svensson tränar
skidgång på sommaren.

Foto: Erik Wickström

P

å våren då det är långt kvar till

om du börjar
rikta in dig lite mer på träning som ligger
närmare skidåkning, som till exempel
På sommaren är det bra
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Foto: Erik Wickström

Anders (på bilden) och
Jørgen Aukland paddlar
ofta på somrarna.

Träna det du tycker är roligt, det gör
”
att du kan hålla uppe motivationen
och träningen blir mindre ensidig.
Det viktiga är att hjärtat får jobba.

”

På hösten bör du som är ambitiös staka

ofta på rullskidor och dra en hel del i en
stakmaskin. Åker du inte rullskidor är det
klokt att ta med stavarna och gå skidgång
på minst hälften av löppassen, samt träna
överkroppen lite extra när du kör styrka.
För dig som har möjlighet att åka på snöläger till skidtunneln i Torsby, till Alperna
eller till Norrland i oktober eller november
är det en fin möjlighet att samla på sig
tidiga skidmil.

På vintern bör du nästan

enbart åka
skidor. Möjligtvis kan du komplettera
med lite styrka och stakmaskin, samt

Längdskidåkning för dig!

springa 30 minuter en gång i veckan.
Genom att hålla igång löpningen under de
vita månaderna minskar du skaderisken
när du sätter igång igen nästa vår.
Att rivstarta med cykelträning i april
efter ett halvårs paus brukar gå bra, men
att göra samma sak med löpträning kan
lätt leda till överbelastningar. Det har
många skidåkare fått erfara.
En Svensk Klassiker får
en naturlig variation av träning över året.
Cykla extra mycket på våren för att göra
en bra Vätternrunda i juni. Simma några
pass innan Vansbrosimmet i juli.
Kör sedan rikligt med backintervaller och skidgång så kommer du göra en
kanonbra tid i Lidingöloppet i september.
Därefter har du nästan ett halvår på dig
att bygga upp styrkan och uthålligheten i
överkroppen inför Vasaloppet.

Du som genomför
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Jag går aldrig på gymmet, den bästa
”
styrketräningen är stakning i alla dess former.

Foto: Luca Mara

Laila Kveli, Vasaloppsvinnare 2013

”
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TRÄNINGSINTENSITET
ÖVER ÅRET
Förutom att variera träningsformer över året, bör också veckorna se lite olika
ut när det gäller hur mycket du tränar och hur hårt du anstränger dig på
träningspassen. Det upplägg som traditionellt varit – och fortfarande till viss
till är – dominerande bland svenska elitskidåkare är att träna rikligt med
mängd på sommaren och början av hösten, för att sedan fokusera allt mer
på fart ju närmare säsongen man kommer.

M

ånga tränar en stor andel lugna
och långa distanspass blandat
med långa intervaller med kort
vila på eller strax under mjölksyratröskeln på försäsongen. När sedan tävlingssäsongen närmar sig drar de kraftigt
ned på mängden träning samtidigt som
inter vallerna blir kortare och hårdare, ofta
en bra bit över mjölksyratröskeln.
Detta långsiktiga upplägg på

mängd
och intensitet är också ett vanligt sätt att
försöka formtoppa sig. Formtoppning
innebär att man siktar in sig på att höja
sin prestationsförmåga lite extra till en
viss tävling, till exempel TjejVasan eller
vm-femmilen. Många har ett upplägg med
flera veckors träning med många timmar,
för att sedan träna betydligt mindre, med
några korta, hårda intervallpass med lång
vila veckan innan den viktiga tävlingen.

Fungerar det upplägget för

att toppa
formen? Ja, för vissa. Formtoppning är ett
komplicerat område och hur man presterar det där lilla extra en viss dag är ytterst

Längdskidåkning för dig!

TIPS!
Att toppa formen är mycket
individuellt.
Pröva dig fram
för att hitta ett
upplägg som
passar just dig.

individuellt. Någon mår bra av att träna
tre timmar lugnt varje dag de sista fem
dagarna innan en viktig tävling. En annan mår bäst av att vila helt och en tredje
trivs med ett stenhårt intervallpass dagen
innan det stora loppet. Pröva dig fram för
att hitta ditt recept!
Ett annat tillvägagångssätt är att
helt enkelt träna mer och mer tävlingslikt
ju närmare säsongen man kommer.
Detta upplägg används bland annat av
många marathonlöpare och triathleter
i världseliten.
Istället för att köra kortare och hårdare
intervaller sista 1–2 månaderna inför
tävling växlar de istället fokus till lite
längre, halvhårda pass – till exempel 1
respektive 2 timmar – i ungefär den fart
de planerar att hålla i sitt marathonlopp
eller ironmantävling. Dessa idrottare
har en tävlingstid på 2–8 timmar, alltså
ungefär samma tid som långlopp på
skidor. Långloppsåkare på skidor kommer
kanske därför att anamma detta upplägg
framöver?
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FÖRKLARING TILL
TRÄNINGSPROGRAMMEN
På sidorna som följer kommer du att se tre olika träningsprogram. För alla
nivåerna presenteras fyra olika typveckor, en för varje årstid. Programmen visar alltså hur en typisk träningsvecka kan se ut för den aktuella tiden på året.
För en del av dagarna finns det alternativa pass, vilket betyder att du vissa
veckor kan köra det ena passet, vissa veckor det andra.

D

et är många testlopp, alltså trä-

ningstävlingar, inritade på schemat.
Testtävlingar är som beskrivet
tidigare ett bra sätt att stämma av formen,
särskilt i löpning och på stak maskin,
eftersom de yttre faktorerna då har mindre
betydelse jämfört med skidåkning och
rullskidåkning. Det räcker dock att du kör
respektive testlopp en gång i månaden, resten av veckorna kan du köra det alternativa
passet. Plustecknen (+) i träningsschemat –
som till exempel ”30 min överkroppsstyrka
+ 1,5 tim stakning med stegrande fart, fullt
ös sista 20 min.” – betyder att passen ska
genomföras direkt efter varandra.
I det nämnda fallet är syftet att trötta ut
överkroppen genom styrketräning innan
själva skidpasset, för att på så sätt simulera
andra halvan av ett långlopp, då stakmusklerna oftast är trötta.
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lite svåra
att förstå vid en första anblick, bläddra i
så fall tillbaka till sidorna som handlar om
konditionsträning, barmarksträning och
styrka. Om du vill träna mer än vad som
står i respektive schema kan du lägga till
ett eller ett par av de alternativa passen
varje vecka, eller förlänga distanspassen
och utöka antalet intervaller.
Planera gärna in något eller några långlopp innan ditt huvudlopp. Det ger bra
träning och eventuellt kan du förbättra
din startposition. Åker du inga lopp
på helgerna kan det vara en god idé att
simulera ett lopp ibland, så att du vallar,
laddar upp och klär dig som om det vore
ett lopp. Sätt på en gammal nummerlapp
för att öka tävlingskänslan!
Träningsprogrammen kan verka

TIPS!
Tävling är
bästa träning!

Längdskidåkning för dig!
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Oavsett program så

kommer du kanske
tycka att det är relativt mycket högintensiv träning. Men så länge man har tränat
regelbundet 1–2 gånger i veckan i ett par
månader så är i princip alla redo för att
lägga en ganska stor del av träningen med
hög puls, även de vars mål ”bara” är att
fullfölja ett lopp på tre mil. När den totala
träningstiden understiger tio timmar per
vecka är det bästa sättet att nå framsteg att
köra ganska hårt på de flesta pass. Det kan
kännas ovant i början, men det är rolig
träning och det kommer att hjälpa dig
på vintern!

Träna aldrig om du är sjuk. Vänta tills du
blir helt frisk och inled då försiktigt med
30 minuter lugn löpning första symptomfria dagen. Fortsätt sedan med träningsprogrammet där du slutade. Om du har
varit sjuk i mer än fem dagar i sträck bör
du börja med två dagar med mycket lätt
träning. Blir du skadad så försök hitta
alternativa träningsformer, men sträva
efter att göra liknande pass som står i
träningsschemat.

För dig som satsar på långlopp är det svårt att träna
för mycket stakning.

Jag hade hållit upp med skidor på
tävlingsnivå i 3–4 år och skulle satsa på
att åka långlopp inför säsongen 2011.
Konditionen hade jag bevarat genom
löpning och cykling, men överkroppsstyrkan var nästintill obefintligt. Successivt lade jag in mer och mer stakning på
tröghjul, styrketräning och stakmaskinsintervaller.
För att verkligen chocka stakmusklerna lade jag då och då in träningsdagar
som jag döpte till Staffan Larsson-dagar,
efter Moraåkaren som stakade sig igenom hela Vasaloppet (och ledde länge)
redan 1994. En Staffan Larsson-dag kan
genomföras på skidor eller rullskidor
och innehåller följande.
Pass 1: 2 timmar stakning med korta
intervaller andra halvan av passet:
Pass 2: 30 min överkroppstyrka + 1–1,5
timme stakning eller stakmaskin i högt
tempo.
Dagen efter brukar man inte vara så
sugen på att staka.

Längdskidåkning för dig!

Foto: Magnus Östh

Erik minns!
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TRÄNINGSPROGRAM
FÖR NYBÖRJAREN (CA 3 TIM/V.)
Målsättning: Att må bra av att träna skidåkning och att eventuellt genomföra
ett lopp i Vasaloppsveckan.
är gjort för dig som
aldrig tidigare har åkt skidor och vill testa på
sporten som motionsform, helt enkelt för att må
bra. Du kanske har anmält dig till TjejVasan,
HalvVasan eller något lokalt lopp och har som
ambition att komma i mål. Nybörjarprogrammet
är anpassat för dig som inte åker rullskidor, eftersom många som nyligen börjat åka skidor ännu
inte börjat rulla fram på vägarna. Har du ändå
utrustningen kan du byta ut 1–2 pass i veckan
Detta träningsprogram

under barmarkssäsongen till motsvarande pass
på rullskidor.
Du undrar kanske precis som många andra
hur många mil man måste åka för att klara till
exempel Vasaloppet eller TjejVasan. Det beror
på många faktorer och svaret är ungefär mellan
0 och 50 mil. Det viktigaste är att du håller uppe
kontinuiteten i träningen och under vintern kör
ett par lite längre pass på helgerna. Då kommer
du att klara det galant!

APRIL–JUNI (ca 2 tim/v.)
Tisdag

GÅNG/LÖPNING: Växelvis gång och
lugn löpning.
Planerad tid: 45 min

Torsdag

STYRKA: Styrketräning.
Planerad tid: 30 min

Lördag eller söndag

SPINNING: Ett spinningpass på
gymmet.
Planerad tid: 45–60 min
ALTERNATIV: 1 tim cykling med fullt ös
i alla uppförsbackar.

JULI–SEPTEMBER (ca 2 tim/v.)
Tisdag

STAKMASKIN: 30 min stakmaskin
med 10 min fullt ös i mitten.
Planerad tid: 30 min
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Torsdag

STYRKA: Styrketräning.
Planerad tid: 30 min

Lördag eller söndag

LÖPNING: Lugn löpning med stavar i
kuperad terräng.
Planerad tid: 1,5 tim

ALTERNATIV: Skidgångsintervaller
4 x3 min, vila mellan intervallerna
genom att gå ner. 10 min uppvärmning,
10 min nedvärmning.
Längdskidåkning för dig!
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OKTOBER–DECEMBER (ca 3 tim/v.)
Tisdag

STAKMASKIN: Stakmaskinsintervaller 6 x 500 m med 1 min vila. 5 min
uppvärmning och 5 min nedvarvning.
Planerad tid: 45 min

Torsdag

STYRKA: Styrketräning.
Planerad tid: 30 min

Lördag eller söndag

LÖPNING: Lugn löpning med stavar i
kuperad terräng.
Planerad tid: 1,5 tim

ALTERNATIV: Skidgångsintervaller
6 x 3 min, vila mellan intervallerna
genom att gå ner. 10 min uppvärmning
och 10 min nedvarvning.

JANUARI–MARS (ca 4 tim/v.)
Tisdag

SKIDOR: Skidor intervaller 6 x2 min,
2 min vila. 10 min uppvärmning och
10 min nedvarvning.
Planerad tid: 45 min
ALTERNATIV: Skidor intervaller 4 x5
min, 2 min vila. 10 min uppvärmning
och 10 min nedvarvning

Torsdag

SKIDOR: Lugn skidåkning med 10 st
15 s-spurter inlagda i passet.
Planerad tid: 1,5 tim
ALTERNATIV: 20 min löpning + 30 min
styrka.

Lördag eller söndag

SKIDOR: Långlopp!
Planerad tid: Minst 2 tim
ALTERNATIV: 1,5 tim i långloppsfart
med så mycket stakning det bara går.

VASALOPPSVECKAN
Tisdag

SKIDOR: Skidor intervaller 3*3 min,
2 min vila. Inte helt max.
10 min uppvärmning och 10 min nedvarvning.
Planerad tid: 35 min

Längdskidåkning för dig!

Torsdag

SKIDOR: Lugn skidåkning med 10 st
15 s-spurter inlagda i passet.
Planerad tid: 30 min

Lördag eller söndag

SKIDOR: Ditt lopp. Lycka till!
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TRÄNINGSPROGRAM
FÖR MOTIONÄREN (CA 5 TIM/V.)
Målsättning: Att förbättra sig i långloppen.
Har du redan åkt skidor i några år och vill effektivisera din träning, för att åka ifrån dina kompisar eller
kommare snabbare till Mora, är det här programmet för dig. Är du van vid att träna 5 timmar i veckan
så kommer det här programmet förhoppningsvis att förbättra ditt flås och öka din styrka i stakåkningen.

APRIL–JUNI (ca 4 tim/v.)
Tisdag

Torsdag

Lördag

Söndag

+
LÖPNING + STYRKA:
45 min löpning i stegrande
fart, fullt ös sista 10 min. 20
min styrka efteråt.
Planerad tid: 65 min

LÖPNING: Testlopp
terränglöpning 5 km. 15
min uppvärmning, 10 min
nedvarvning.
Planerad tid: 45 min

RULLSKIDOR: Lugnt
tempo på rullskidor.
Planerad tid: 1 tim
ALTERNATIV: 1–2 tim lugn
kajakpaddling.

ALTERNATIV: Intervaller på
stationär cykel. 20 st 70 s
hårt/20 s lugnt. Totalt 45 min
inklusive 10 min uppvärmning och 5 min nedvarvning.

CYKEL: Lugn landsvägscykling med fullt ös sista
30 min.
Planerad tid: 1,5 tim
ALTERNATIV: 1 tim MTB
med fullt ös i alla uppförsbackar.

JULI–SEPTEMBER (ca 5 tim/v.)
Tisdag

Torsdag

Lördag

Söndag

+
RULLSKIDOR +
STYRKA: 1 tim rullskidor
i stegrande fart, fullt ös sista
15 min. Inled passet lugnt
med 10 min utan stavar.
30 min styrka efteråt.
Planerad tid: 1,5 tim
ALTERNATIV: Stakmaskin
test 5000 m. 5 min uppvärmning, 15 min nedvarvning.

142

LÖPNING: Testlopp
terränglöpning 5 km. 15
min uppvärmning, 10 min
nedvarvning.
Planerad tid: 50 min
ALTERNATIV: Skidgångsintervaller 8x3 min, vila mellan
intervallerna genom att jogga
mycket lugnt ner. Därefter
10 x15 s sprättande skidgång,
1 min vila. 10 min uppvärmning, 10 min nedvarvning.

CYKEL: Lugn mountainbikecykling med en 2 minintervall var 10:e minut.
Planerad tid: 1 tim

RULLSKIDOR: Lugn
rullskidåkning med enbart
stakning sista timmen.
Planerad tid: 2 tim

ALTERNATIV: Intervaller på
stationär cykel. 20 st 70 s
hårt/20 s lugnt. Totalt 45 min
inklusive 10 min uppvärmning och 5 min nedvarvning.
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OKTOBER–DECEMBER (ca 6 tim/v.)
Tisdag

Torsdag

Lördag

Söndag

+
RULLSKIDOR: 20 min
vanligt, 10 min diagonalstakning (smirrestakning), 20 min
vanligt, 10 min diagonalstakning, 30 min enbart stakning.
Allting i långloppsfart.
Planerad tid: 1,5 tim
ALTERNATIV: Stakmaskin
test 5000 m. 5 min uppvärmning, 15 min nedvarvning.

LÖPNING: Testlopp
terränglöpning 5 km. 15
min uppvärmning, 10 min
nedvarvning.
Planerad tid: 50 min

LÖPNING: Lugnt tempo.
Planerad tid: 1,5 tim
ALTERNATIV: 1,5 tim lugn
mountainbikecykling.

ALTERNATIV: Elghufsintervaller 6 x4 min, vila mellan
intervallerna genom att
jogga mycket lugnt ner.
Därefter 10x15 s sprättande
skidgång, 1 min vila. 10
min uppvärmning, 10 min
nedvarvning.

STYRKA +RULLSKIDOR: 30 min
överkroppstyrka + 1,5 tim
stakning med 5 st 2 minintervaller uppför med 2 min
vila som genomförs andra
halvan av passet.
Planerad tid: 2 tim
ALTERNATIV: Stakmaskin
5000 m två gånger med 3
min vila emellan. Sikta på en
tid på 45 s över personbästa
per intervall.

JANUARI–MARS (ca 5 tim/v.)
Tisdag

SKIDOR: Skidor intervaller 8 x2 min, 2 min vila. 10
min uppvärmning, 10 min
nedvarvning.
Planerad tid: 50 min
ALTERNATIV: Skidor intervaller 4 x 5 min, 2 min vila. 10
min uppvärmning, 10 min
nedvarvning.

Torsdag

SKIDOR: Skidåkning i
långloppstempo med 10 st
15 s-spurter inlagda i passet.
Kortare pass med samma
intensitet om tävling på
helgen.
Planerad tid: 1 tim

Lördag

SKIDOR: Om tävling
dagen efter: 45 min lugn
skidåkning med 3 st 2 minintervaller med 1 min vila i
långloppsfart.
Om inte tävling dagen
efter: 45 min halvhård stakning + 20 min lugn löpning.
Planerad tid: 45–65 min

Söndag

SKIDOR: Långlopp!
Planerad tid: Minst 2 tim
ALTERNATIV: 30 min
överkroppsstyrka + 1,5 tim
stakning med stegrande fart,
fullt ös sista 20 min.

VASALOPPSVECKAN
Tisdag

SKIDOR: Skidor intervaller
3 x5 min, 2 min vila. Inte helt
max. 10 min uppvärmning,
10 min nedvarvning.
Planerad tid: 40 min
Längdskidåkning för dig!

Torsdag

SKIDOR: Lugn skidåkning
med 10 st 15 s-spurter
inlagda i passet.
Planerad tid: 30 min

Lördag

SKIDOR: Lugn skidåkning
i Vasaloppsspåret med 3 st
2 min-intervaller med 1 min
vila i långloppsfart.
Planerad tid: 30 min

Söndag

SKIDOR: Vasaloppet.
Lycka till!
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TRÄNINGSPROGRAM
FÖR ELITMOTIONÄREN (CA 8 TIM/V.)
Målsättning: Topp 500 i Vasaloppet.
är inte glasklar. Kanske en person som satsar stenhårt på sin idrott
men ändå har familj, hus och jobbar heltid? Eller
alla i Vasaloppet som står i startled 1, 2 och 3?
Det här träningsprogrammet vänder sig till elitmotionärer med höga mål: topp 500 i Vasaloppet.
Topp 500 är de som står i elitledet och led 1.
Programmet fungerar naturligtvis även för både
dig som både siktar lite lägre eller lite högre.
Träningsvolymen motsvarar ungefär 400 timmar
Definitionen på en elitmotionär

per år. Ska du ta dig in i topp hundra i Vasaloppet
bör du nog öka den dosen något.
Din träningsbakgrund är dock naturligtvis
helt avgörande. Exempelvis kommer en avdankad elitåkare längre på en given mängd träning
jämfört med en total nybörjare, eftersom som hon
eller han en gång haft både mycket god kondition
och effektiv teknik. Detta brukar gå att underhålla någorlunda bra med relativt lite träning.

APRIL–JUNI (ca 7 tim/v.)
Tisdag

Onsdag

Torsdag

Lördag

Söndag

+
LÖPNING +
STYRKA:
1 tim löpning i stegrande fart, fullt ös sista
15 min. 30 min styrka
efteråt.
Planerad tid: 1,5 tim

144

STAKMASKIN:
Stakmaskin test 5000
m. 5 min uppvärmning,
15 min nedvarvning.
Planerad tid: 45 min
ALTERNATIV: Samma
pass på roddmaskin.

