
 
 

Träningsupplägg 
Friidrottsträning i 3 stationer. Tema kula, längd och löpning. 

Samling 

1. Samling, avprickning och genomgång av truppens regler. 

2. Gemensam ingång på ett led in på planen. 

3. Dela upp gruppen i tre mindre grupper med färgade västar. 

Uppvärmning 

1. Jogg 2 varv med löpskolningsövningar på vägen (crawla och bröstsimma med armar, 

hoppsasteg, skipping, tripping, rakbenslöpning, hälkick osv.) Håll ihop gruppen. 

2. Genomför 2 uppvärmningslekar där halva gruppen (röd+halva blå) genomför pepparkakskull i 

några minuter och den andra halvan (grön+halva blå) genomför banankull i några minuter. Byt 

därefter lek för grupperna.  

Huvuddel 

Träning i 3 stationer med en grupp vid varje station i ca 15 min för att sedan byta till nästa station. 

Börja varje station med en namnlek. 

Station 1: Kula:  

1. Kasta två och två, varannan stöter och den andra hämtar. Vi fokuserar på att hålla kulan rätt 

mot halsen och ha armbågen i högt läge, stöta först från slagläget, och sedan med 

sidgalopphopp och utstöt.  

Station 2: Längd:  

1. Börja med stillastående hopp i gropen. Ha ett hopprep som två ledare håller i som de ska 

komma över.  

2. Träna sedan med ansats, inte för lång ansats. De ska ha maxfart framme vid uthoppet. Ställ 

gärna dit en hoppbräda så att de får lite extra fart ut i gropen.  

3. Bygg upp en hinderbana påvägen tillbaka från gropen. Hinderbanan får gärna innehålla 

mycket enbenshopp och på slutet av banan lägger ni ut en tjockmatta som barnen gör ett 

uthopp i. 

Station 3: Löpskolning: 

1. Genomför valfria löpskolningsövningar. Exempelvis skipping, tripping, hoppsa, 

tennsoldater/rakbenslöpning, sidhopp, B-skip, A-skip osv. 

2. Stegringslopp, koner vid 10,20,30 och 40m, jogg till 10m och sedan succesivt ökande fart. 

Gå/jogga lugnt tillbaka. Upprepa så många gånger som orkas och hinns med. 

Avslutning: Samla hela gruppen och genomför avslappning liggandes på planen. Tacka gruppen för 

passet och reflektera över vad som genomförts. Gemensam utgång från planen.  
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