LÖPNING: Testlopp
terränglöpning 5 km.
15 min uppvärmning
10 min nedvarvning.
Planerad tid: 45 min

RULLSKIDOR:
Lugnt tempo på
rullskidor.
Planerad tid: 2 tim

CYKEL: 2 tim lugn
landsvägscykling med
fullt ös sista 30 min.
Planerad tid: 2 tim

ALTERNATIV: 2-4 tim
lugn kajakpaddling.

ALTERNATIV: 1,5 tim
mountainbike med
fullt ös i alla uppförsbackar.

Längdskidåkning för dig!
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JULI–SEPTEMBER (ca 8 tim/v.)
Tisdag

RULLSKIDOR:
1,5 tim rullskidor i
stegrande fart, fullt
ös sista 15 min. Inled
passet lugnt med 15
min utan stavar. 30
min styrka efteråt.
Planerad tid: 2 tim

Onsdag

Torsdag

Lördag

STAKMASKIN:
test 5000 m. 5 min
uppvärmning, 15 min
nedvarvning.
Planerad tid: 40 min

LÖPNING: Testlopp
terränglöpning 5 km.
15 min uppvärmning,
10 min nedvarvning.
Planerad tid: 45 min

CYKEL: 1,5 tim
mountainbike med
en 2 min-intervall var
10:e minut.
Planerad tid: 1,5 tim

ALTERNATIV:
Stakmaskinsintervaller 5x1000 m med
1 min vila. 5 min
uppvärmning, 15 min
nedvarvning. 10 st 15
s-spurter på nedvarvningen.

ALTERNATIV: Skidgångsintervaller 10x3
min, vila mellan intervallerna genom att
jogga mycket lugnt
ner. Därefter 10x15 s
sprättande skidgång,
1 min vila. 10 min
uppvärmning, 10 min
nedvarvning.

ALTERNATIV: Intervaller på stationär cykel.
20 st 70 s hårt/20 s
lugnt. Totalt 45 min
inklusive 10 min uppvärmning och 5 min
nedvarvning.

Söndag

RULLSKIDOR:
Lugn rullskidåkning
med enbart stakning
sista timmen.
Planerad tid: 3 tim

OKTOBER–DECEMBER (ca 9 tim/v.)
Tisdag

RULLSKIDOR:
20 min vanligt, 10
min diagonalstakning
(smirrestakning), 20
min vanligt, 10 min
diagonalstakning, 60
min enbart stakning.
Allting i långloppsfart.
Planerad tid: 2 tim

Längdskidåkning för dig!

Onsdag

STAKMASKIN:
Stakmaskin test 5000
m. 5 min uppvärmning, 15 min nedvarvning.
Planerad tid: 45 min
ALTERNATIV: Stakmaskin 5000 m två
gånger med 3 min
vila emellan. Sikta på
en tid på 45 s över
personbästa per
intervall.

Torsdag

LÖPNING: Testlopp
terränglöpning 5 km.
15 min uppvärmning,
10 min nedvarvning.
Planerad tid: 45 min
ALTERNATIV: Elghufsintervaller 6x4 min,
vila mellan intervallerna genom att
jogga mycket lugnt
ner. Därefter 10 x15 s
sprättande skidgång,
1 min vila. 10 min
uppvärmning, 10 min
nedvarvning.

Lördag

LÖPNING: Lugnt
tempo.
Planerad tid: 2 tim
ALTERNATIV: 2 tim
lugn mountainbikecykling.

Söndag

RULLSKIDOR:
Staffan Larsson-dag
Pass 1: 2 tim stakning med 10 st 2
min-intervaller uppför
med 2 min vila som
genomförs andra
halvan av passet.
Pass 2: 30 min
överkroppsstyrka
+ Stakmaskin 1 tim
på mostånd 10 i 15 s
långsammare min/500
m-fart jämfört med
personbästa på 5000
m.
Planerad tid: 3,5 tim

145

TRÄNINGSPROGRAM

JANUARI–MARS (ca 8 tim/v.)
Tisdag

SKIDOR: Lugn
skidåkning.
Planerad tid: 1 tim

Onsdag

SKIDOR: Skidor
intervaller 10x2 min,
2 min vila. 10 min
uppvärmning, 10 min
nedvarvning.
Planerad tid: 1 tim

Torsdag

Lördag

SKIDOR: Långloppstempo med 10
st 15 s-spurter inlagda
i passet. Kortare pass
med samma intensitet
om tävling på helgen.
Planerad tid: 1–2 tim

ALTERNATIV: Skidor
intervaller 6x5 min,
2 min vila. 10 min
uppvärmning, 10 min
nedvarvning.

SKIDOR: Om tävling dagen efter: 45
min lugn skidåkning
med 3 st 2 min-intervaller med 1 min vila i
långloppsfart.
Om inte tävling
dagen efter: 1 h
halvhård stakning + 20
min lugn löpning.
Planerad tid:
45–80 min

VASALOPPSVECKAN
Tisdag

SKIDOR: Skidor
intervaller 5x5 min, 2
min vila. Inte helt max.
10 min uppvärmning,
10 min nedvarvning.
Planerad tid: 55 min

Onsdag

VILA.

Torsdag

Lördag

SKIDOR: Lugn
skidåkning med 10 st
15 s-spurter inlagda i
passet.
Planerad tid: 1 tim

SKIDOR: 30 min
lugn skidåkning i Vasaloppsspåret med 3 st 2
min-intervaller med 1
min vila i långloppsfart.
Planerad tid: 30 min

Söndag

SKIDOR: Långlopp!
Planerad tid: Minst
2 tim
ALTERNATIV:
Staffan Larsson-dag
Pass 1: 2 tim stakning med 10 st 2
min-intervaller uppför
med 2 min vila som
genomförs andra
halvan av passet.
Pass 2: 30 min
överkroppsstyrka +
1,5 tim stakning med
stegrande fart, fullt ös
sista 20 min.

Söndag

SKIDOR: Vasaloppet. Lycka till!

TRÄNINGSDAGBOK
Att skriva träningsdagbok kan hjälpa många att nå bättre
resultat. Du kan titta tillbaka hur du gjort tidigare år när det
har gått bra och du ökar chanserna till att hitta receptet
för den perfekta formtoppningen. Med en träningsdagbok
kan man också analysera varför man stött på eventuella
motgångar, som till exempel att man tränat för mycket eller
för ensidigt.

gratis tjänster där du bland annat kan skriva tid, sträcka,
utrustning, intensitet och övriga kommentarer från ditt
träningspass.
Du kan också enkelt ta fram statistik på hur du har tränat,
till exempel hur många timmars löpträning det blev i juli eller många procent av den totala träningsmängden som var
högintensiv senaste året.

Vill man behålla träningen för sig själv kan man skriva
i en vanlig kalender eller i Excel på datorn. Att istället
skriva träningsdagbok på nätet och dela sin träning med
andra är ett bra sätt att inspirera och att låta sig inspireras.
Sidor som FunBeat, Runners World och Shapelink erbjuder

För vissa kan en träningsdagbok vara ännu ett stressmoment i vardagen, mer än en inspirationskälla. Känner du så
ska du absolut inte skriva träningsdagbok. Det finns även
många i världseliten som inte dokumenterar sin träning.
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I LOVE SKI:
MARIA RYDQVIST
När började du åka skidor?
Som 5-åring. Då

åkte jag mest runt huset
där hemma, men i sjuårsåldern började jag
tycka det var riktigt skoj och då körde jag
också mina första tävlingar. Man kan gott
säga att det var tack vare min familj och
inte minst storebror, idolen, som jag alltid
skulle hänga på och gärna ville träna lika
mycket som. Jag var en sådan som tyckte
mer om att träna än att leka som 10-åring
och åkte gärna skidor tills någon drog mig
av banan.

I
SKI

Vad är det bästa med skidåkning?
Mycket. Variationen, allsidigheten,

livsstilen, gemenskapen, spänningen, adrenalinet, tävlingarna och naturupplevelserna.
Vad är ditt favoritpass?

i behagligt

Foto: Erik Wickström

Backintervaller i olika former

väder.

Vad är ditt bästa tips till en nybörjare
på skidor?

Att sikta på att öva in en bra teknik
snarare än att bara nöta mil. Kan man
komma en bit på vägen mot bra teknik
blir allt så mycket roligare. Ta hjälp och
fråga andra som är insatta.
Hur är det att vara skidåkare på
landslagsnivå och samtidigt vara
småbarnsförälder?
Tufft, men otroligt härligt. Helt klart är
det två saker som ger varandra stort komplement och kan motivera en att hålla på
med idrotten betydligt längre. Jag tycker
det är en fantastisk möjlighet, samtidigt
som jag också tycker det är självklart att
man ska kunna vara både elitidrottare och
förälder.
Längdskidåkning för dig!

Man måste vara beredd på att idrotten
inte blir som förut, framförallt återhämtningen blir inte den samma. Man får försöka strukturera vardagen så man kan planera in vilan. Men det är också
häftigt när man upptäcker att
Namn: Maria Rydqvist
allt inte heller måste göras som
Ålder: 30
man själv alltid trott.
Familj: Sambo Bengt LeandersTiden är ständigt en bristson, barnen Wilda 3 år och
Charlize 6 månader
vara
så det är viktigt att hitta
Yrke: Längdskidåkare samt
smidiga sätt att lösa saker på.
egenföretagare inom skidåkning
och hälsa.
Kanske kräver det ännu mer
Meriter: 6:a på VM i Oslo 2011,
beslutsamhet än innan efter15 km skiathlon. Tre individuella
SM-guld, några pallplaceringar
som det blir avgörande hur
från världscupstafetter.
man prioriterar för att allt ska
fungera.
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ATT JOBBA MED
EN SKIDCOACH
Träningsprogrammen som presenterades på föregående sidor kan hjälpa de
flesta att ta flera kliv framåt i sin skidåkning. Men de är inte individuellt anpassade. Precis som tidigare nämnts så är alla olika och har olika förutsättningar.
För att hitta det optimala träningsprogrammet som tar hänsyn till din bakgrund, livssituation, mål och träningsmöjligheter kan en skidcoach hjälpa dig.

D

coacher som
kan skriva träningsprogram åt
nybörjare, motionärer och elitmotionärer är ännu inte alls lika stort
inom längdskidåkning som inom exempelvis löpning. Men fler och fler specialiserar sig på att bland annat hjälpa de som
ska genomföra TjejVasan eller slå personbästa i Vasaloppet.
et svenska utbudet
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jobbar och vad de
kostar varierar. Exempel på upplägg kan
vara ett inledande telefonsamtal (eller ett
samtal i den verkliga världen) på ungefär
en timme där coachen går igenom din bakgrund och dina förutsättningar. Därefter
skriver coachen ett dag för dag-schema
fyra veckor i taget, med en uppföljning per
telefon och/eller mejl var fjärde vecka.
Hur olika skidcoacher

Längdskidåkning för dig!
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Träningsdagboken skickar du

per mejl eller
så skriver du den på en träningssajt på
nätet. Hur länge du jobbar med en coach
beror på hur det går. För vissa samarbeten
kanske det räcker med ett halvår, medan
andra fortsätter i flera år.

Coachen Torstein Drivenes tar mäter
puls och mjölksyranivå på den italienska
långloppsåkaren Nicola Morandini.

kan du googla,
leta bland annonser eller prata med andra
som åker skidor. Ett bra rykte brukar vara
en bra rekommendation. Många som ordnar skidskolor och Vasaloppsläger erbjuder
också ett skidanpassat träningsupplägg.
Observera att en skidcoach nödvändigtvis inte alltid ger privatlektioner, vissa
specialiserar sig helt på träning och inte på
teknikinstruktioner.

För att hitta en skidcoach

med en skidcoach är att

Ser dig och dina behov.
Individanpassar träningen utifrån dina
träningsmöjligheter.
Peppar dig i med- och motgång.
Lyssnar på dig och lär känna dig i din
träning.
Förstår när du behöver öka eller minska
träningen.
Inte har för många adepter att hålla
reda på.
Är kunnig inom flera områden (träning,
utrustning, teknik, tävlingsförberedelser
med mera).
Att anlita en coach som

planerar och
följer upp din träning en stor fördel rent
träningsmässigt. Men en nästan lika stor
betydelse har coachen i att hon eller han
ska vara inspirerande. Många adepter
tränar lite extra eftersom de vet att någon
tittar i träningsdagboken. Det kan göra
att man går ut och tränar trots att man är
lite trött, hungrig och att det regnar ute.
Att skidcoachen oftast är mycket kunnig,
vet hur eliten går till väga och kan bidra
med expertkunskap brukar också motivera många.

Längdskidåkning för dig!

Foto: Erik Wickström

Det viktigaste

hon eller han:

ELITENS
TRÄNING
i världseliten tränar
700–900 timmar om året enligt uppgifter
i tidningar och på skidsajter där åkarna
själva har uppgett deras träningsmängder.
En som sticker ut och tränar betydligt
mer än de flesta i världscupen är polskan
Justyna Kowalczyk, som i stort sett alltid
befinner sig på läger eller tävlingar. Hon
har vissa år haft 300 resdagar och sägs
ha loggat över 1200 timmar träning på
12 månader.

De flesta skidåkarna

På kommande sidor kan

du se utdrag från
träningsplanering och träningsdagböcker
från olika åkare från världseliten.
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JÖRGEN BRINK – TRÄNINGSDAGBOK
Lägervecka Sollefteå hösten 2010. Följande vinter vann han Vasaloppet.
Måndag 2/8
Vila

hela tiden. Impulser. Regnade. Rätt
ok men förmiddagen kändes.

Tisdag 3/8

Torsdag 5/8

FM: Hallstatest [löpning uppför]
på 8.36 min. Kändes klart bättre
än väntat så jag är nöjd. Därefter
skidgångsintervaller 6x5 min. Gick
egentligen bättre då än på testet
kändes det som. Totalt 2:20 tim.
EM: Rullskidor klassiskt 1:10 tim.
Forsmo runt med impulser. Riktigt
varmt idag! Kändes helt ok men
känner mig inte så rapp! 30 minuter
allmänstyrka på Golds gym efteråt.

Onsdag 4/8

Foto: Luca Mara

FM: Stakintervaller uppför Hallstaberget 5*15 min. Kändes lätt och
bra. Totalt 2:20 tim.
EM: 2:20 tim rullskidor skejt. Åkte
upp till Hallsta. Gick lite halvfort
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Kombipass. Först 2:30 tim halvhård
löpning, fin runda i mestadels myr.
Ok känsla. Sedan 1:30 tim rullskidor klassiskt. Forsmo runt, norra
sidan först. Relativt bra fart, mest
stakning.

Fredag 6/8
FM: Testlopp rullskidor skejt.
Dalvägen-skidskyttestadion 12.16
min (pers), vila 20 min + 2*5.4 km.
Kändes rätt ok. Totalt 2:00 tim.
EM: 1:15 tim rullskidor klassiskt.
Forsmo runt med Thomas Henriksen. Riktigt varmt. Gick helt ok.
Impulser. 30 min effektiv tid allmänstyrka på Golds gym efteråt.

Lördag 7/8
FM: 2:20 tim rullskidor skejt.
Forsmo-Österåsen-Långsele-hem.
Bra pass med jämnhög fart. Kändes
rätt ok men lite mör i benen.
EM: 1:50 tim rullskidor klassiskt.
Från hotellet upp på Hallsta och
sen där. Kändes lätt och bra.

Söndag 8/8
FM: 3:20 tim rullskidor klassiskt
halvhårt. Tjäll-Dannero-Sollefteå.
Regnade nästan hela vägen men
var inte speciellt kallt. Kändes rätt
ok även om det var svårt att få upp
pulsen. 75 km.
EM: 1:50 tim löpning. Nipleden,
Gick rätt ok med knät. Känner av
förmiddagspasset. Skönt med lite
vila!

// Totalt för veckan: 25:45 tim

Längdskidåkning för dig!
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TEAM XTRA PERSONELL – TRÄNINGSPLANERING
Planering lägervecka 2013 i Tønsberg.
Torsdag 25/7

Söndag 28/7:

Tisdag 30/7:

2 tim stakning på 3:or [tröghjul] inklusive 10 impulser. 1 tim styrka efteråt.

FM: 10*1000m löpintervaller på
grusväg med 1 min vila.
EM: 1 tim styrka + 1:15 tim lugn
stakning eller skejt.

FM: Löpintervaller 6*5 min.
EM: 2 tim lugn stakning eller skejt.

FM: Rullskidor klassisk till Åsane, 1:50
tim löpning och rulla hem. Lugnt,
totalt 3,5 tim.
EM: 45 min löpning med spänst i
backe + 1 tim styrka med mycket
mage och rygg á la Joar.

Lördag 27/7:

Måndag 29/7:

Fredag 26/7

FM: Vasaloppspass stakning på 3:or.
3 tim halvhårt, sedan 1 tim med blandade intervaller.

EM: Valfri träning/fosterställning.

Snabbhetsträning rullskidor klassiskt
på 2:or [standardhjul], avslutas med
intervaller 3*1 min.

// Totalt för veckan: 25:00 tim

Foto: Magnus Östh

FM: 1 tim styrka + 2 tim rullskidor på
3:or med totalt cirka 1 tim effektiv
intervalltid i form av 1 till 3 min-intervaller med kort vila.
EM: 1,5 tim lugn löpning.

Onsdag 31/7:

Längdskidåkning för dig!
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SÅ GJORDE JAG
– BJÖRN LIND
Björn Lind blev hela svenska folkets hjälte då han vann dubbla OS-guld i
sprint 2006. Även åren före och efter OS tillhörde han världseliten på de korta
distanserna. Här berättar han om hur han tränade för att bli bäst världen i
sprint, och vad som gjorde att just säsongen 2006 blev den bästa.

U

jag tävlade i
världscupen såg upplägget ungefär
likadant ut. Jag tränade 650–750
timmar om året inklusive styrketräning,
med varierande veckomängd upp till
som mest 25 timmar. Varje vecka bestod
av ungefär två styrkepass och två till tre
intervallpass, resten distanspass upp till
2,5 timmar.
På våren kunde jag dock köra lite längre
pass, då främst på cykel eftersom det är
en bra träningsform och man vill samla
många timmar med träningspuls. Överlag
åkte jag ungefär 80 procent rullskidor
under barmarkssäsongen. Det var nog en
ganska stor del rullskidåkning jämfört
med andra, men jag tror att man blir bra
på det man gör och därför ville jag träna
så skidlikt som möjligt.

tränade jag alltid
betydligt mindre än under barmarkssäsongen. Det är viktigt att känna att man
har ett överskott, dessutom är det svårt att
hinna med en stor träningsmängd då man
reser mycket och tävlar ofta. För att ändå
träna en viss volym lade jag in en 2–3
veckor lång träningsperiod varje vinter.

Foto: Jerker Ivarsson/Aftonbladet/IBL Bildbyrå

nder de åren som

Björn Lind tar
OS-guld 2006.

Under tävlingssäsongen
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5:2-upplägg

hade jag hela
tiden hjälp av Ola Ravald, det var ett
enormt stöd.
Med inspiration från Per Elofsson så
tog jag två raka vilodagar varje vecka både
barmarkssäsongen 2004 och 2005. Det
funkade bra för mig. Efter dubbla pass

För att utveckla tekniken

Längdskidåkning för dig!
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måndag till fredag var man rejält sliten
och då var det skönt att inte träna överhuvudtaget på helgen.
kunde höja mig
en nivå till säsongen 2006 var att många
små delar föll på plats. Jag hade inte en
enda sjukdag från april till förrän efter de
viktiga tävlingarna, vilket gjorde att jag
fick bättre kontinuitet i träningen.
Det ledde också att jag kunde gå ner ett
par kilo till säsongen och var lättare än jag
varit tidigare. Jag lyckades även höja mitt
syreupptag lite grann och fick som högst
ett värde på 6,3 l/min hösten 2005. Att
jag var nykär vintern 2006 kan också ha
påverkat resultatet.

Det som gjorde att jag

Hårt sprintpass varje vecka

Min träning som sprintåkare skilde sig
inte jättemycket mot typisk träning för de
som tävlar på de traditionella distanserna,
som till exempel 15 km. Men det var vissa
delar av träningen som jag tror hjälpte
mig som sprintåkare. Dels körde jag
8–10 stycken så kallade impulser (10–15
sekunder i maxfart) utspridda på varje
distanspass, dels körde jag varje vecka ett
av intervallpassen på rullskidor som en
sprinttävling med mig själv.
en sprinttävling åkte jag
först en prolog på 3–4 minuter, följt av
fem stycken ”heat” med lång vila mellan varje upprepning. På tävling är det
bara tre heat som mest, så det kändes
som man hade ett mentalt övertag när
man väl skulle prestera med nummerlapp
på bröstet. Dessutom startade jag alltid
heaten på träningen stenhårt för att dra på
mig mjölksyra direkt. Ofta gick det sedan
långsammare på tävling.
För att simulera

under många
år aldrig så kallade tröskelintervaller.
Förutom det nämnda sprintpasset gillade
jag att pressa mig på 6x5 minuter i en lång
uppförsbacke.

Överhuvudtaget körde jag

Längdskidåkning för dig!

BJÖRN LIND
– TRÄNINGSDAGBOK
Typisk träningsvecka hösten 2005. Följande vinter tog
han dubbla OS-guld i sprint.
Måndag:

Fredag:

FM: Rullskidor klassiskt 2:30
tim inklusive 10 st impulser.
EM: 1 tim styrka på gym + 1
tim lugn löpning.

FM: Rullskidor distans skejt
2 tim.
EM: 1 tim styrka på gym +
1:30 tim lugn löpning

Tisdag:

Lördag:

FM: Rullskidor skejt, 6*4min
sprintintervaller på testbanan,
totalt 2 tim.
EM: Löpning distans 2 tim.

Vila

Onsdag:

Totalt för veckan: 22:00 tim.

Söndag:
Vila

FM: Rullskidor skejt 2:30 tim
inklusive 10 st impulser.
EM: Rullskidor klassiskt 2 tim.

Torsdag:
FM: Rullskidor klassiskt, 6*5
min backintervaller, totalt 2
tim.
EM: MTB 2:30 h.

Träning i samband med OS 2006.
Måndag:

Lördag:

Skidtest klassiskt, test av
banan samt lite fartlek ca
1-1,5 tim.

FM: Intervaller skejt 5*3 min,
totalt ca 1:30 tim.
EM: Styrka på gym plus lätt
jogg, totalt 1:30 tim.

Tisdag:
Tävling team sprint klassiskt. 6*ca 3 min, totalt ca 2
tim med uppvärmning och
skidtest.

Onsdag:
Lugn åkning ca 1 tim för att
”åka ur kroppen”. Lämnade
OS-orten för att få lugn och ro
samt kunna fokusera på nästa
tävling. Resa i bil ca 3 tim.

Torsdag:
Lugn distans skejt 1:45 tim
inklusive 8 st korta impulser.

Fredag:
FM: Lugn distans skidor klassiskt 1:30 tim.
EM: Lätt jogg 45 min.

Söndag:
Vila

Måndag:
FM: Distans på OS-banorna
inklusive 6 st impulser, totalt
1,5 tim.
EM: Lätt jogg.

Tisdag:
Skidtest skejt, test av banan
samt lite fartlek ca 1 tim.

Onsdag:
Tävling individuell sprint skejt.
Total mängd OS-vecka: ca
12-13 tim.

Kommentar: Ganska liten mängd träning, fokus på att bibehålla
snabbhet och form samt samla på sig ett överskott av energi.

153

TRÄNINGSPROGRAM

154

Längdskidåkning för dig!

TRÄNINGSPROGRAM

Idrotten räddade mitt liv och
”
numera ser jag bara möjligheter. ”

Foto: Luca Mara

Anders Olsson, skidåkare och simmare
med tre guld i Paralympics

Längdskidåkning för dig!
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HÄLSA

Kroppen klarar oerhört
mycket om den får en
ordentlig nattsömn.

HÄLSA

F

ör den som tränar mycket

förekommer dock vissa skador. Du kunde till
exempel läsa om armbågsproblem
bland rullskidsåkare i ett tidigare avsnitt.
Diverse ryggproblem och skador relaterade
till barmarkssäsongens löpträning, bland
annat hälsenebesvär, benhinneinflammationer och olika knäskador kan också
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uppstå. Överhuvudtaget är just övergångarna från snö till barmark och vice versa
perioder då man som skidåkare bör vara
extra försiktig, eftersom nya muskelgrupper aktiveras. Exempelvis kan det kännas
rejält i ljumskarna vid de första passen på
snö, men det är i regel bara träningsvärk
som går över.

Foto: Luca Mara

Ur ett folkhälsoperspektiv måste längdskidåkning vara en av de
bästa aktiviteter man kan ägna sig åt. Man kommer ut i naturen, hela
kroppen för arbeta, åkningen är varierad och skaderisken är minimal.
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Balanserad vardag

Foto: Luca Mara

Alla småbarnsföräldrar med

Elitidrott inte alltid det bästa för hälsan
Måttfullhet, vila, god sömn, balanserad

vardag, mental ro och bra kost är några av
grundpelarna till skonsamt idrottande.
Just måttfullhet är ett

svårt kapitel när det
gäller idrott, åtminstone för de som hela
tiden strävar efter att bli bättre. För att utvecklas som skidåkare måste man ibland
”chansa” och träna extra hårt då och då.
Har du inga ambitioner att slå nya
personliga rekord, utan nöjer dig med att
träna 2–3 timmar i veckan för att må bra
och för att hålla vikten, finns det ingen
anledning till ta några risker om det
börjar att göra ont någonstans.
är däremot
träningen en svår balansgång. Man ska
träna hårt utan att bli sjuk och skadad.
En elitåkare sade en gång: ”Tja, det var ju
inte direkt igår man vaknade upp en måndagsmorgon utan att ha ont någonstans”.
Det understryker att idrott på elitnivå
inte alltid är det bästa för hälsan. En
elitidrottare ligger ofta på gränsen och
pressar sin kropp för att nå största träningseffekt. För att
istället uppnå bästa
möjliga hälsa – med
få skador och minimalt med sjukdagar
– är ”lagom” med
träning den bästa
vägen att gå.

För den som siktar högt
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hus och
heltidsjobb vet hur svårt det är att peta in
träningen i vardagen. Det är ständigt en
kamp att hinna ut mellan dagislämningar,
husrenoveringar, barnkalas och övertidsarbete. Samtidigt måste man sova också.
Om det går.
Kroppen klarar oerhört mycket så länge
den får en ordentlig nattsömn, så för att
hålla sig frisk och hel kan det många
gånger vara klokt att stå över träningen
till förmån för sömnen.

För många kan träningen bli ett konfliktämne, där ens partner inte uppskattar att
man sticker ut och tränar på kvällarna
istället för att vara med familjen. Här är
det viktigt att sätta upp ramar och kanske
även planera in träningen i vardagen tillsammans med sin partner. Att smyga ut
och träna ger dåligt samvete och kan lätt
generera onödig stress.
För att undvika infektioner kan

det var
bra att använda handsprit och att försöka
undvika miljöer där många är sjuka. Blir
du sjuk finns det miljoner huskurer med
C-vitamin, vitlök, ingefära, gurglande av
saltvatten med mera.
Om det hjälper är osäkert, men underskatta inte placeboeffekten! Det kanske
gör att du känner
dig bättre. Den
enda egenvård
som Vårdguiden
rekommenderar
vid förkylning är
att dricka mycket
vatten.
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KOST
I en bok om som handlar om idrott är rubriken oundviklig. Det är dock ett medvetet val att inte låta ämnet ”kost” få ett eget kapitel. Det beror på att det finns
otroligt många åsikter och tyckande, men betydligt mindre så kallat vetenskapligt evidens. Det är helt enkelt svårt att bevisa vilken kost som är bäst för
gemene man, vare sig hon eller han idrottar eller ej.
för idrottare för ett
tiotal år sedan förespråkande man relativt
mycket pasta, gryn, bröd och lightprodukter. Det skulle vara fettsnålt och fiberrikt.
Detta har fått en del kritik från förespråkare av lågkolhydratskost. Även inom
elitidrotten finns det många som säger sig
undvika produkter med mjöl och väljer
bort fettreducerade mejeriprodukter, som
till exempel lättmjölk.

sötad fruktyoghurt, vilket kan verka som
ett mindre nyttigt alternativ. Gällande flytande margarin så menar många att smör
är en naturligare och bättre produkt.

Tittar man på kostråd

Om man tittar på hur någon som tränar
hårt bör äta finns det också många åsikter
och inte heller här finns det en tydlig mall
för hur man bör lägga upp kosten.
Längdskidåkare har historiskt sett varit
mer intresserade av vad de stoppar i sig
jämfört med många andra idrottare. Om
de också ätit ”bättre” är inte lätt att avgöra. För idrottare som tränar regelbundet
är energibehovet betydligt större än för de
som inte rör på sig så mycket, men i övrigt
gäller samma klassiska kostråd som att få
i sig vitaminer, mineraler och tillräckligt
med vatten. Det finns inget självklart svar
på hur energibalansen mellan kolhydrater,
fett och protein bör se ut.

Ett annat förhållningsätt som många
under senare år tillämpar ur en hälsoaspekt är ”en kort innehållslista”. Många
förespråkar att rena råvaror utan tillsatser
gör att vi håller oss sundare och friskare.

Generella kostråd
Alla är olika och reagerar olika

på samma
typ av diet. Det är svårt att göra generaliseringar, men inom några få områden
är den allra största delen av forskarkåren
överens, till exempel att grönsaker är nyttigt, att raffinerat socker som till exempel
i läsk skall undvikas som basföda och att
ingenting är nyttigt i extrema mängder.
har bland
annat kostråden 3 och 5 blivit kritiserade
på senare år. Nyckelhålsmärkning gynnar
exempelvis produkter med lågt fettinnehåll, trots att de innehåller tillsatt socker.
Detta gäller bland annat nyckelhålsmärkt
Av Livsmedelsverkets kostråd
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Livsmedelsverkets fem generella
kostråd:
1. Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det
motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.

2. Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta
och ris.

3. Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel.
4. Ät fisk ofta, gärna två–tre gånger i veckan.
5. Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen.

Längdskidåkning för dig!

HÄLSA

Längdskidåkning för dig!

159

HÄLSA

Jørgen Auklands kost:
Många svenskar förvånas över att de flesta
norrmännen inte äter lagad mat till lunch.
Även skidåkarna nöjer sig med mackor.
Jørgen Aukland, som vann Vasaloppet
2008 och 2013 äter enligt honom själv
ungefär så här en vanlig träningsdag.
Frukost: 3–4 mackor med pålägg
Lunch: 3–4 mackor med pålägg
Middag: Ungefär som en svensk middag
med husmanskost
Kvällsfika: 2–3 mackor med pålägg
En macka består vanligtvis

av grovt
rågbröd med smör och ost eller chokladkrämen Sjokade.
Behövs tillskott?

Det går utan tvekan att bli bäst i
”
världen på att åka skidor utan att äta ett
enda kosttillskott.”
vad en ”extrem
träningsbelastning” är, men helt klart är
att det säljs gott om kosttillskott i landets
hälsokostbutiker. Bland skidåkare, både
motionärer och elitåkare, är det många
som regelbundet äter till exempel multivitamintabletter och flytande omega-3-olja.
Om det förhöjer prestationen och/
eller håller sjukdomar borta är svårt att
bedöma. Några konditionsidrottare har
också börjat dricka rödbetsjuice, eftersom
vissa studier har visat att nitratet i rödbetorna påverkar cellerna ämnesomsättning så att det förbättrar syreupptagningsförmågan.
Det är svårt att veta
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Foto: Erik Wickström

Så här skriver Riksidrottsförbundet om
kosttillskott: ”Generellt behöver inte
idrottsutövare några tillskott, förutsatt att
de äter allsidigt. Endast i undantagsfall såsom vid allergier, sjukdomar, resor, extrem
tränings- eller tävlingsbelastning, kan
kosten behöva kompletteras och då alltid
i samråd med specialister som exempelvis
läkare, nutritionist eller dietist.”
Det går utan tvekan att bli bäst i världen
på att åka skidor utan att äta ett enda
kosttillskott. Men för vissa kan säkert
några av tillskotten vara en hjälp till ett
bättre idrottande. Det är dock viktigt att
inte överdosera. Det kan då motverka
sitt syfte och i vissa fall till och med vara
farligt.

ordentligt hängig under
en längre period – flera månader – kan det
vara idé att kolla så att inte järnvärdena är
för låga. Det brukar ha en stor inverkar
på allmäntillståndet och på träningen.
I övrigt är näringsbrister ovanligt bland
idrottare som äter en allsidig kost.
Om du känner dig
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byggnad, vilket i sin
tur ökar basalomsättningen, det vill säga
den mängd energi du
gör åt med när du inte
är fysisk aktiv.

Fettförbränning och glykogen-depåer
Under träning och tävling får kroppen
sitt bränsle primärt från kolhydrater och
fett. Fett är den största energikällan vid
lågintensivt arbete, medan energin främst
kommer från kolhydrater i form av glykogen vid högintensivt arbete. Glykogenförråden är begränsade och vid en tävling
räcker de bara ungefär i ett par timmar
(stor variation beroende på person och
intensitet).
Som långloppsåkare har man en stor fördel av en bra fettförbränning, för att spara
på det ”högoktaniga” glykogenbränslet.
Fettförbränningen är delvis genetiskt betingad, men den går också att effektivisera
med träning, bland annat genom att träna
utan tillgång till kolhydrater. En elitidrottare kan vanligtvis utnyttja fett som
bränsle vid en högre relativ ansträngning
jämfört med en motionär. Vid till exempel
85 procent av maxpuls använder en motionär en betydligt större andel glykogen
kontra fett jämfört med en elitidrottare.

Behövs sportdryck?
Det går som sagt att

Sportdryck
är ingen nödvändighet på
träning, men en
stor fördel på
tävling.

...energin främst kommer från
”
kolhydrater i form av glykogen vid
högintensivt arbete.”
är en metod
för att höja sig på tävling som vissa använder sig av. Det betyder att man regelbundet tränar med relativt låga glykogendepåer (lagrade kolhydrater), för att sedan äta
rikligt med kolhydrater innan en tävling.

”Train low – compete high”

av lågintensiv
träning jämfört med högintensiv träning
stämmer inte. Andelen energi som kommer från fett är större när man går i rask
takt istället för att springa, men den totala
mängden fett som används är inte större.
Både den totala energikonsumtionen och
efterförbränningen är högre när du tränar
en timme hårt jämfört med en timme
lugnt. Dessutom leder mer högintensiv
träning vanligtvis till större muskelupp-

För en motionär som

tränar en timme
tre dagar i veckan behövs vanligtvis inte
sportdryck. Men kör du ibland längre,
hårdare eller dubbla träningspass vissa dagar kan det absolut vara aktuellt att komplettera med sportdryck under träningen.
en tävlingstid på över
en halvtimme lönar det sig att tillföra
kolhydrater. Sockret, salterna och mineralerna i sportdrycken hjälper dig att hålla
intensiteten uppe och att hålla tröttheten
borta. Hur mycket och hur ofta du bör
dricka beror på flera faktorer, som intensitet, utomhustemperatur, samt individuella
egenskaper och preferenser. När det är
varmt ute och du svettas mycket kan du
behöva 2–3 liter per timme, medan det
kan räcka med en halvliter per timme vid
svalare temperaturer.
Detta avgör också hur man späder
sportdrycken. I litteraturen står det att

På tävlingar med

Att man bränner mer fett
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till viss del förbättra
sin fettförbränning
genom att träna utan
tillgång till kolhydrater. Det kan
man bland annat
göra genom springa
45 minuter innan frukost eller att ge sig
ut på långpass med bara vatten i vätskebältet. Men det finns andra aspekter av
hur ”vältankad” du ska vara på träning.
Många elitidrottare kör de flesta träningspass med sportdryck, dels för att kunna
hålla uppe intensiteten under själva passet,
dels för att återhämtningen till nästa pass
ska gå snabbare.

MYT:
Man bränner
mer fett om
man tränar
lågintensivt.
Falskt!

161

HÄLSA

man bör tillföra 0,5–1 g kolhydrater/kg
kroppsvikt per timme via sportdrycken,
som bör ha en kolhydratskoncentration på
3–7 procent. Vi skidåkare tävlar i regel i
vid ganska svala temperaturer och behöver
därför inte dricka så mycket (om vi inte
klätt oss för varmt). Vi bör därför dricka
relativt koncentrerad sportdryck.
olika
sportdrycker på marknaden. De flesta
fyller sin funktion och gör vad de ska. Det
är viktigt att du hittar något som passar
dig och som din mage tål. Underskatta
inte heller smaken, det är alltid trevligt
att dricka något gott när man är trött.
Planerar du som de flesta (eliten med
egen drickaservice undantagen) att dricka
på arrangörens kontroller i en tävling
kan det vara klokt att köpa hem och
pröva den sortens sportdryck på träning
innan, gärna i samband med att du åker
i tävlingstempo. Står det inte på arrangörens hemsida vilket märke de använder
kan du ringa och fråga.

” Vissa sportdrycker innehåller koffein,
vilket har en prestationshöjande effekt.”
endast flytande föda som gäller, eftersom den formen av energi går snabbast
för kroppen att ta upp och omvandla
till energi. Om du däremot vill ta det
lite lugnare kan du äta både bullar och
bananer eller vad som passar längs spåret.
Det bör vara lättsmält mat om kroppen
ska ha nytta av det under loppet så undvik
helst fullkornsprodukter, grönsaker och
mat med mycket fett.

Det finns ett oändligt utbud av

Vissa sportdrycker innehåller

koffein,
vilket har en prestationshöjande effekt.
Koffein används av i stort sätt alla i eliten.
Vissa använder sportdryck med koffein
från start till mål, medan andra undviker
koffein första halvan av ett lopp. Koffeinkänslighet är mycket individuellt och även
här är det viktigt att du prövar dig fram.
Om du överdoserar kan du bli skakig,
illamående och få problem med magen.
flera andra
alternativ till att få i sig energi under
träning och tävling. Så kallade geler och
liquids är portionsförpackningar bestående av koncentrerad ”sportenergi” i mer
eller mindre flytande form. De finns både
med och utan koffein. Geler och liquids
kan vara bra för att ge en extra kick andra
halvan av ett lopp.
Tävlar du och vill prestera bra tider är det

Behövs återhämtningsdryck?

som säljer sportdryck
har även återhämtningsdrycker i sitt sortiment. Efter träning och tävling behöver
kroppen både kolhydrater och protein för
att bygga upp sig igen, därför innehåller i
stort sätt alla återhämtningsdrycker – till
skillnad från sportdrycker
– även protein. Är du på
resa är det smidigt med den
typen av produkter, men är
du hemma går det utmärkt
med till exempel ett glas
mjölk och en banan istället.
Det är både billigare och
oftast godare.

De flesta märkena
Socker,
elektrolyter
och koffein
hjälper dig på
tävlingar. Här i
form av en så
kallad liquid.

I kapitlet ”Ditt Vasalopp”

står det beskrivet om hur
du kan kolhydratsladda
inför ett långlopp, samt
mer om hur du bör dricka
under ditt lopp.

Förutom sportdryck finns det
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Erik minns
Min kompis Sofia sprang Lidingöloppet för några år sedan. Hon
hade tränat hårt och målmedvetet länge och var i toppform, men
efter drygt halva loppet sade magen stopp och hon fick gå resten
av sträckan in till mål. Hennes mage klarade inte av den sportdrycken de serverade det året. Numera testar hon alltid arrangörens
sportdryck ett par månader i förväg.
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I LOVE SKI:
FREDRIK ANDREASSON
När började du åka skidor?
Jag har nog inte riktigt börjat. Åkte

lite
som liten med familjen, kortare våffelstugautflykter. Med Vasaloppet 2013 har jag
åkt 17 mil senaste 15 åren. Min hemstad
Göteborg erbjuder inte de bästa spåren,
men när bra möjlighet erbjuds är det
härligt!

Vad är det bästa med skidåkning?
Skonsam, vacker

och bra utomhusträning.

Vad är ditt favoritpass?

men inte hela vägen
till Mora. Det är lite för långt för mig.

Att åka i Sälenfjällen,

Namn: Fredrik Andreasson
Ålder: 38
Familj: Sambo
Yrke: Managementkonsult
Meriter: Små sportsliga meriter,
men underbara lärdomar och
minnen för livet. En genomförd
Klassiker var lika tufft som roligt.

Totalt spelades det in 400
timmar som blev 2,5 timmar
tv. Det var roligt att följa programmet, de fixade ihop det
jättebra. Men det finns flera
timmar till med bra underhållning, det kan jag lova!

I
SKI

Vad är ditt bästa tips till en nybörjare
på skidor?
Ta tekniklektioner! Åk med någon som
kan teknik och produkterna, det finns
många bra tips att lära som gör åkningen
roligare.

Hur kändes det att vara med i
TV-programmet En Klassiker?

Det var roligt,
men gjorde det ännu mer krävande. Det
var många timmar inspelning, vilket
påverkade förberedelserna. Men det var
samtidigt jättekul att få uppleva och inte
minst att få lära känna övriga deltagare
som gett mig mycket värme och energi.
Längdskidåkning för dig!
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TV var en extra krydda.
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” Ur ett folkhälsoperspektiv måste

längdskidåkning vara en av de bästa
aktiviteter man kan ägna sig åt.

”
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Längdåkning är en sport för alla. Men det finns ett område som
skrämmer många nybörjare: vallningen. Lugn, du behöver inte
kunna valla för att åka skidor. Dagens vallningsfria skidor med en
typ av stighud under fästzonen är faktiskt ganska bra, betydligt
bättre än ”fiskfjällsmodeller” med räfflad undersida. Så är du inte
det minsta intresserad av valla och inte bryr dig så mycket om
hur snabbt skidorna glider så kan du köpa ett par bra vallningsfria skidor och hoppa över det här kapitlet. För dig som vill lära
dig att valla finns det däremot gott om områden att grotta ner sig i
gällande vallning.

Längdskidåkning för dig!

167

VALLA

VALLA

B

bara för att man väljer att inte åka
på vallningsbara skidor behöver
vallning inte vara överdrivet komplicerat. Man kommer otroligt långt med:
3–4 stycken burkvallor.
2–3 stycken klistervallor.
2–3 stycken glidvallor (om du väljer att
glidvalla själv).
Tillbehör för applicering och rengöring.

är indelad i en fästzon
i mitten och två glidzoner, en på vardera
sida om fästzonen. I fästzonen – vars
längd mäts ut i samband med att du köper
skidor – lägger du fästvalla för att inte få
bakhalt i uppförsbackarna. I glidzonen
lägger du glidvalla för att skidorna ska
glida snabbare.

Skidans undersida

med bland
annat tjära, beck, harts, kåda, linolja och
vaselin, för att skidorna både ska fästa

Historiskt sett har man vallat
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TIPS!
Man kommer
långt med bara
ett fåtal vallor.

och glida bättre. På 1940-talet började
den svenske os-bronsmedaljören Martin
Matsbo att utveckla skidvallor tillsammans med läkemedelsföretaget Astra och
1946 lanserades världens första syntetiska
vallor under namnet Swix. Det kom tre
burkvallor i olika färger – röd, blå och
grön – beroende på vilken temperatur de
passade för och än idag används liknande
färger för både fäst- och glidvallor inom
flera vallamärken.
Temperaturspannet för de

olika färgerna
ser mycket ungefärligt ut så här:

Grönt: Kallare än tio minusgrader.
Blått: Från ett par till tio minusgrader.
Lila/violett: Från runt nollgradigt till

några minusgrader.
Rött: Från runt nollgradigt till ett par
plusgrader.
Gult: Varmare än ett par plusgrader.
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1946 lanserades världens
”första
syntetiska vallor.”

Längdskidåkning för dig!

169

VALLA

SNÖTYP OCH
LUFTFUKTIGHET
Förutom temperaturen styr även snötyp och luftfuktighet val av valla för dagen.

I

en ofantlig mängd ord
för att beskriva olika snötyper. Vallafabrikanter nämner allt mellan en och en
handfull olika snötyper när de beskriver
hur en viss valla fungerar. Här beskrivs tre
relevanta snötyper för längdskidåkare.
nuiterna sägs ha

Nysnö
Pågående snöfall eller snö som kommit senaste dygnet. Vid minusgrader och nysnö
kan du för det mesta följa de temperaturanvisningar som står på vallan och här är
det nästan alltid burkvalla (kallas även
kallvalla) som gäller. Åker du med klister
fastnar snö under skidorna. Är det mer än
tio grader kallt är nysnö oftast sträv och
glidet är mindre bra.
När det snöar eller kommer snöblandat
regn och temperaturen är runt nollgradigt eller någon plusgrad är det inte lätt
att vara vallare. Då är det ett gränsfall
om man ska ha burkvalla eller klister
och bommar man kan det leda till inget
fäste alls eller ifrysning, det vill säga att
snö/is fastnar under skidan. Vid denna
väderlek kan man även åka på så kallade
ruggskidor, där man inte lägger någon
fästvalla, utan bara sandpapprar i fästzonen (se sidan 181).

Finkornig snö

utsatt för töväder
säger man att den är finkornig. Det är den
snötyp som de som bor norr om Dalälven
ofta upplever som normalt före (snöförhållanden). Vid minusgrader är det alltid
burkvalla som gäller för finkornig snö och
du kan vanligtvis följa de temperaturangivelser som står på burken. Burkvalla
fungerar normalt sett upp till ett par
plusgrader, blir det varmare än så behövs
klister för att få fäste. Har det inte snöat

Foto: Magnus Östh

Har snön aldrig varit
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på länge kallar man den finkorniga snön
för ”gammal snö”, eftersom den börjar
så smått likna den grovkorniga snön. Då
måste man använda vallor med högre
temperaturangivelser. Så även ifall det är
-5 grader ute behöver du använda en valla
med temperaturspann på exempelvis -1
till -3.

Lägre luftfuktighet leder till torrare
”
snö, vilket mestadels gör att det blir
lättare att få fäste. ”
Grovkornig snö

transformerad en eller
flera gånger säger man att den är grovkornig. Konstsnö är ett bra exempel på
rejält grovkornig snö, så länge inte snön
tillverkades i extrem kyla och det kalla
vädret har hållit i sig.
Det flesta som bor söderut tränar mestadels på den ganska isiga konstsnön och
då är det nästan alltid klister som gäller,
burkvalla fäster bara om det blir kallare.
Vid grovkornig snö behöver du använda
vallor med några grader högre temperaturspann än vad som står på termometern.
När snön har blivit

Luftfuktigheten är hög när det snöar,
regnar, är molnigt eller dimmigt. När
det är klart, kallt och soligt är luftfuktigheten låg. Förutom det lokala vädret har
det geografiska läget en stor inverkan på
luftfuktigheten. Inlandsklimat, som nere
i Alperna, betyder att luftfuktigheten är
betydligt lägre än nära havet, som till
exempel längs västkusten.
Lägre luftfuktighet leder till

torrare snö,
vilket mestadels gör att det blir lättare
att få fäste. Vid låg luftfuktighet kan du
följa temperaturangivelserna på vallan. Är
däremot luftfuktigheten hög, vilket den
nästan alltid är på platser nära hav, behöver du i regel använda en valla för varmare
väder, precis som i fallet med grovkornig
snö. På vissa vallor, framförallt glidvallor,
står det beskrivet vilket luftfuktighet de
passar bäst för.
i skidsammanhang refererar man alltid till den
relativa luftfuktigheten, inte det absoluta
värdet.
När man pratar om luftfuktighet

Konstsnö är vanligtvis
grovkornig.

Skillnaden mellan inlandsklimat och kustklimat är enorm. När jag
bodde i Alaska gick jag på universitetet i Fairbanks, som ligger mitt
i delstaten. Där kröp temperaturen ofta ner till 40 minusgrader,
men luften var torr och det blåste sällan. De gånger jag frös mest
var när vi åkte ner till kuststaden Anchorage för att tävla. Tio minusgrader med vind och hög luftfuktighet kändes betydligt kallare
än torr och stillastående luft i -40 grader.

Längdskidåkning för dig!

Foto: Ida Wickström

Erik minns
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Att testa olika skidor och
vallor är ett bra sätt att
utbilda sig själv.

Vallningens konst är en ständig förkovran. Det finns alltid nya saker
att lära sig och varje år når nya produkter marknaden. För att du ska
utvecklas som vallare är det bra om du skriver ner eller åtminstone
försöker komma ihåg på ett ungefär hur du vallat i olika fören.
Ett bra sätt att lära sig hur vallning fungerar är att lägga olika
vallor på vänster- och högerskidan. Du kan också variera med hur
många lager du lägger och hur långt fram du lägger fästvallan.
På så sätt lär du känna dina skidor och hur du ska valla för att få
lagom bra fäste. Det är också dessa variabler som styr om du får
fäste överhuvudtaget.
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Foto: Luca Mara

EN STÄNDIG
FÖRKOVRAN
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Ä

på att
du har lagt för kall valla, för tunt
med valla, använt för kort fästzon
eller att skidorna helt enkelt är för hårda.
Tekniken har en avgörande betydelse för
hur mycket fästvalla man behöver och en
van skidåkare kan i regel åka med mindre
fästvalla än en nybörjare.
för mycket fäste,
så att skidorna ”hugger” eller om det fastnar snö på undersidan gäller det omvända:
Du kan ha lagt en för varm (mjuk) valla,
för tjockt lager, använt en för lång fästzon
eller så använder du ett par skidor vars
spann är för mjukt för din vikt.

Foto: Magnus Östh

r det bakhalt kan det bero

Om du å andra sidan har

med att snö
fastnar under skidorna när man har vallat
med klister i fören då man borde ha vallat
med burkvalla, som till exempel kall, relativt nyfallen snö. Då är det ingen höjdare
att åka skidor.

Oftast får man problem

Det kan till viss del hjälpa att försöka
täcka klistret med en burkvalla, men det
bästa är att gå in i vallaboden och ta bort
allt klister. Har man istället bara tagit en
för varm burkvalla brukar det räcka med
att täcka med en kallare burkvalla. Problemet med en för varm valla är inte bara
att glidet blir försämras, även fästet blir
sämre eftersom det bildas is i fästzonen.

Foto: Magnus Östh

Ingen gemenskap är
som den i vallaboden.
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VALLATILLBEHÖR
För att kunna valla behövs mer än bara själva vallan.
Listan på prylarna nedan kan kännas lång, men du behöver inte allt det här för att kunna utföra enkel vallning.
Vallaställ – Behövs för dig som glidvallar.
Inget måste för att lägga på fästvalla,
men en stor fördel. Vallaställ finns i alla
möjliga varianter: profil man sätter fast
på en arbetsbänk, profil med stativ, profil
integrerad med ett hopfällbart bord, samt
till och med vallaställ som monteras på
bilens dragkrok.
Vallajärn – Du som glidvallar bör
definitivt ha ett vallajärn. Valla aldrig med
ett vanligt strykjärn, eftersom det håller
ojämn värme och du då lätt bränner dina
skidor. De flesta vallajärn som säljs är av
god kvalitet, men om du ofta vallar med
högfluorpulver kan det vara värt att satsa
på en finare modell med tjock platta och
med en display som visar temperatur. Ett
vallajärn kan även vara bra för att värma
ut det första lagret fästvalla. Glöm dock
inte att rengöra järnet väl med vallapapper och vallaväck mellan glid- och
fästvallning. Den ambitiöse kan ha två
olika vallajärn.
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Japanspackel – För att ta bort fästvalla.
Vallaväck – För att ta bort fästvalla.
Obs, lacknafta fungerar inte lika bra.
Vallapapper – För att ta bort fästvalla.
Kallas även fiberlene och är inget måste,
men det fungerar bättre än hushållspapper eftersom det inte luddar.
Plastsickel – För att skrapa bort
överflödig glidvalla.
Styrspårsskrapa – För att skrapa bort
överflödig glidvalla.

Vallaförkläde – Både snyggt och praktiskt!

Borstar – Finns i mässing, stål, tagel
(hästhår) och nylon, för att borsta bort
överflödig glidvalla. Om du vill göra det
enkelt kommer du långt på endast en
tagelborste. Det finns även roterande
vallaborstar, som kan vara bra för dig som
vallar många par skidor. Effekten blir den
samma som för vanliga borstar, men det
spar tid och kraft.

Sandpapper – För att ”rugga” fästzonen
så vallan ska sitta kvar, grovlek 60–120
– beroende på ändamål. Ju isigare snö,
desto grövre sandpapper.

Stålsickel – För att få fram nytt, fräscht
belag och göra en ny struktur. Detta är
ett hantverk, så pröva först på ”fulskidorna”.

Vallakloss – För att stryka ut fästvallan.
Syntetkork fungerar oftast bättre än
naturkork.

Rillverktyg – För att skapa en struktur på
glidzonerna som matchar det dagsaktuella föret.

Varmluftspistol – För att lägga på klister
och värma in första lagret burkvalla (som
alternativ till vallajärn). Varmluftspistolen
kan också vara till hjälp för att ta bort
fästvalla.

Termometer och hygrometer – För att
ha koll på temperatur och luftfuktighet.

Längdskidåkning för dig!
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Termometer
och hygrometer
Rillverktyg

Vallajärn
Borstar

Styrspårsskrapa
Vallaväck

Sandpapper

Vallapapper

Vallakloss

Plastsickel

Vallaförkläde

Stålsickel

Japanspackel

Varmluftspistol

Foto: Johannes Glans

Vallaställ
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FÄSTVALLNING
För en motionär är fästvallning betydligt viktigare än glidvallning. Att åka
utan fäste är inte roligt. Om man går in och tittar på Sveriges största skidbutik på nätet så hittar man flera hundra olika fästvallor från knappt tio olika
märken. Det är med andra ord minst sagt en djungel.

D

e flesta märken har gott om bra
produkter och åker du bara för
tränings skull eller för att ta dig i
mål i något långlopp så spelar det ingen
roll vilket märke du väljer. Så länge du har
rätt valla för dagen så kommer du garanterat att få bra fäste. Många gånger går
det bra att blanda vallorna själv, genom att
lägga vartannat lager.
Fästvallor kommer främst i

de två former
som nämnts tidigare, burkvallor och
klister. När man vallar med burkvalla
använder man en längre fästzon jämfört
med klister, eftersom det inte blir ett lika
tjockt lager. När du köper skidor får du
dina olika fästzoner för burkvalla respektive klister utmätta.

För ungefär tio år sedan gjorde

även tejpen
entré och succé i Sverige. Man lägger
precis som det låter dubbelhäftande tejp
i fästzonen, lite kortare än för burkvalla
och lite längre än för klister. Tejpen är
slitstark och går bra i de flesta fören.
Enda gångerna då tejpen inte fungerar
är vid riktigt isigt före (då fäster den inte
tillräckligt bra), samt vid kall nysnö (då
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EXPERTTIPS!
Några av de
mest använda
klistren på
elitnivå är två
klassiker: Rode
Rossa och Start
Universal.

”hugger” det). Tejpen håller många mil
och för den bekväme skidåkaren är det
perfekt att ha ett par skidor med tejp
liggande i bilen istället för att valla om
inför varje träningspass.
att åka på tejp och
vallningsfriaskidor är att vallningsfria
skidor i regel glider sämre, samt att tejpen
som sagt inte fungerar i riktigt alla fören.
Bra vallningsfria skidor fäster i alla snöförhållanden.

Skillnaden mellan

Det finns fästvallor i

andra former, bland
annat klisterspray som kan användas som
grund för fästvallning. Man kan också köpa
en del lite annorlunda varianter som man
sägs kunna använda ute i spåret, men de
dessa vallor brukar slitas bort ganska fort.

Erik minns
Jag glömmer aldrig min första vinter med tejp. Aldrig tidigare
hade jag använt så lite tid för vallning. Även för oss hängivna skidåkare är den typen av lösningar välkomna. Numer har jag ofta tre
par träningsskidor som jag åker på under vintern: ett par vallningsfria, ett par med tejp och ett par som jag testar olika tävlingsvallor
med.
Längdskidåkning för dig!
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Klister i
sprayform kan
användas som
grundklister.

Tre bra klister. De två till vänster
är några av de mest använda på
elit nivå: Rode Rossa och Start
Universal Wide.

För dig som är som mer seriös i din fästvallning och som vill ha både bra fäste och
bra glid är det fortfarande burkvalla och
klister som gäller. Visst går det att tävla på
tejp, men det ger inte det bästa glidet.

Exempel på lämpliga burkvallor:

Ett så kallat grundvax som du lägger
som första lager. Detta lager ger inget
fäste i sig, utan är till för att den andra
vallan ska sitta kvar bättre.
En burkvalla för temperaturer cirka -2
till -8 grader (brukar fungera bra även
om det är kallare).
En burkvalla för temperaturer cirka 0 till
-3 grader.
En burkvalla för temperaturer cirka 0 till
+3 grader.
Exempel på lämpliga klister

Ett blått eller grönt klister (grundklister) som du lägger som första lager.
Detta lager ger inget fäste i sig, utan är
till för att den andra vallan ska sitta kvar
bättre.
Ett universalklister för temperaturer
cirka -5 till +5 grader.
Ett rött klister för temperaturer cirka
0 till +5 grader.
Längdskidåkning för dig!

Tejp

Klister

Burkvalla

Experttips!
Vid nysnö och finkornig
snö är det många i eliten
som använder sig av
Rodes burkvallor. Vid lite
äldre snö är bland annat
de lite dyrare fästvallorna
från Magnar Dalen
populära bland svenska
långloppsåkare.
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ATT LÄGGA PÅ
FÄSTVALLA
1. Sandpappra

2.1 Lägga på grundvax

2.2 Värma in grundvax

2.3 Jämna ut grundvax

3.1 Lägga på burkvalla

3.2 ”Klossa” burkvalla

Så här lägger du på burkvalla
3. Lägg på dagsaktuell burkvalla

1. Sandpappra fästzonen
Använd gärna grovlek 100 eller 120. Att sandpappra (kallas även rugga) fästzonen är den
viktigaste faktorn för att fästvallan ska sitta kvar,
betydligt viktigare än att lägga grundvax. Sandpappra gärna i riktning längs skidan, annars kan
glidet eventuellt påverkas lite grann om fästvallan
skulle slitas bort.

2. Lägg på grundvax
Värm in ett lager med grundvax, antingen med
varmluftspistol eller med vallajärn. Eftersom
denna valla inte i sig ger fäste ska det vara ett
mycket tunt lager, precis så att det täcker hela
fästzonen, förutom styrspåret.
Använd vallakloss för att få det jämnt. Om du
bara träningsåker korta turer och är beredd att
komplettera med några extra lager valla emellanåt behöver du inte lägga på grundvax. Lägg
då istället den dagsaktuella vallan direkt på den
sandpapprade fästzonen.
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VISSTE DU ATT...
Att åka på ruggat innebär att
man sandpapprar fästzonen
diagonalt –
istället för på
längden – med
lite grövre sandpapper (grovlek
ned till 60), men
inte lägger på
någon fästvalla.

Om du har lagt på grundvax bör du först låta
skidorna kallna utomhus fem minuter (du kan till
och med lägga på grundvax dagen innan för att
det ska härda ordentligt). Sedan lägger du den
aktuella vallan för dagen.
Gnid på med vallaburken och klossa sedan
för att få ett jämnt lager. Hur många lager man
bör lägga beror helt på hur tjockt man lägger
och vilket före det är ute. Är det tjugo grader
kallt och finkornig snö räcker det oftast med två
tunna lager, medan det kan behövas upp emot
tio lager valla om temperaturen kryper upp mot
nollgradigt.
När du ska åka på en lite varmare valla, till
exempel i det röda temperaturspannet, kan du
lägga ett par lager med blått/violett på grundvaxet innan du lägger på den röda vallan. Det
gör att vallningen blir högre, utan att innehålla så
mycket kladdig valla, vilket kan leda till att glidet
blir bättre.
Vissa vallare lägger fästvallan i pyramidform,
alltså de vallar kortare och kortare för varje lager,
så det är som tjockast i mitten. Båda sätten att
valla används på elitnivå.
Längdskidåkning för dig!
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Så här lägger du på klister
1. Sandpappra fästzonen
Använd ungefär grovlek 80 och gör som vid
burkvallning. Tänk på att fästzonen är kortare för
klister.

2. Lägg på ett grundklister
Ett grundklister lägger man i botten för att det
andra klistret ska sitta kvar bättre. Du kan ta en
grön eller blå tub (eller grönt klisterspray), eller
motsvarande klister för kalla temperaturer. Skarklister är en äldre term som betyder ungefär blått
grundklister.
Lägg ut ett tunt lager som täcker hela fästzonen utom styrspåret. Ta hjälp av varmluftspistol
eller vallajärn, samt vallakloss eller tummen för att
få det jämnt.
Precis som med grundvax så behövs inte
grundklister om du bara åker korta turer och kan
tänka dig att komplettera med klister inför nästa
träningspass. Att sandpappra fästzonen är dock
viktigt även om du bara åker fem kilometer, annars slits vallan av.

Kolla på
DVD:n!
På medföljande DVD kan
du se hur du lägger på
burkvalla och klister.

Längdskidåkning för dig!

3. Lägg på dagsaktuellt klister
Ställ ut skidan att kallna i fem minuter om du har
lagt på grundklister.
Efter det lägger du det aktuella klistret för
dagen. I klassiska klisterfören som till exempel
mellan noll och fem minusgrader och konstsnö
brukar universal och lila vara två säkra kort. Är
det kallare än fem minusgrader och snön inte är
alltför isig kan du täcka klistret med ett par lager
burkvalla för samma temperatur, det förbättrar
glidet. Är det töväder behövs ett rött klister för
att få fäste.
Blanda rött och ett hårdare klister, till exempel
universal eller lila, så sitter det röda kvar bättre.
Är det riktigt varmt ute kan du behöva gult klister.

Så här rengör du fästzonen från
burkvalla eller klister
1. Värm vallan med varmluftspistol.
2. Skrapa av så mycket du kan med japanspackel,
klisterskrapa eller liknande.

3. Ta bort det sista med hjälp av vallaväck
(vallaborttagningsmedel) och papper. Tänk på
att även göra rent skidorna på kanterna, klister
brukar leda till kladd lite här och var.
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Foto: Magnus Östh

I
SKI

I LOVE SKI: OSKAR SVÄRD
När började du åka
skidor?
När jag var liten med mina
föräldrar, så småningom
med skolan i Tvärred och
Tvärreds IF. I början korta
rundor på tomten och sedan
på fotbollsplanen. Jag tyckte
det var skoj och det gick
ganska bra.

Vad är ditt favoritpass?
Namn: Oskar Svärd
Ålder: 37
Familj: Pappa Lars-Gunnar,
mamma Gudrun, bror Martin,
sambo Kari
Yrke: Skidåkare/Officer
Meriter: Vasaloppssegrare 2003,
2005, 2007. Topp 9 i 13 raka
Vasalopp. Segrar i Jizerská, Marcialonga och Finlandia. SM-brons
på 50 km. SM-medalj som senior
även i skidorientering, rullskidor
och orientering.

Vad är det bästa med
skidåkning?
Det var ingen lätt fråga. Finns

massa
saker! Men att träna inför något mål och
sedan få ut allt man bara har i kroppen
är stort!
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på våren uppe på
Sapporospåret i Vålådalen. Efter en kall
natt är spåren hårda och fina. Det är
härligt att bara glida fram och njuta av
utsikten.
Jag gillar skidåkning

Vad är ditt bästa tips till en nybörjare
på skidor?
Tekniken är viktig så

att jobba med den.

jag skulle börja med

Hur tycker du långloppen idag skiljer
sig mot då du började åka?
Det är fler duktiga i toppen och fler som
satsar på enbart långlopp. Teamen har
verkligen höjt nivån, vilket är otroligt
roligt och samtidigt utmanande.
Längdskidåkning för dig!
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Experttips

Då det är runt nollgradigt och fallande snö och/
eller regn är det aldrig lätt
att valla. Eftersom burkvalla ofta fäster för dåligt och
klister gör att det bildas is
under skidorna, har man
i flera årtionden åkt på
”ruggat” i dessa fören.
Att åka på ruggat innebär att man sandpapprar
fästzonen diagonalt
– istället för på längden – med lite grövre sandpapper (grovlek
ned till cirka 60), men inte lägger på någon fästvalla. Idag har
alla stora skidmärken så kallade ruggskidor, som är lite mjukare i
spannet och där belaget vid fästzonen är speciellt framtaget för
ändamålet.
I fästzonen kan man gnugga in fluorpulver med tummen,
alternativt använda ett speciellt spray för ruggskidor, för att
på så sätt förbättra glidet och minska risken för isbildning
under skidan. Det är inte ofta det är ruggföre och även de som
tävlar flitigt använder inte ens sina ruggskidor varje år. Men
de få gångerna när de kommer till användning brukar det vara
avgörande.
Jørgen Aukland vann Vasaloppet på ruggskidor 2008 och
någon minns kanske Johan Olssons 8:a-plats i VM 2009, då
han var den enda bland de främsta som hade ”vanliga” skidor.
Kanske hade han tagit VM-guld redan då om han hade åkt på
ruggskidor.
För en motionär är ruggskidor absolut ingen nödvändig investering. Skulle det mot förmodan vara ruggföre på en tävling går
det även att sandpappra sina vanliga skidor.

Många elitmotionärer inspireras
av världseliten som åker allt fler lopp
utan fästvalla. Man måste vara extremt
vältränad för att vinna tid på att endast
staka i ett långlopp, men man kan också
se det som en utmaning i sig.
Vill du staka Vasaloppet, men skräms
av första backen kan du nöja dig med
att valla lite grann. Ta en skida som
aldrig ruggats i fästzonen efter senaste
stenslipningen och glidvalla hela skidan.
Lägg sedan ett tunt lager med lämplig
fästvalla utan att rugga.
Beroende på bland annat åkstil och
snötyp kommer vallan att hålla olika
länge, men räkna med att ha fäste i
delar av första backen i Vasaloppet och
sedan ha helt slut på fästvalla bara några
kilometer senare.

Foto: Magnus Östh

Experttips

Längdskidåkning för dig!
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GLIDVALLNING
För att skidorna ska glida bättre vallar man även glidzonerna, men tillvägagångssättet skiljer sig väsentligt från fästvallning. När man glidvallar arbetar
man med vallajärn, sicklar och borstar, vilket gör att ett vallaställ är i det
närmaste ett måste.

G

att vallas
ofta. De ska helst inte stå utan
paraffin för länge för en som
tävlingsåker. Står skidorna flera veckor
eller månader utan paraffin kan belaget
påverkas och glidet kan på sikt bli sämre.
lidytorna mår bäst av

Att smälla upp ett vallaställ i en lägenhet är

inget man gör frivilligt, dessutom medför
glidvallning en hel del kostnader. Därför
kan du som inte vill skaffa glidvallningsutrustning, men ändå vill ha bra glid till
vinterns stora mål satsa på följande upplägg:
Låt din sportaffär göra en så kallad
grundvallning på glidytorna när du
köper skidorna.
Lämna in skidorna i mitten av säsongen
för att återigen få dem glidvallade.
Lämna in skidorna på plats på tävlingsorten för glidvallning och eventuellt även
fästvallning till ditt lopp.
Lämna in skidorna efter årets sista
träningspass så de får ta sommarlov med
paraffin på glidytorna.

Läs mer om att

lämna in skidor för

Pulver: FC7
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Paraffin: HF80

Tagelborste

vallning inför ett lopp i kapitlet ”Ditt
Vasalopp”.
Olika glidvallor
I likhet med fästvalla så

finns även glidvalla i en rad olika former. Det vanligaste
sättet att glidvalla är genom att smälta in
ett paraffin på glidytorna med hjälp av ett
vallajärn.
Man låter lagret med paraffin stelna och
kallna innan man sicklar av och borstar
bort i stort sett allting. Det kan kännas
lite märkligt, men en liten del av paraffinet stannar i belaget och gör att friktionen
mot snön minskar.
För de som tävlingsåker så har man så
kallat högfluorpulver på i stort sätt varje
tävling, åtminstone långlopp på grund av
dess goda slitstyrka. Pulver lönar sig i de
flesta fören, men har störst effekt i milt
väder och skitig snön, eftersom det drar åt
sig mindre smuts än paraffiner.

Pulver är dyrt, men

Nylonborste

det kan förbättra ditt

Stålborste

Längdskidåkning för dig!
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glidvallor, bland annat så kallade fluider
och fluorklossar. Dessa är relativt dyra
tävlingsvallor som kan appliceras utan vallajärn. Fluider är flytande och på toppen
av flaskorna finns en svamp.
Du stryker försiktigt ut vätskan på
glidytorna och låter sedan vätskan torka.
Därefter beror det på fabrikat vad du gör.
Antingen låter du det vara som det är, eller
så korkar du och/eller borstar du belaget.
Med en fluorkloss gnuggar du in vallan
i belaget och korkar sedan för hand eller
med en så kallad rotorkork som sätts på
borrmaskin.
I det här fallet fungerar naturkork
bättre än syntetkork, eftersom friktioner blir högre. Fluider och fluorklossar
används flitigt på tävlingar upp till 15
kilometer, men det är tveksamt om de
håller i längden. Många lägger dessa vallor
ovanpå pulvret i långlopp för att förbättra
glidet första delen av loppet.

Foto: Magnus Östh

Pulver ser ut ungefär som mjöl och
strös ut över skidan
innan det värms in.
Ångorna från pulver
kan vara hälsofarliga, så använda
gärna gasmask vid
påläggning.

varianter av glidvalla i sprayform för motionsåkare, men
dessa produkter är inte speciellt användbara. Skillnaden i glid blir inte så stor och
inte så långverkande. Skidor mår istället
bättre av en glidvallning med vallajärn
och paraffin med jämna mellanrum för att
vallan ska gå in i belaget.

Det finns också billigare

glid avsevärt. Tränar du ett helt år inför
ett lopp kan det vara värt att lägga ned
pengar på att pulvervalla dina skidor inför
loppet, åtminstone om det är minus fem
grader eller varmare. Det kan göra många
minuters skillnad.
Generellt kan man säga att ju varmare
det är, desto mer fluor behövs och desto
dyrare blir det att glidvalla. Även ifall pulver och högfluorvallor ger det bästa glidet
i milt väder finns det ingen
anledning att använda det på
träning. När du tränar är det
EXPERTTIPS!
En populär glidvallning i långviktigt att ha rätt fästvalla
loppsvärldscupen är Start HF 80
för rådande före, men vilken
toppat med Swix pulver FC7.
glidvalla du har spelar mindre Det funkar i många kallfören,
bland annat gammal snö och -5
roll. Man behöver inte ha
till -15 grader. En annan populär
vallning, när det blir aningen
skidstadions snabbaste lagg
varmare, är att blanda pulvren
varje kväll.
FC7 och FC10 i förhållandet 3:2.
Förutom paraffiner och

pulver
finns det även andra typer av

Längdskidåkning för dig!

Exempel på lämpliga glidvallor

Ett så kallat grundparaffin, som gärna
får innehålla grafit för bättre slitstyrka.
Detta lager ger inte speciellt bra glid i
sig, utan är till för att den övriga glidvallan
ska sitta kvar bättre.
Ett paraffin för temperaturer cirka -5
till -15 grader.
Ett högfluorpulver för temperaturer
cirka +5 till -5 grader.

Denna mix kallas även ”060”,
eftersom det är 60 procent FC7.
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ATT LÄGGA PÅ
GLIDVALLA
Så här lägger du på paraffin
1. Smält på ett lager grundparaffin
Ta ett paraffin för minus tio grader eller kallare,
alternativt en grafitvalla, för att nästa lager med
paraffin ska sitta bättre. Har du termometer på
järnet så ställ in det på den temperatur som
rekommenderas för vallan. Det ska inte ryka för
mycket, då är järnet för varmt.
Håll paraffinet mot vallajärnet och dra järnet
längs belaget (det tål skidan) på glidytan så det
bildas två strängar på vardera sida om styrspåret.
Dra sedan järnet platt mot belaget i en takt
som motsvarar cirka fem sekunder per glidzon.
Paraffinet ska då flyta ut och täcka hela belaget
på 1–2 drag. Gör det inte det är järnet inte
tillräckligt varmt, alternativ att har du använt för
lite paraffin.

2. Sickla och borsta skidorna
Låt skidorna kallna fem minuter utomhus och
skrapa sedan av vallan med plastsickel och styrspårskrapa.
Borsta 10–20 drag med en medelhård tagelborste, sedan 10 drag med en fin stålborste.
Är det kallt ute och du ska tävla på det hårda
paraffinet kan du avsluta med att borsta med en

nylonborste 10–20 drag för att få en fin yta.
Det finns många skolor om vilka borstar man ska
ha, hur mycket man ska borsta och om man ska ha
roterande borstar som fästs på en borrmaskin. Vad
som bäst är svårt att avgöra, men helt klart är att det
går att vinna Vasaloppet både genom att handborsta
och att rotorborsta. Det finns många tillvägagångssätt
som ger samma resultat.
Vanligt bland elitvallare är att borsta bort det
mesta med stål och tagel, för att sedan polera upp
en fin yta med nylonborste det sista lagret. Man kan
använda samma borstar för såväl hårda paraffiner som
pulver. Har du bara möjlighet att köpa en borste så
satsa på en i tagel.

3. Smält på ett lager med dagens paraffin
Upprepa steg 1) och 2) med det paraffin som är lämpligt för dagens före. Ska du åka ett långlopp kan du
lägga på två lager med samma valla, eller bara värma
in paraffinet en extra gång innan du sicklar.

Så kallade rotorborstar
fästs på en borrmaskin.
Du kan nå samma resultat
med handborstar, men
med rotorborstar spar du
tid och kraft.

Kolla på
DVD:n!
På medföljande DVD
kan du se hur du
lägger på paraffin
och högfluorpulver.
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Experttips

Foto: Magnus Östh

Många elitvallare använder aldrig
mjuka paraffiner. Vanligtvis lägger de
pulver på skidorna och även i fall det
är plusgrader ute lägger de ett hårt
paraffin under, som egentligen är till
för minusgrader. Anledningen till detta
är att hårdare paraffiner har bättre
slitstyrka och drar åt sig mindre smuts
jämfört med mjuka.

Så här rengör du glidzonen
1. Se till att fästzonen är väl rengjord

enligt tidigare beskrivning.
2. Borsta glidytorna med en fin
(eller ”ultrafin”) stålborste
3. Om du har, lägg på en ”fluorocleaner” för att lösa upp fluorkarboner
och borsta sedan igen med stålborste.
4. Lägg på ett medelhårt paraffin, till
exempel violett, och låt det sitta tills
nästa gång du åker skidor.
Längdskidåkning för dig!

genom så kallad
varmsickling – det vill säga att lägga på ett
mjukt paraffin och sickla innan det stelnat
– ska helst undvikas. Att dra med en vass
plastsickel över skidan när den är varm kan
leda till att belag följer med, vilket skidan
inte mår bra av. Har du ingen fluorocleaner
är det bättre att använda lite vallaväck på
glidytorna. Tänk bara på att torka av skidan
med trasa eller papper direkt efteråt och lägg
på ett paraffin.
Att göra rent skidorna
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Foto: Luca Mara

Skidor med olika
strukturer i belaget.

STRUKTUR

specifika inställningar så att en diamant
skär en viss typ av struktur (mönster) som
passar i olika typer av snöförhållanden.

D

u kan definitivt få betydligt

snabbare skidor med rätt glidvalla. Men
det är långt ifrån den viktigaste
faktorn för att få bra glid. Det i särklass
viktigaste är att ha ett par bra skidor. I
kapitlet om utrustning kunde du läsa ett
ganska långt resonemang kring bland
annat skidors egenskaper med spann och
hur olika skidor från samma serie kan
variera. Det är inte lätt att hitta riktigt
bra skidor, men när man väl gör det kan
man nästan valla de hur som helst och
de kommer ändå att glida bra. En bra
elitskida som är dåligt glidvallad och för
fel temperatur glider i 9 fall av 10 bättre
än en nybörjarskida som är pulvervallad
av ett vallaproffs.

Fin struktur passar bäst i

finkornig snö
och grov struktur passar bäst i grovkornig snö. Det kan vara klokt att slipa sina
skidor med en fin struktur och sedan rilla
(se nästa sida) i de fall en grövre struktur
behövs.
Har du ett par skidor som du vet aldrig
kommer att gå i finkornig snö kan du
lägga en grov struktur. Att stenslipa är ett
hantverk och det är inte alla lokala sportbutiker som är proffs på området. Vill du
få så snabba skidor som möjligt kan det
vara en god idé att prata med någon som
har koll och försöka hitta en erkänt duktig
stenslipare, eventuellt i en annan stad.

Förutom att lägga en

Stenslipning
En annan komponent som också spelar en
avgörande roll för glidet är strukturen på
skidan, alltså det fina mönstret i belaget.
För att skapa en struktur kan man låta
skidan stenslipas, vilket innebär att det
översta lagret av belaget tas bort genom att
skidan körs igenom en stor maskin med
en roterande slipsten. Skidan körs över stenen om och om igen tills belaget har blivit
helt plant. Sedan använder man sig av
186

TIPS!
Skidans
egenskaper och
belagets struktur är betydligt
mer avgörande
för glidet än
vad vallan är.

struktur har stenslipning ett syfte i att ta fram nytt belag.
Några få ytliga repor i färdriktningen
påverkar inte glidet nämnvärt, men har du
många, djupa och tvärgående repor kan
det vara läge för en stenslipning. Likaså
om du glömt att lägga på paraffin över
sommaren så att belaget har tagit skada.
En skida kan stenslipas många gånger
innan belaget tar slut. Tränar och tävlar
du mycket på ett par skidor kan det vara
klokt att lämna in dem för stenslipning
åtminstone vartannat år.
Längdskidåkning för dig!
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Efter stenslipning kan man lägga
skidorna med paraffin på i ett
värmeskåp som kallas hotbox.

butiker
skidorna med paraffin på i en så kallad hot
box cirka 10 –14 timmar, ett värmeskåp
där temperaturen går upp och ned för att
skidorna ska ta åt sig så mycket valla som
möjligt. Det går utmärkt att tävlingsvalla
skidorna direkt efter hot boxen och köra
ett lopp dagen efter. Du behöver inte åka
ett visst antal mil innan skidorna är redo
för tävling. Har inte dina skidor ”hot
boxats” bör du istället själv lägga på några
lager med ett medelhårt paraffin innan
första turen.
Efter stenslipning lägger många

Primateria har
precis som Kuzmin
specialiserat sig på
stålsicklar.

Att stålsickla sina skidor innebär att man
drar en sickel i stål längs hela undersidan.
Detta är ett alternativ till stenslipning
och syftar både till att få fram nytt belag
och för att skapa en ny struktur. Är man
extremt duktigt på att stålsickla kan man
göra det istället för att stenslipa, för att på
så sätt spara tid och pengar, men för en
mycket övervägande majoritet blir resultatet bättre med en stenslipning. Tänk på att
inte ta dina finaste skidor första gången du
prövar att stålsickla, eftersom det är lätt att
förstöra belaget.

Rillning

Några få ytliga repor i färdriktningen
”
påverkar inte glidet nämnvärt.”
Skidåkaren Antonina Ordinas man Leonid
Kuzmin publicerade 2006 en licentiatavhandling som hävdade att stålsickling kan
ersätta all glidvalla, alltså att det räcker
med att stålsickla skidorna istället för att
valla. Hans tes var att glidvalla tar åt sig
en del smuts, så utan valla blir det mindre
smuts som kan sakta ned skidorna.
Det stämmer delvis och som motionär
är stålsickling ett bra sätt att spara pengar
och tid och ända ha hyfsat glid. Men siktar
du mot eliten går skidorna alltid snabbare
med rätt glidvalla ytterst, oavsett om du
stålsicklat eller stenslipat skidorna.
Längdskidåkning för dig!

Med ett
rillverktyg
kan du skapa
en struktur i
skidans belag.

Stenslipning och stålsickling gör bestående
förändringar i belaget. Det gör även vissa
av de lite äldre så kallade rillverktygen,
men de flesta nyare modellerna skapar en
ytlig struktur genom att mönstret trycks
ned belaget.
Detta brukar sedan gå tillbaka vid
nästa glidvallning. Det finns en stor
mängd olika rillverktyg med bland annat raka och brutna strukturer. Att rilla
sina skidor kan göra stor skillnad i glid,
särskilt i varmt väder. Då är raka (linjära)
rillers på 1 eller 2 mm effektiva för att
transportera bort vatten. Vid kärvt före
passar ofta brutna strukturer bättre, för
att minska torrfriktionen. Funderar du på
att köpa en pulverburk eller ett rillverktyg
så är det ingen
självklarhet
vilken av de
två prylarna
som förbättrar
glidet mest
en mild dag i
mars.
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Foto: Vasaloppet

Många som läser den här boken har något av loppen i Vasaloppsveckan som mål med sin skidåkning. Det här kapitlet kan
ses som en uppsamling och ett åskådliggörande av det som du
hittills har läst. Det är nu du ska dra nytta av allt du lärt dig om
bland annat skidteknik, utrustning, konditionsträning, rullskidsåkning, stakmaskiner, styrka, träningsupplägg och vallning, för
att kunna omsätta det i praktiken.
Här kommer därför en kortfattad version om vad som kan vara
bra att tänka på för att lyckas på färden mot Mora, oavsett om
du startar i Berga By eller i Oxberg.

Längdskidåkning för dig!
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TRÄNING OCH TEKNIK
Nybörjare
Försök röra på dig så

mycket som möjligt
under våren och sommaren och variera
träningsformer för att minska risken för
skador. När hösten kommer är det bra
om du fokuserar lite mer på överkroppsträning. Rullskidsträning är jättebra, men
har du inte den utrustningen kommer du
långt med att byta ut vartannat löppass
mot skidgångsträning. Du kan också dra
en del i stakmaskin och köra några extra
styrkepass för överkroppen.
att åka på
ett träningsläger med instruktörer för att
lära dig mer om teknik och längdskidåkning i allmänhet. Vill du träna tekniken
innan dess finns det läger i Torsbys skidtunnel tidigare på hösten. Med bra teknik
sparar du mycket tid i Vasaloppsspåret!
I december kan det vara klokt

är det bra att åka så
mycket skidor som möjligt, prioritera helst
bort övrig träning. Har du bara tid att
träna en eller två dagar i veckan så försök
att åka långa pass. Eftersom ställtiden
på vintern är ganska lång är det bra att
passa på att träna mycket medan man har
skidorna under fötterna.
Träna gärna på att byta spår när du
åker, det kommer du ha nytta av i ett
långlopp. Sikta på att köra en distans som
motsvarar ungefär halva din tävlingsdistans minst en gång innan den huvudsakliga tävlingsdagen. En mindre skidtävling
på till exempel 21 km eller 42 km kan
vara ett sådant träningspass. Mer om detta
längre fram i stycket som handlar om
seedningslopp.
I januari och februari

i veckan så behöver
man inte tänka så mycket på formtoppning. Åk som sagt så mycket skidor som
möjligt med blandad intensitet och varierande längd på passen under vintern.
Sista veckan och framförallt dagarna
innan det långa loppet kan det dock vara
smart att ta det lite lugnare. Men vila helst
inte helt sista veckan. Det kan ”stänga av”
kroppen.

Tränar man 1–3 gånger

Stressa inte!

du har fortfarande
inte kört ditt första träningspass? Lugn,
det löser sig. Tänk bara på att stegra träningen långsamt och jobba på tekniken,
så kan du kanske åka lite fler mil i januari
och februari istället.

Foto: Vasaloppet

Är det november och
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Motionär/elitmotionär
För dig som åkt mycket skidor innan och
har tidsmål i Vasaloppet är det också bra
att variera sin träning under våren och
sommaren, för att minska skaderisken
och höja motivationen. Men redan i slutet
av sommaren bör tonvikten i träningen
ligga på rullskidor. Ju längre hösten går,
desto fler rullskidspass bör bestå av enbart
stakning och lägg gärna in stakmaskinsintervaller.

Träna även styrka med jämna
”
mellanrum så länge det inte blir för tätt
inpå någon tävling.”
Du kan även åka på

något träningsläger
där du kan träna extra mycket en långhelg eller en hel vecka, exempelvis Torsby
tidigt på hösten och/eller Bruksvallarna
i november. Har du möjlighet att resa
långt är en vecka i de österrikiska alperna
i september/oktober ett fantastiskt bra sätt
att kombinera semester och träning.

satsa på att åka
mycket skidor. Tränar du även skejt kan
du fortsätta med det i början av säsongen,
men för att ge dig själv ännu bättre förutsättningar i Vasaloppet bör du enbart åka
klassiskt de sista veckorna.

Under vintern så bör du

Under hela vintern är det bra om du kan
springa kort och lugnt varje eller varannan vecka för att hålla igång benen så du
lättare kan starta upp barmarksträningen
på våren. Det gör också att du behåller
spänsten i benen. Träna även styrka med
jämna mellanrum så länge det inte blir för
tätt inpå någon tävling.

inför ett lopp är inte
lätt och det bästa är att utgå från egna förutsättningar och försöka göra på samma
sätt som den gången man lyckades pricka
rätt. I kapitlet om träningsupplägg kan du
läsa mer om formtoppning och förslag på
hur du som erfaren skidåkare kan träna
sista veckan inför Vasaloppet.

Att formtoppa sig

Foto: Per Eriksson

En träningshelg i skidtunneln i Torsby är
en bra tjuvstart på säsongen.

Längdskidåkning för dig!
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UTRUSTNING
Nybörjare
Om du ska köpa skidor och

annan utrustning kan sporthandlarnas längdträffar
vara bra tillfällen. Det är på hösten – ofta
i oktober och november – som många av
landets sportaffärer ordnar sådana dagar.
Då har du möjlighet att träffa representanter från olika skid-, valla- och klädmärken.
Förutom gott om expertis brukar det vara
bra priser på skidutrustning dessa dagar.
Kan du istället låna utrustning eller köpa
begagnat är det kanonbra, men kolla spannet på skidorna först så att de passar dig.

Det bästa sättet att testa glid på skidor
är att ta fart i en nedförsbacke och
hålla i en kompis som väger ungefär
lika mycket, och när ni sedan har
samma fart släpper vi varandra och ser
vem som glider bäst.

Motionär/elitmotionär
Har du redan åkt skidor flera

säsonger
har du säkerligen det mesta du behöver.
Känner du att du har möjlighet kan du
fundera på att köpa ett par nya skidor.
Själva skidorna är den del av utrustningen
som kan göra störst skillnad och det är
aldrig fel att ha några par att välja mellan.
Exempelvis kan du använda olika skidpar
för olika fören och det är praktiskt att ha
ett par ”fulskidor” som man kan åka med
när det är dåligt med snö.

komplettera utrustningen när du ser att behov finns. Tänk
bara på att aldrig tävla med något som du
inte åkt ett antal träningspass med innan.
Undvik till exempel att köpa nya skidskor
eller vantar på Vasaloppsmässan som du
planerar att åka med dagen efter.

Under vintern kan du

så att utrustningen
är hel innan start. Handremmen med
dess kardborre på staven bör inte vara för
sliten, trugan ska vara intakt, gummikudden på bindningen ska sitta där den
ska, dragkedjan på skidskorna ska fungera
och kläderna ska vara hela.
Glöm inte att kolla
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TIPS!
Kolla så att
utrustningen är
hel innan start.

Har du pulvervallat dina

skidor många
gånger och belaget börjar ta stryk bör du
lämna in dina skidor för stenslipning.
Många av landets stenslipare har mycket
att göra i Vasaloppstider, så lämna in
Längdskidåkning för dig!
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skidorna i god tid. Har du flera skidpar
kan du lägga en fin struktur på de lite
mjukare skidorna och en grövre struktur
på de hårda skidorna om du vet att du bara
kommer att åka på dem i klisterföre med
våt och/eller grovkornig snö.
Vallar du dina skidor själv bör

du kontinuerligt under vintern pröva olika tävlingsvallor på olika par och testa dina skidor
mot varandra. Det bästa sättet att testa
glid på skidor är att ta fart i en nedförsbacke och hålla i en kompis som väger
ungefär lika mycket, och när ni sedan har
samma fart släpper vi varandra och ser
vem som glider bäst. Det ger ett mer relevant resultat än att jämföra skidor med en
glidtestare som har satt uppsatta fotoceller
i backen, och framförallt ger det ett bättre

Längdskidåkning för dig!

resultat jämfört med att se hur långt man
glider då man startar stillastående vid en
viss punkt i en nedförsbacke.
När du testar skidor bör också åkkänslan spela en viktig roll. Vissa par kan
glida bra i nedförsbackar, men när du går
upp på tå vid flack stakåkning så kanske
fästvallan ligger i snön. Det är inte lätt att
testa fram vilka skidor som går bäst när
du stakar, men övning ger färdighet.

Själva skidorna är den del av ut”
rustningen som kan göra störst skillnad
och det är aldrig fel att ha några par att
välja mellan.

”
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KOSTUPPLADDNING

O

avsett hur du äter vanligtvis lönar
det sig att ladda med kolhydrater
inför ett långlopp. Det anser de
flesta forskare. Hur långt innan och till
vilken grad man bör fylla upp sina glykogenförråd finns det dock inget entydigt
svar på. Om du ska tävla i tre timmar eller
längre bör du ladda med kolhydratrik kost
i en till tre dagar före.
För de flesta räcker det med att äta extra
mycket pasta till lunch och middag under
fredagen och lördagen om du ska åka Vasaloppet på söndagen. Du kan också välja
lite mer bröd och gröt samt lite mindre ost
och ägg till frukost och mellanmål. Tänk
på att dricka lite mer än vanligt under
dessa dagar, eftersom kolhydrater binder
en del vatten.

och elitåkare –
kompletterar sin kostuppladdning med så
kallade kolhydratsladdare,. En kolhydratsladdare kan antingen vara en dryck eller
en gelliknande produkt. Detta fungerar
kanske för en del, men inte för alla.

Många – både motionärer

ordentligt innan
ett Vasalopp. Men det går också att äta
för mycket. Det finns många som är lite
dästa när de står på startlinjen i Berga By.
Prova gärna din kostuppladdning innan.
Inför ett kortare lopp behövs inte alls
samma kostuppladdning som för ett helt
Vasalopp, men ta chansen att pröva olika
uppladdningsformer på sådana lopp och
se hur din kropp reagerar. Kolhydratsladdare är särskilt viktiga att testa i förväg,
eftersom alla magar inte klarar av dessa
produkter.
Det är viktigt att äta

TIPS!
Testa din
uppladdning
på ett mindre
lopp tidigare
på vintern, så
du vet hur din
kropp reagerar.

Tömning
Förr var det vanligt att göra en så kallad
kolhydratstömning inför Vasaloppet. Det
går ut på att man äter mycket sparsamt
med kolhydrater i kombination med tuff
träning i några dagar i början av samma
vecka som Vasaloppet, för att sedan äta
upp sig rejält de sista dagarna inför loppet.

en normalstor
frukost. Åker du mot starten väldigt tidigt
kan du dela upp frukosten så du äter lite
innan du åker och lite till – exempelvis
en macka eller en energikaka – en timme
innan start.
På morgonen kan du äta

Foto: Luca Mara

Enervit Presport och Vitargo
Carboloader är två vanliga så
kallade kolhydratsladdare.

194

Längdskidåkning för dig!

Foto: Vasaloppet

DITT VASALOPP

Daniel Tynell vinner
Vasaloppet 2009.

Så gjorde Daniel Tynell inför sina segrar
i Vasaloppet 2002, 2006 & 2009
”De senaste åren har jag

ändrat lite på
min uppladdning, men alla tre gånger jag
var först i Vasaloppet gjorde jag ganska
extrema tömningar. Måndag, tisdag och
onsdag innan loppet tränade jag dubbla
pass, med 2–3 timmar på förmiddagen
och 1,5–2 timme på eftermiddagen.

kvällen började jag äta igen och då var jag
ordentligt tom.
Jag minns att jag nästan kröp hem efter
förmiddagspasset på onsdagen, åt en liten
fiskbit och gav mig sedan ut för att träna
igen. Då mådde jag riktigt dåligt och
fantiserade om semlor och kall Fanta.

Jag minns att jag nästan kröp hem
”
efter förmiddagspasset på onsdagen,

Efter det åt jag normala portier

åt en liten fiskbit och gav mig sedan ut
för att träna igen.

”

Ett av dessa var ett intervallpass, på
måndagen, och resten var klassiska
distanspass för att tömma glykogendepåerna. Under själva tömningen åt jag
mycket begränsade mängder kolhydrater
och fett, och det totala energiintaget
var mindre än normalt. På onsdagsLängdskidåkning för dig!

fram till
Vasaloppet, men med sex – istället för tre
– rejäla mål mat per dag. Det blev mycket
mat och dryck, men jag brukade hålla
igen från lördag lunch till start, så inte
magen blev för uppsvälld. Kolhydratsladdare drack jag aldrig. Torsdag, fredag och
lördag tränade jag lätt en timme klassiskt.
Dagen innan loppet körde jag 3–4 ryck
på 15–60 sekunder i hög fart för att väcka
kroppen.”
/Daniel Tynell
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VALLNING
Nybörjare
Har du ingen egen utrustning för att
glidvalla dina skidor bör du definitivt
lämna in dem på någon vallaservice som
det finns gott om i Mora och Sälen under
Vasaloppsveckan. De flesta är duktiga och
du kommer känna stor skillnad jämfört
med om du inte glidvallar alls. Du kan
även lämna in skidorna till din lokala
sportaffär, men eftersom skidorna då
kanske måste vallas några dagar i förväg
finns risk för att vallan inte överensstämmer med vädret.

Att lämna bort sina skidor för

fästvallning
är lite knepigare. Även om du har streck
på skidorna som visar dina vallazoner för
burkvalla respektive klister så är det bara
du som vet hur tjockt lager valla som är
lagom för dina skidor och din åkstil.
Det går i de flesta fall bra att låta någon
annan lägga fäste på sina skidor, men om
du har lite egen kunskap om fästvallning
så kan det vara klokt att göra den delen
själv eller åtminstone se på när någon
annan vallar åt dig.

Motionär/elitmotionär
Många av de som står i

de olika vallatälten
är så pass duktiga att du kommer få riktigt
bra grejer under fötterna om du väljer
att lämna in skidorna för pulvervallning.
Men även här är det osäkert med fästvallningen, så den delen bör du inte helt
lämna bort till någon du inte känner.
som vallar åt dig
bör du anlita den personen för ett seedningslopp innan, så hon eller han vet hur
mycket fäste du normalt behöver.

Har du någon i klubben

Foto: Magnus Östh

Testar du skidor innan start så är startrakan och första backen – som nästan
alltid bjuder på isiga spår – inte speciellt
lämpliga för test av skidor och valla. Det
är mer relevant på ett ställe där snön
inte är så grovkornig som den ofta blir
vid starten. Så länge det är någorlunda
stabilt väder så är det en god idé att åka
till Mångsbodarna dagen innan och noga
välja ut de rätta skidorna, för att sedan
bara behöva valla upp ett par utan att
testa dem på morgonen innan start.
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Foto: Magnus Östh

Beslutsångest av att välja skidor
dagen innan tävling?

Längdskidåkning för dig!
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SEEDNINGSLOPP

– DITT BÄSTA TRÄNINGSPASS

D

et bästa träningspasset för

en
Vasaloppsåkare är att åka ett så
kallat seedningslopp, vilket är ett
långlopp på minst 40 km i klassisk stil
som godkänts som seedningsgrundande
för Vasaloppet (minst 15 km gäller för
TjejVasan). Ett bra resultat i ett seedningslopp gör att du får stå i ett bättre startled
på Vasaloppet. Seedningen baseras på hur
bra de främsta är i ett lopp. Det betyder
till exempel att för att du ska kunna seeda
dig till elitledet måste andra elitledsåkare
köra loppet.
Efter varje helg på vintern har de som
jobbar med seedningen på Vasaloppet
ett möte för att fastställa vilken tid man
var tvungen att ha i det aktuella loppet
för att tilldelas ett visst startled. Listor på
de olika seedningsloppen och vilka tider
som krävs för olika startled i Vasaloppet
finns på Vasaloppets hemsida. Sedan 2012
fungerar även rullskidtävlingen Alliansloppet som seedningsgrundande för
Vasaloppet.
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Att eventuellt hoppa fram några
TIPS!
På Vasaloppets
hemsida finns
en lista över alla
seedningslopp.

startled
är bara en av många anledningar till
att åka ett seedningslopp. Andra fördelar
är att:
Du lär dig hur din kropp fungerar
på tävling.
Du lär dig hur du ska äta och dricka
före, under och efter loppet.
Du lär dig hur du ska klä dig inför
ett lopp.
Du lär dig (kanske) att hantera
nervositeten inför ett lopp.
Du lär dig hur du hur ska tävlingsvalla
dina skidor.
Du lär dig hur det är att starta med
hundratals andra skidåkare.
Du lär dig att åka i klungor.

göras ännu längre.
Seedningsloppen är inte minst ett bra
sätt att motivera sig själv till att ta i på
träning. Det är lättare att pressa sig till att
åka 4 mil så fort som möjligt med nummerlapp på jämfört med att skava runt 16
varv själv på ett elljusspår.
Listan skulle kunna

Längdskidåkning för dig!
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som bor i de södra delarna av Sverige är
att snötillgången inte är bra alla vintrar. Men en snörik skidsäsong finns det
långlopp nästan varje helg från början av
januari till slutet av februari i bland annat
Västergötland och Småland.

Det är lättare att pressa sig till att åka
”
4 mil så fort som möjligt med nummerlapp på jämfört med att skava runt
16 varv själv på ett elljusspår.

”

Är du vältränad och har bra möjligheter
att åka iväg några lördagar eller söndagar
kan du åka upp till 5–6 seedningslopp
innan Vasaloppet. Fler än så brukar bli
för slitsamt, både för kropp och själ, och
risken är då att man är dränerad på energi
när man står på startlinjen i Vasaloppsveckan.
med korta
reseavstånd, så du kan lägga tid på träning
istället för bilåkande. Problemet för de

Välj gärna seedningslopp

Längdskidåkning för dig!

Både Vasaloppet och Engelbrektsloppet
ingår i En Svensk Klassiker och dessa är
Sveriges två största skidtävlingsarrangörer.
Andra stora långlopp är bland annat Västgötaloppet i Ulricehamn, Intersportloppet i Mora, Skinnarloppet i Malung och
Stråkenloppet i Mullsjö.

Foto: Magnus Östh

man bör åka
under en vinter beror på ambition och
möjligheter. Även om du har svårt att
komma iväg på helgen är det bra om
du trots allt kör ett långlopp innan ditt
huvudsakliga mål.

Hur många seedningslopp
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PRAKTISKA TIPS PÅ PLATS
Oavsett om du åker Vasaloppet,

TjejVasan, StafettVasan eller något annat av
loppet i Vasaloppsveckan så kommer du
mötas av mycket trafik och långa köer.
Försök åka kollektivt om du kan, det
minskar både köerna och belastningen
på miljön.
Eftersom det är mycket folk i

rörelse
behöver du vara i god tid till det mesta,
vare sig det handlar om att hämta nummerlapp, åka till starten, köa för att få en
bra plats i startledet eller att gå på toaletten innan start.

är Sveriges största
mässa i sitt slag och den i Sälen är också
gigantiskt. Det är här på någon av mässsorna du hämtar din nummerlapp (du väljer upphämtningsplats vid anmälan) och
det är alltid spännande att klämma och
känna på olika skidor, vallor och kläder,
samt göra några impulsköp.
Vasaloppsmässan i Mora

Under loppet

är det bara
att försöka njuta så mycket som möjligt.
Du har gjort alla dina förberedelser och
nu gäller det att göra sitt bästa! Tänk på
att inte stressa i starten. Att försöka ta sig
förbi folk genom att sicksacka med små
marginaler i första backen brukar leda
till ungefär en tiondels procent vinst i tid
och väldigt många procent förlust i kraft.
Dessutom uppstår irritation bland medtävlare och inte sällan brutna stavar.

När du väl står på startlinjen

är den första.
Den riktiga stigningen börjar efter en
kilometer och varar i cirka två kilometer, där man passerar banans högsta
punkt. Andra rejäla stigningar är upp

Foto: Vasaloppet

Vasaloppets största backe
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mot kontrollerna i Risberg, Oxberg och
Hökberg. De två längsta nedförsbackarna
är efter Mångsbodarna och efter Evertsberg. För dig som åker KortVasan eller
TjejVasan är den inledande backen upp
mot Oxberg den mest utmanande, medan
HalvVasans tuffaste stigning är den upp
mot Vasslan efter en knapp mil.
i de främre leden kan det vara
bra att försöka hitta bra klungor att åka i,
så att ni kan hjälpas åt med farthållningen. Det minskar luftmotståndet och det
brukar kännas mentalt lättare.
Om du åker

Ta med vätskebälte
Vare sig du planerar att

vara ute länge eller
om du har bråttom kan det vara klokt att
ha med sig ett eget vätskebälte så du kan
dricka oftare än bara på kontrollerna, som
kommer ungefär en gång per mil. Fyll

Dessa grejer kan vara bra att ha med till ditt
lopp i Vasaloppsveckan:
Skidor
Stavar
Skidskor
Underställ
Tights och tunn skidjacka (eller tävlingsdräkt)
Tjock överdragsjacka
Ullstrumpor
Mössa och buff
Vantar i olika tjocklekar
Glasögon mot snö och stark sol
Valla
Toapapper (till före start)
Tejp för ansiktet (om det är kallt)
Klocka (om du vill hålla koll på tiden
under loppet)
Vätskebälte/camelbak
Sportdryck och annan energi
Vaselin och tejp för att förebygga skav
Liniment för stela muskler

Ta INTE med musikspelare och hörlurar.
Lyssna gärna på musik när du springer ensam i
skogen eller nöter på stakmaskinen, men i ett
masstartlopp måste du vara uppmärksam och
då är det inte läge att digga till sin senaste
Spotify-lista.

Längdskidåkning för dig!
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PACKLISTA FÖR DITT
VASALOPP

TIPS!
Det kan vara
klokt att ha
med sig ett
eget vätskebälte i
Vasaloppsspåret.

på flaskan/bältet/camelbaken på kontrollerna. Hur mycket vätska man behöver
i ett Vasalopp är ytterst individuellt och
beror på väder och hur lång tid du är ute.
För ett helt Vasalopp kan det variera så
mycket som från 2 till 10 liter. Blir du
hungrig finns så kallade Vasaloppsbullar
på kontrollerna.
Daniel Tynells energiintag i Vasaloppet

1–2 dl Enervit G-sport sportdryck
ungefär var femte kilometer. Med start
efter cirka 2,5 mil samma sportdryck fast
med koffein på var tredje vätskestation.
Totalt tre stycken Enervit liquid med
koffein, med start efter 2,5 mil.
Totalt två stycken Redbull-shots med
mycket koffein sista 3 milen.
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Många i eliten bär med sig så kallade liquids för
att få sig en extra energiboost en bit in i loppet.

Valla om vid bakhalt
Har du dåligt fäste och

inte är tillräckligt
stark för att staka dig uppför backarna bör
du lägga på mer fästvalla direkt. Vänta
inte! Antingen tar du med dig ett par
passande vallaburkar och en kloss, eller
så stannar du på en kontroll och får hjälp.
Har du dåligt glid är det svårt för vallapersonalen att åtgärda det, så länge inte
det dåliga glidet beror på för tjockt lager
fästvalla. Då kan de skrapa bort överflöd.

kan vädret hinna
ändra sig en del och då blir det naturligt
att valla om. Den vallan som var bra i
starten då det kanske var -20 grader lär
inte fästa i Hökberg då solen kommit upp
och temperaturen närmar nollgradigt.
Om du är ute länge

Spurta!

är man vanligtvis
rejält trött i hela kroppen, oavsett vilket
lopp i Vasaloppsveckan som man åker.
Försök ändå pressa ur de sista krafterna i
Mora centrum och bjud publiken på en
mäktig spurt och en snygg finish!
Foto: Magnus Östh

Sista biten in mot Mora

Experttips: Så gör eliten i
Vasaloppet
Vasaloppet är det längsta av världens stora långlopp. Det betyder att vätske- och energiintaget är avgörande. I ungefärliga tal
dricker de flesta i eliten 1–2 dl sportdryck (med eller utan koffein)
var femte kilometer.
Många kompletterar sportdrycken med Red Bull eller Coca
Cola i slutet av loppet. Geler och liquids används också, främst i
andra halvan av loppet. Få av de hundra bästa herrarna i Vasaloppet åker med vätskebälte, istället har de privat drickalangning från
sin klubb eller sitt team. Som motionär bör man undvika privat
drickalangning, eftersom det leder till trafikkaos. Servicen på
Vasaloppets kontroller är mycket bra.
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Efter målgång brukar endorfinerna flöda
och det är alltid roligt att prata om loppet
med andra som kommit i mål ungefär
samtidigt. Hur gick starten? Hur var
glidet? Var det jobbigt i Lundbäcksbackarna innan Oxberg? Hamnade du i
bra klungor?
På kvällen kan det vara skönt att unna
sig en god middag med nära och kära
och sedan ta några veckors paus från
träningen om du inte har några fler lopp
samma år.
Sedan börjar

Vasalopp…

träningen inför nästa års

Längdskidåkning för dig!
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Sven-Åke Lundbäck är obesegrad
i Vasaloppet. Ett lopp, en seger.
Året var 1981.

i Mora centrum och bjud publiken på en
mäktig spurt och en snygg finish!

”
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” Försök ändå pressa ur de sista krafterna
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Höjdskillnad största uppförsbacke: 179 m (0,3 till 3,1 km efter start)
Höjdskillnad övriga långa stigningar: Risbergsbacken 116 m, Lundbäcksbacken (Oxbergsbacken) 50 m
och Hökbergsbacken 51 m
Höjdskillnad största utförsbacke:
213 m (mellan Mångsbodarna och Tännäng)

Risberg

Vasaloppet och Öppet Spår 90 km

Höjd över havet vid starten:
Höjd över havet vid målet:
Spårets högsta punkt:
Spåret lägsta punkt:
Total stigning:
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MER ÄN SKIDÅKNING
Längdskidåkning handlar om så mycket mer än bara att ta sig fram på snö
med skidor och stavar. För många blir skidåkningen en livsstil. I det här kapitlet får du några tips på hur du kan få ännu roligare med din längdåkning!

M

ånga ser skidåkning som

en
naturupplevelse och en chans till
att få egen tid och låta tankarna
flyta iväg. Med en stressig vardag är tiden i
spåret en fin kontrast för att varva ner och
samla energi. Bättre sätt att återhämta sig
rent psykiskt än att åka skidor i lugn takt
på ett fint spår är svårt att hitta.

en social sport.
Många tycker att träningspassen blir
roligare när man åker tillsammans med
andra. Det gör att träningen blir av och
man peppar varandra i spåret.
Men skidåkning är också

grunderna inom
längdåkning och på samma gång lära

Ett bra sätt att lära sig

Du är både roligt och lärorikt att
åka på ett arrangerat skidläger.
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tillräckligt bra eller för att bli tvingade att
sälja Bingolotter. Moderna skidklubbar
tar idag hänsyn till detta och välkomnar
även totala nybörjare. Leta upp närmsta
klubb och våga ta steget att delta på
träningarna för att lära dig mer om skidåkning och för att inspireras av andra!
Åk skidor i skolan

eller om du har
barn som åker skidor, så finns det många
olika sätt att kombinera skidåkning med
studier. Detta gäller främst personer som
är villiga att lägga rejält med tid på sin
idrott och som har höga mål.

Foto: Erik Wickström

Om du fortfarande är ung,

skidgymnasier, där
vissa tar in elever från hela landet, medan
andra enbart satsar på lokala förmågor.
De flesta svenskar som kommit långt
inom längdskidåkning har gått på skidgymnasium och det är ett enormt stöd för
att bli en duktig skidåkare under dessa
viktiga juniorår.

På flera orter finns

känna likasinnade är att åka på ett arrangerat läger. Det finns många instruktörer
och skidtränare i Sverige och söker du på
nätet hittar du bland annat helgläger i
september i Torsbys skidtunnel, ett veckolångt glaciärläger i Ramsau i oktober, samt
mängder med kurser på veckosluten under
vintern. På flera ställen i landet finns även
skidskolor, där man exempelvis träffas en
gång i veckan i januari och februari.
Gemensamt för dessa läger och

kurser är
att de ofta innehåller både teknikträning,
utrustningstips och träningsrådgivning.
De brukar också vara trevliga mötesplatser
för personer med samma intressen och det
är en bra möjlighet att utbyta erfarenheter
och kanske hitta nya träningskompisar.

Gå med i en klubb
Skidklubbens roll idag är helt annorlunda
jämfört med bara ett tiotal år sedan. Förr
vände sig de flesta motionärer till klubbar
för att delta i deras träningar. Idag hittar
många istället sina träningskompisar via
andra kanaler och många ”gäng” träffas på
en bestämd plats en viss dag i veckan för
att träna ihop.
Många undviker klubbträningar,
möjligtvis för att de är rädda att inte vara
Längdskidåkning för dig!

att kombinera
skidåkning med universitets- och
högskolestudier i bland annat Falun,
Östersund och Umeå. Har man inte lika
bråttom med sin utbildning, eller vill läsa
upp sina gymnasiebetyg, finns det en
folkhögskola med skidlinje i Mora.
Efter gymnasiet går det

” Ett bra sätt att lära sig grunderna

inom längdåkning och på samma gång
lära känna likasinnade är att åka på ett
arrangerat läger.

”

att gå med sitt idrottande är
att söka stipendium som skidåkare i usa.
Där kan man få en universitetsutbildning
på fyra år och komma hem utan en enda
krona i studielån. Det är ett bra sätt att
förena studier och skidåkning och på
samma gång förbättra sin engelska.

En annan väg
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Det tyska långloppet König Ludwig Lauf
bjöd på ett fint snöfall vid 2013 års upplaga.

Tävla utomlands
Ett bra sätt att baka in skidåkningen

i

semestern är att åka till något av alla
långlopp runtom i världen. I Europa finns
långloppscupen Ski Classics, där eliten i
sex deltävlingar tävlar i samma lopp som
tusentals motionärer. Utöver loppen i
Ski Classics finns flera lopp som ingår i
Worldloppet, både i och utanför Europa.
För att bli en ”Worldloppet Master”
ska man ha åkt tio olika internationella
långlopp, varav minst ett på en annan
kontinent.
Många åker de flesta loppen i Europa,
för att sedan avsluta med exempelvis
Kangaroo Hoppet i Australien, Sapporo
Ski Marathon i Japan eller American
Birkebeiner i usa. Tävlingarna i Ski
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” De flesta av loppen har kortare

varianter samma helg, ungefär som
Vasaloppet har en mängd olika
alternativ till huvudtävlingen.

”

Classics går alla i klassisk stil, medan
Worldloppet även innehåller lopp i skejt.
De flesta av loppen har kortare varianter
samma helg, ungefär som Vasaloppet
har en mängd olika alternativ till huvudtävlingen. Det gör att du kan locka med
dig din partner även om hon eller han inte
vill åka den fulla sträckan.
brukar tävlingsmomentet bli något avdramatiserat och
man kan istället njuta mer av landets
När man tävlar utomlands

Längdskidåkning för dig!

Foto: Magnus Östh
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specialiteter vid matbordet, ta chansen att
uppleva storslagen natur eller öva på sina
språkfärdigheter. Loppen har varierande
karaktär, alltifrån König Ludwig Lauf
som är mestadels platt och stakvänligt,
till Birkebeinerrennet som är det mest
kuperade av de internationella långloppen.

Jizerská 50, 50 km klassisk, Tjeckien
Marcialonga, 70 km klassiskt, Italien
König Ludwig Luaf, 50 km klassiskt, Tyskland
Vasaloppet, 90 km klassiskt, Sverige
Birkebeinerrennet, 54 km klassiskt, Norge
Årefjällsloppet, 75 km klassiskt, Sverige

Längdskidåkning för dig!

Foto: Magnus Östh

Ski Classics
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I LOVE SKI:
JOHANNA TUUF
När började du åka skidor?

Vad är ditt favoritpass?

Namn: Johanna Tuuf
Jag åkte skidor i grundskolan,
37
sedan tog jag en paus på 25 år. Ålder:
Familj: Pojkvän. Föräldrar i Vasa,
År 2010 gav jag mig själv ett
Finland.
Sjuksköterska
par skidor i julklapp och hade Yrke:
Meriter:
två månader på mig att träna
Vasaloppet 2012 på 9:33 tim,
Vasaloppet 2013 på 8:33 tim.
inför TjejVasan.
1:a i Stockholm Rollerski 2013
Jag genomförde hela Tjejdamer motion 17 km.
klassikern och 2012 påbörjade
jag En Svensk Klassiker med
Vasaloppet. Jag trodde aldrig någonsin
att jag skulle börja träna rullskidor, men
för att få en bättre tid till Vasaloppet
2013 fanns det ingen annan utväg. Att
det fanns skidtunnlar visste jag inte heller
och ännu mindre trodde jag att jag senare
skulle träna i en. Skidåkningen har lärt
mig mycket nytt och jag har fått utmana
mig själv.

Intervallpass i välpreparerade

Vad är det bästa med skidåkning?
Det är en mångsidig sport, hela
kroppen tränas. Bra skidåkare är i
otroligt god form.
Det finns mycket att lära sig inom
skidåkning, som teknik och material.
Många av mina bästa naturupplevelser
under vintern har varit i skidspåret. Jag
har aldrig ångrat ett utfört skidpass.
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skidspår.
Det är jobbigt och svettigt, men det ger
extremt bra effekt på konditionen. Att
träna i en stakmaskin är inte heller så
tråkigt som många anser. Är det snöbrist
är det ett bra substitut, speciellt som intervallpass. För något år sedan visste jag inte
ens vad en stakmaskin var.

Vad är ditt bästa tips till en nybörjare
på skidor?
Öva på att stärka bålmuskulaturen

så du
slipper ramla i spåret på grund av obalans.
Jag har sett alldeles för många som faller
på Vasaloppet, och de faller inte bara i
backarna utan även på raksträckorna.
Åk på träningsläger för att bli bättre på
teknik. Ha kul och njut av att få träna ute
i snön.
Hur är det att vara skidåkare
i Stockholm?
Det är fantastiskt att

skida i Stockholm.
Jag behöver bara åka tunnelbana några få
stationer för att komma till fina spår eller
så skidar jag hemifrån till dem.
Det är många som uppdaterar spårstatus på sajten skidspår.se. Där kan jag
Längdskidåkning för dig!
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Foto: Photomic
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enkelt följa var bästa spåren finns för
dagen. Jag har också åkt skidor till jobbet
några gånger, från dörr till dörr, innan
sandningen på gatorna kom igång. I
vilken storstad kan man göra det? 45 minuter tog det och jag behövde bara gå över
två bilvägar, resten var längs cykelbanor
och på trottoarer.
Att få skida på Stockholms stadion
varv efter varv var en häftig upplevelse
i vintras. Snön var rätt bra och det var
förvånansvärt lite folk där. Att inte någon
har kommit på den idén tidigare.
Längdskidåkning för dig!

på rullskidor så jag
åker helst fram och tillbaka på sandfria
och asfalterade cykelbanor och trottoarer
nära hemmet. Estetiskt vackra plattor som
finns i till exempel Hammarby Sjöstad är
helt värdelösa som underlag, inget fäste
alls för stavarna.
Att rullskida i Nacka ut mot Älta är
populärt, även ute på Drottningholm och
på Djurgården, fast där har jag inte varit
ännu. Övriga i trafiken har varit hänsynsfulla mot oss rullskidåkare.

Jag är inte så modig
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FEM HÄRLIGA
SKIDSTÄLLEN
Det finns mängder med bra orter för längdskidåkning, både i Sverige och
utomlands. Här kommer några exempel på vart du kan åka om du börjar
tröttna på elljuspåret där hemma. Med undantag från Torsby, som inte ligger i
fjällvärlden, finns det goda möjligheter till turåkning och hyra av pulka, samt
gott om våffelstugor och vindskydd längs spåren på alla orterna som nämns
på detta uppslag. På samtliga ställen finns även slalombackar om du av
någon märklig anledning skulle få för dig att åka lift uppför backarna.

Ramsau
Österrikiska Ramsau är ett skidparadis
som är väl värt ett besök både på hösten
och på vintern. Mängder med landslag har
i årtionden lagt sina höstläger på skidorten
som ligger en dryg timmes bilresa från
flygplatsen i Salzburg (ungefär den dubbla
tiden från München). I september och
oktober är höstfärgerna vackra och det
går att åka skidor på Dachsteinglaciären

2700 meter över havet, samtidigt som
det går att träna i kort-kort i dalen på
1000 meters höjd. Det finns ett oändligt
antal vägar och stigar för rullskidåkning,
skidgång och löpning och det är lätt att
bli motiverad av alla andra som tränar i
omgivningen. På vintern finns det gott om
snö i dalen och då går det att åka skidor
hela dagen med lunchstopp i någon trevlig
alpstuga som serverar gulaschsoppa!

Sjusjøen
Knappt 20 mil norr om Oslo ligger

I Ramsau finns chans till solig glaciärskidåkning
i september och oktober.

212

Sjusjøen, där tusentals norrmän har sin
”hytte”, alltså en liten stuga dit de åker för
att ”gå på ski”. I området kring Sjusjøen
finns över 35 mil välpreparerade spår
med olika egenskaper. Både turåkare,
elitåkare och barnfamiljer hittar vad de
söker. Sjusjøen är också den sista kontrollen i långloppet Birkebeinerrennet innan
spåret går nedför backarna mot målet i
Lillehammer.
Längdskidåkning för dig!

Foto: Erik Westberg
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I Funäsfjällen kan du åka i en vecka
utan att åka samma spår två gånger.

Funäsfjällen

Torsby

Området kring Funäsdalen, Bruksvallarna,
Ramundberget och Tänndalen i Härjedalen har över 30 mil spår som prepareras
under vintern och ytterligare 45 mil med
rösade leder. Du får med andra ord ligga i
om du ska hinna åka alla spår på en vecka.
Här finns skidåkning för alla och det
är gott om stugor där du kan stanna till
för en bit mat mitt i träningspasset eller
utflykten. I november står Bruksvallarna
som värd för den nationella tävlingspremiären och då brukar landslaget vara på
plats för en veckas läger i anslutning till
tävlingarna.

Värmländska Torsby erbjuder inte de
längsta spåren vintertid, men på sommaren och hösten är det en perfekt ort
för ett försäsongsläger. Sveriges enda
skidtunnel mäter 1,3 km och ligger sedan
2006 i Torsby. Den bjuder på tre minusgrader varje dag och är öppen från juni
till Vasaloppet. Förutom tunneln finns
det fina möjligheter till rullskidåkning,
löpning och mtb-cykling på leder i
terrängen i anslutning till tunneln.
Dessutom finns det ett gym och ett
testlabb, för dig som vill passa på att
konditionstesta dig på rullband.

Grövelsjön
ligger
Grövelsjön och Lövåsen, som är
alternativet för dig som vill ha fjällvärlden
lite mer för dig själv. Både Emil Jönsson
och Anna Haags föräldrar har stuga i
Grövelsjön, så kommer några vältränade
skidåkare och svischar förbi i spåren så
vet du vilka det är. Det finns drygt tio mil
preparerade spår varav några passerar den
norska gränsen.
Längdskidåkning för dig!

Torsby erbjuder mer
än bara en skidtunnel.

Foto: Luca Mara

Långt upp i nordvästra Dalarna
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OM FÖRFATTAREN
Erik Wickström tog sina första stavtag fyra år gammal vid Hestrastugan utanför Borås. Under sin ungdom åkte han runt på skidtävlingar i Västergötland,
som nästan uteslutande avgjordes på korta konstsnöslingor under det snöfattiga 90-talet. Efter skidgymnasiet i Ulricehamn reste han till Alaska, där han
kombinerade universitetsstudier med sin skidsatsning i fyra år.

D

från
skidåkningen, läste till en masterexamen i molekylärbiologi och
flyttade till Uppsala för att doktorera
inom bedömning av mjölkkvalitet vid
Lantbruksuniversitetet. Men efter två
år och två publikationer blev suget efter
skidåkning för starkt, både gällande
arbetet och det egna utövandet. Han
flyttade tillbaka till Borås och sedan 2010
satsar han återigen på skidåkningen och
står stadigt i Vasaloppets elitled.
ärefter tog han en paus

Erik har aldrig tillhört den

absoluta eliten i
längdåkning, utan har istället gjort sig ett
namn genom sitt jobb som ”konditionskonnässör”, vilket bland annat innehåller
dessa arbetsuppgifter:
Chefredaktör på tidningen Vasalöparen
sedan 2010.
Frilansskribent och fotograf för diverse
andra tidningar och böcker.
Skidinstruktör och initiativtagare till
Borås Skidskola.
Ledare och tekniktränare på egna läger

214

Läs mer om
Eriks och hans
idrottande på
www.erikwick
strom.se

i bland annat i Torsbytunneln.
Vasaloppscoach åt nybörjare och
motionärer som vill ha det skräddarsydda träningsprogrammet som tar dem
snabbare till Mora.
Föreläsare inom konditionsidrott, ofta
med fokus på längdskidåkning.
Bloggare om träning och vardagen med
familjen på www.erikwickstrom.se,
Sveriges största längdskidblogg.
Erik har tävlat på elitnivå inom

flera andra
sporter och är en mycket allsidig konditionsidrottare. Förutom en 52:a-plats i
Vasaloppet och en 24:e-plats i Jizerská 50
har han bland annat blivit 12:a i Lidingöloppet och kommit på 38:e plats i CykelVasan. Han har även tillhört landslaget
i de lite udda idrotterna vintertriathlon,
duathlon och rullskidor.
Du kan läsa mer om Erik och hans
idrottande på hans blogg.

Längdskidåkning för dig!

Erik lever med sin
skidåkning dygnet
runt, året runt.

Längdskidåkning för dig!

Foto: Magnus Östh
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Skidåkningen har lärt mig mycket nytt
”och
jag har fått utmana mig själv. ”

Foto: Magnus Östh

Johanna Tuuf
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ORDLISTA
Siffror
1:or – Snabbrullade tävlingshjul i gummi. De flesta
tävlingshjul är gjorda i polyuretan, PU.
2:or – Standardhjul, de som sitter på de flesta
rullskidor i affärerna.
3:or – Tröghjul.

Diamantbryne/diamantfil – Handhållen
slipsten eller fil som används för att vässa stavspetsar
av härdat stål.
F
Fluid – Flytande glidvalla.
Fluor – Precis som i tandkräm används fluor även
i skidvalla, fast i en annan form. Vallor med fluor
kostar mer än vallor utan fluor, men gör stor skillnad
främst i blöt och smutsig snö. Beteckningarna LF och
HF i vallavärlden betyder oftast låg- respektive högfluor. Pulver innehåller vanligtvis en stor andel fluor.

4:or – Extra tröga hjul.
A
ABEC – Standard för att definiera toleransen och
precisionen hos kullager. Skalan går från 1 till 11.
Högre ABEC-klassning behöver nödvändigtvis inte
betyda bättre rull på rullskidor.
Alliansloppet Världens största rullskidstävling,
avgörs i Trollhättan.
B
Backspärr – Se spärrlager.
Bakhalt – När skidan slinter i uppförsbackarna
och du inte får fäste. Förutsatt att du har skidor med
lämpligt spann kan detta bero att du lagt för tunt
med valla, vallat för kort eller valt en valla som inte
passar för dagens före.
Belag – Undersidan av skidan, gjort av ett teflonliknande material. Finare och dyrare skidor har mer
avancerade belag som glider bättre.

Fästzon – Den del av skidans undersida – mittersta
delen – där du lägger fästvalla, alltså den valla som
används för att få grepp i uppförsbackarna.
Före – Snö- och väderförhållande. Med bra före
menar man ofta att det är både enkelt att valla för
att få fäste och att glidet är bra.
G
Glidzon – De delar av skidans undersida – främre
och bakre delen – där du lägger glidvalla, för att
skidorna ska glida fortare.
Grundvax – Typ av burkvalla som läggs på den
ruggade fästzonen innan du lägger på dagsaktuell
burkvalla, för att förbättra slitstyrkan. Grundvax kan
med fördel värmas med vallajärn eller varmluftspistol
innan du korkar ut det, för att det ska bli ett tunt och
jämnt lager.
Grundklister – Hårt klister, ofta gröna eller blåa
tuber, som läggs innan dagsaktuellt klister för att förbättra slitstyrkan. Blått klister kallas ibland skarklister.

Blå extra-väder – Cirka 5 till 10 minusgrader,
relativt nyfallen snö och strålande solsken. Då är de
flesta skidåkare glada och det går att valla med Swix
klassiker Blå Extra (heter numer V40).

Gummihjul – Mjuka rullskidshjul tillverkade av
gummi, sitter på de flesta rullskidor.

Borsta – Efter att du har sicklat bort större delen
av glidvallan kan du använda en eller flera borstar
av till exempel mässing, stål, tagel eller nylon för att
få bort ännu mer överflödig glidvalla. Det finns även
roterande borstar som sätts på en borrmaskin.

H
Hotbox – Har du lämnat in dina skidor för stenslipning hos en ambitiös aktör så läggs dina skidor
med glidvalla i en hotbox 10–14 timmar. Det är ett
värmeskåp som håller ungefär 50–60 grader med
pendlande temperatur och är till för att glidvallan
verkligen ska gå in i belaget.

Burkvalla – Fästvalla på burk, till skillnad från
exempelvis klister. Används främst vid natursnö, eller
vid kalla temperaturer även på konstsnö. Burkvalla
för minusgrader kallas ofta ”kallvalla”.
D
Diagonala – Den åkteknik många förknippar med
längdskidåkning. Armar och ben jobbar diagonalt,
till skillnad vid stakning, då armarna arbetar parallellt. Diagonala gör du främst i uppförsbackar.
Diagonalstaka – En jobbig styrkeövning för
överkroppen då du arbetar med armarna som vid
diagonalåkning, men låter benen bara glida med.
Kallas även Smirrestakning, eftersom det sägs att
svensk-kazaken Vladimir Smirnov tränade mycket på
det här viset.
Längdskidåkning för dig!

Hjulstorlek – Bredden på klassiska hjul är oftast
40 till 50 mm. Måttet påverkar stabiliteten och
tillsammans med omkrets har det också en inverkan
på stötupptagning: stora, breda, mjuka hjul ger bra
komfort. Hjul för skejtåkning är smalare, men har
större diameter.
Hugga – När man har för mycket fäste och skidorna hugger fast i snön mot din vilja, vilket kan leda till
tvärstopp. Skidorna hugger främst när man har lagt
på en alltför varm valla jämfört med temperaturen.
Högertrafik – Håller du högre hastighet än en
gångtrafikant ska du åka rullskidor på höger sida av
vägen.
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Impulser – Korta maxryck på cirka 10–15 sekunder
för att öva upp snabbhet, åkekonomi och kroppskontroll.
K
Klister – Fästvalla på tub. Klister är kladdigt och
kladdar ner det mesta som kommer i dess väg. Men
att ha det under skidorna är fantastiskt. Används på
konstsnö och isiga spår, samt vid mycket blött före
på nyare snö. Klister ska absolut inte användas vid
minusgrader och nysnö, då fastnar det massvis med
snö under skidorna.
Korka – Att med hjälp av en kloss som består av
naturlig eller syntetisk kork jämna ut burkvalla. Kallas
även att ”klossa”.
Kullager – Typ av ”metallkrans” innehållande
kulor som den roterande axeln i rullskidshjulen vilar i
för bättre rull. Det finns två kullager per rullskidshjul
och de är utbytbara. För träning används tätade
lager med fett i för längsta hållbarhet. Vid tävling
används lager (ibland keramiska) med täckbricka
och en blandning av fett och olja för att få ännu lite
bättre rull.
L
Ligga på hjul – Åka tätt bakom någon och på så
sätt dra fördel av minskat luftmotstånd.

R
Rullmotstånd – Trögheten på hjul avgörs av gummiblandningen. Det finns 1:or, 2:or, 3:or och 4:or,
där 1:or är lättast och 4:or är trögast. Rullmotståndet
påverkas även av bland annat av temperatur i luften
och på asfalten. Ju kallare desto trögare. 3:or är
det rullmotstånd som mest efterliknar ”normalt”
vinterföre.
Rullskidsholk/rullskidstruga/rullskidsspets – Det som sitter längst ned på staven istället
för trugan som du använder på vintern. Spetsen är
tillverkad i hårdmetall och går att slipa med diamantbryne, diamantfil eller sliptrissa i diamant.
Rullskidshandskar – Tunna, luftiga skidhandskar för varma temperaturer. Några modeller har
även avklippta fingrar.
Rullskidshjälm – Påminner om en cykelhjälm,
men med mer rundad nacke.
Rullskidssko – En tunnare och lägre variant av
skidsko som är mer öppen och anpassad för varma
temperaturer.

Långlopp – Skidlopp med masstart som är öppna
för alla, oftast mellan 30 och 90 km.

Rilla – Att med hjälp av handhållna verktyg skapa
en ytlig struktur i skidans belag på glidzonerna. Det
kan till exempel handla om raka spår på 1 mm eller
julgransliknande strukturer. Olika typer av rillverktyg
hjälper i olika fören. Normalt rillar du mer i blöta
förhållanden, då skillnaden också är mer betydande.

M
Mjölksyratröskeln – Den högsta nivå av
ansträngning då du klarar av att transportera bort
lika mycket mjölksyra som du bildar.

Rugga – Att sandpappra fästzonen för att vallan
ska sitta kvar bättre. Vid vissa fören – som fallande
nysnö och cirka 0 grader – går det att få fäste på
enbart ”ruggat”, det vill säga helt utan fästvalla.

P
Paraffin – Typ av glidvalla som säljs i block och
smälts ut på skidans undersida med ett vallajärn.

Ruggskidor – Typ av skidor som används på
tävlingar då det risk för att snö fastnar i fästvallan,
ofta då där är nollgradigt och fallande nysnö. Fästzonens belag skiljer sig från glidzonens och där du
normalt lägger fästvalla sandpapprar du nu bara och
behandlar med någon typ av glidvalla, exempelvis
”zerospray” eller högfluorpulver som gnuggas in.

Pendel – Hur staven rör sig fram och tillbaka när
du åker. En lätt stav har ofta en behaglig pendel när
du för fram staven, medan en tyngre stav inte har
lika bra pendel. Stavrörets form och storleken på
trugan påverkar också pendeln.
Ploga – För att minska farten i nedförsbackar på
skidor och rullskidor. Ställ skidorna som ett V med
spetsarna mot varandra och tryck utåt med ben- och
sätesmusklerna.
Polyuretanhjul (PU-hjul) – Plasthjul. Hårda
och ganska stötiga för träning, riktigt snabba för
tävling.
Pulver – Typ av glidvalla som läggs på med ett
mycket hett vallajärn, som ett sista lager efter att du
har vallat med paraffin. En burk pulver kostar över
1000 kr men räcker till många vallningar. Inom långloppseliten används pulver i princip på alla tävlingar.
Även för en motionär gör det stor skillnad att åka på
pulver, framförallt då snön är blöt och smutsig.
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Räls – Välpreparerade, fina, djupa, fasta och hårda
spår.
S
Saxa – Att gå eller hoppa upp för en brant uppförsbacke med skidorna vinklade utåt, utan att glida
på stegen.
Sickla – Att med hjälp av en plastskrapa (sickel)
dra bort överflödigt paraffin vid glidvallning.
Skidgång – Att gå, lufsa eller sprätta fram med
stavar, gärna som intervallform i uppförsbackar.
Skintec – En typ av ”träningsskida” där fästzonen
är en form av utbytbar stighud. Med denna skida
behövs ingen fästvalla, men den glider sämre än
toppmodellerna och är inte lämplig att tävla med för
den som vill ta sig fram fort.

Längdskidåkning för dig!
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Slakmota – Lång uppförsbacke med svag lutning.
Sliptrissa i diamant – Cylinderformad slipsten
med diamantförstärkt yta att sätta på borrmaskin
för att vässa stavspetsar. Kallas även diamantslipstift
eller trumslip i diamant.
Sprint – Korta tävlingar på 0,8 till 1,8 km som
avgörs genom kval och sedan heat.
Spärrlager – Ett lager som bara roterar i en
riktning, finns i minst ett par av hjulen på klassiska
rullskidor för att ge fäste. Normalt sitter spärrlagret
i bakhjulen, så att skidan inte kan rulla bakåt vid
frånskjut.
Staka – Kallas även dubbelstaka och är en åkteknik
som innebär att du främst använder dig av armarna
och bålmuskulaturen för att ta dig framåt. Du utnyttjar inte fästvallan genom att skjuta ifrån med benen.
Används främst där det är platt eller lätt utför.
Många elitåkare stakar hela långlopp, för att slippa
använda fästvalla och på så vis få bättre glid.

Stöta – Att göra en farthöjning från klungan i ett
masstartslopp. Att göra ett mer distinkt ryck kallas
att attackera.
T
Tejp – En slitstark typ av fästvalla som fungerar i de
flesta fören. Vid påtagligt isiga spår ger dock inte
tejpen så bra fäste och vid väldigt kall nysnö kan det
hugga lite.
Thermobelt – Vätskebälte med inbyggd termos
i plast och förvaringsficka som bärs runt midjan,
populärt bland just skidåkare. Rymmer ofta ungefär
en liter.
Tjuvsläpp – När skidan slinter i en uppförsbacke
utan att du är beredd på det. Det kan kännas i
ljumsken.
Truga – Det som sitter längst ned på staven för
att inte staven ska sjunka ned i snön. På barmarkssäsongen byter många ut trugan mot en rullskidsholk
för att få bättre grepp på asfalten vid rullskidsåkning.

Staka med frånskjut – Stakar du med frånskjut
tar du även hjälp med benen vid stakning och
behöver därför fästvalla. Du sparkar bakåt med ett
ben i taget, vartannat ben. Armarna jobbar parallellt
precis som vid ”ren” stakning.

Tröghjul – Rullskidshjul som rullar trögare än
standardhjul för att ge mer träning.

Stavgång – Se skidgång.

V
Vallaföre – Snöförhållanden då det är svårt att
valla, som vid nollgradigt och fallande nysnö.

Stenslipa – För att skapa en viss typ av struktur
i skidans belag kan du lämna in skidorna för stenslipning för cirka 300–600 kr. En stenslip är en stor
maskin som skapar en ny struktur i skidorna för att
förbättra glidet. Olika strukturer lämpar sig för olika
fören. Stenslipning lönar sig främst för dig som lagt
mycket pengar på dina skidor, på enklare modeller
spelar det inte lika stor roll.
Stålsickel – En ”metallskrapa” för att skapa
en struktur i skidans belag, som ett alternativ till
stenslipning. Fördelarna med stålsickling är att du
kan göra det själv och du slipper skicka iväg dina
skidor, samt att det är billigare. Nackdelen är att det
är ett komplicerat hantverk och det är lätt att skada
belaget. Att du stålsicklar dina skidor har inget att
göra med huruvida du glidvallar dem eller ej.
Stomme – Den bärande delen av rullskidan, görs
i aluminium (vanligast), laminat, komposit, kolfiber
eller höghållfasthetsstål.
Ställa av någon – Åka ifrån någon.
Ställa ikapp någon – Att jaga ikapp någon.
Struktur – Mönstret i belaget. Grov struktur
glider bäst i grovkornig snö, fin struktur glider bäst
i finkornig snö. Strukturen kan förändras bestående
genom stenslipning eller stålsickling, och tillfälligt
genom rillning.
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Tävlingshjul – Rullskidshjul som rullar snabbt,
används främst vid tävling.

Vallajärn – Ett speciellt strykjärn som används
för vallning. Ett vanligt strykjärn håller inte lika jämn
temperatur och är därför olämpligt att använda i vallaboden om du vill undvika att bränna skidans belag.
Vallningsfria skidor – Skidor som ger fäste
utan att du behöver applicera fästvalla. De behöver
dock glidvallas emellanåt.

Norsk skidordlista
Blanke ski – Skidor utan fästvalla
Ett drag – En intervall
Fellestart – Gemensam start
Gå på ski – Åka skidor
Hurtighetstrening – Snabbhetsträning
Motbakke – Uppförsbacke
I3 – Intensitetszon runt mjölksyratröskeln
I4 – Intensitetszon över mjölksyratröskeln
Langrenn – Längdåkning
Pigg – Stavspets
Pigge – Staka
Pulje – Startgrupp/startled
Rubbat – Ruggat
Rolig økt – Lugnt pass
Spikerfeste – Kanonfäste
Smøre – Valla
Såle – Belag
Terskelintervaller – Tröskelintervaller
Økt – Träningspass
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AVSLUTNINGSVIS
När du nu har läst hela boken och kanske även tittat på DVD:n hoppas
jag att du är mer motiverad än tidigare att ge dig ut i skidspåret, på
löpstigen eller på rullskidsvägarna! Här kommer några av mina
favorittips i boken, som jag tycker du ska ta med dig i din träning.
Variera fart

Åk på träningsläger

Varva lugna träningspass där du stannar
för en fikapaus med stenhårda intervallpass där du närmar dig maxpuls.

Att åka på träningsläger är inte bara bra
för din träning, det brukar dessutom vara
väldigt roligt!

Variera längd

Dra i stakmaskin

Pröva gärna att emellanåt köra träningspass på flera timmar, för att andra dagar
bara träna tjugo effektiva minuter.

Vill du bli bättre på att staka är stakmaskinen svårslagen. Du tränar överkroppsstyrkan och konditionen på ett skonsamt
och effektivt sätt, samtidigt som du kan
tävla mot dig själv och andra på olika
distanser.

Njut av naturen

Passa på att njut av omgivningen när du
tränar. Alla årstider har sin egen charm
och sina egna färger.
Passa in träningen i din vardag

Balansera träningen i vardagen så att den
inte blir ett konfliktämne.
Mät dina framsteg

Strävar du efter att bli en bättre skidåkare
är det oerhört motiverande att med jämna
mellanrum köra så kallade testlopp, för att
se om du gör några framsteg.

Jag hoppas och tror att längdskidåkningen fortsätter att växa som den har gjort de
senaste åren. Jag hoppas också att just du
ska utvecklas som skidåkare efter att ha
läst den här boken!
Vi ses på elljusspåret, på fjället eller på
startlinjen i något långlopp!

Erik Wickström

Anmäl dig till en tävling

Tävling är bästa träning! Dessutom blir en
betald anmälningsavgift ofta startskottet
på en förhöjd träningsdos.
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Foto: Magnus Östh

Erik tackar publiken på väg in mot
mål i 2013 års Vasalopp
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FÖRSLAG PÅ
VIDARE LÄSNING
Böcker
Kondition och uthållighet – För träning, tävling och hälsa.
F. Larsen, M. Mattsson. SISU Idrottsböcker, 2013.
I de lange løp. A. Aukland, J. Aukland, F. Aukland. Stayer
Forlag, 2009.
Smøreboka; de beste tipsene til superglid og spikerfeste.
A. Aukland, J. Aukland. Kagge, 2012.
Total stabilitetsträning. J. Elphinston, A. Glad. SISU Idrottböcker, 2006.
Nya motions- och idrottsskador och deras rehabilitering.
J. Karlsson, L. Swärd, R. Thomeé. SISU Idrottsböcker, 2011.
Svensk Längdskidåkning – Träningslära. H-C Holmberg.
CEWE-förlaget, 1996.
Träna din kondition. A. Forsberg. SISU Idrottsböcker, 1995.

E-bok för Ipad
God gli. H. O. Hamran. Hamran Forlag, 2012.

Internet
www.vasaloppet.se – allt om Vasaloppet
www.langd.se – svensk nyhetssajt
www.sweski.com – svensk nyhetssajt
www.skidspar.se – spårstatus på skidspår över hela landet
www.skidresultat.se – skidresultat från svenska skid- och
rullskidstävlingar
www.langrenn.com – norsk nyhetssajt
www.skidforum.se – Sveriges största skidforum
www.funbeat.se – socialt forum för att dela träningsdagböcker, tävlingskalendrar med mera.

DVD
Teknikutveckling – Längdskidor. O. Ravald, L. Selin. SISU
Idrottsböcker, 2010.
Stakning i fäders spår för framtids segrar. L. Ljung.
Idrott&Kunskap Sverige AB, 2010.
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För en person med längdskidåkning
”
i själ och hjärta är det en oerhört glädjande
utveckling och positiv trend i samhället just nu.
Daniel Tynell
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var en sådan som tyckte mer om att träna
”änJag
att leka som 10-åring och åkte gärna skidor
tills någon drog mig av banan.”
Maria Rydqvist
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Här kan du köpa boken
www.runnersworld.se/shop

Personer jag vill tacka
Stort tack alla som bidragit till boken med material, inspiration och
konstruktiv kritik! Jag kommer säkert glömma många namn, men jag vill
tacka Ida Wickström, Sigrid Johansson, Johannes Glans, Carol Englund,
Jojje Borssén, Jonas Colting, Magnus Östh, Luca Mara, Daniel Tynell, Peter
Algebäck, Hasse Lodin, Maria Rydqvist, Petra Månström, Fia Jobs, Annelie
Pettersson, Oskar Svärd, Johanna Tuuf, Tomas Wassberg, Jørgen Aukland,
John Winquist, Fredrik Andreasson, Laila Kveli, Björn Lind, Jörgen Brink,
Martin och Josefin Svedahl Josefsson, Per Forsberg, Ulf Wickström, Björn
Andersson, Niklas Westermark, Mattias Lundqvist, John Vikman, Johan
Öberg, Mats Holmstrand, Mattias Carlzon och Rickard Bergengren.

LÄNGDSKIDÅKNING FÖR DIG!
”Längdskidåkning för dig” är en inspirerande bok för skidåkare på alla nivåer.
Du hittar bland annat teknikinstruktioner, träningsråd, staktips, styrkeövningar,
träningsprogram, prylguider och självklart ett kapitel om hur du förbereder dig
inför ditt Vasalopp.
Med boken får du en 90 minuter lång DVD som innehåller instruktioner för
klassisk åkteknik, utrustningstips, vallagenomgång och massvis med inspiration!
Författaren Erik Wickström är chefredaktör för tidningen Vasalöparen och
jobbar som skidinstruktör, personlig tränare och föreläsare.

