
 
 

Träningsupplägg  

  
Friidrottsträning i 3 stationer. Tema höjdhopp, kula och hinderbana. 
 
 

1.       Samling utanför planen där vi går igenom truppens 6 regler: 1. Ha kul. 2. Ingen på plan 
före och efter. 3. Bara vatten i flaskan. 4. Alltid gå i gemensam trupp mellan grenarna. 5. 
Inte träna när man är sjuk. 6. Lyssna på tränaren!! Alla tränare måste hjälpas åt att hålla 
ordning i gruppen genom hela träningen. 

2.       Gemensam ingång på led på planen. 
3.       Uppvärmning kommer at ske genom löpning runt banan och därefter 

startaccelerationsträning. 
4.       Deltagarna delas in i 2 grupper där den ena i sin tur delas på två. Vilka av er som leder 

respektive grupp beslutar vi när vi träffas före träningen. 
5.       Samtliga barn tar nu med sig sin vattenflaska och följer sina respektive ledare till sin 

startstation. Vattenflaskorna följer med barnet vid förflyttning. 
6.       Alla barn samlas i sin grupp i en ring och varje grupp genomför namnleken. Vi kommer de 

närmaste träningarna få in flera nya barn så nu blir namnleken viktig igen. Istället för den 
vanliga namnleken kan ni göra någon ny variant.  

7.     Varje barn tränar vid tre olika stationer och byter efter ca 15 minuter med varandra. En 
ledare lämnar över sin grupp vid förflyttning och en ledare tar emot sin grupp. Endast 
vattenpaus i samband med förflyttning. 

 

Station 1: Höjdhopp (30 min): Barnen delas upp på två mattor. Vi börjar med baklängeshopp 
stående på mattan. Vi kommer därefter att träna på en ansatsövning. Slutligen börjar vi hoppa 
med hjälp av denna ansats. Vi hoppar lite högre på en matta och höjer ribban successivt så att 
även de som hoppar högre får utmana sig.  

 

Station 2: Kula (15 min): Vi ställer upp barnen efter långsidan med varsin kula. Vi börjar med att 
gå igenom hur utstöten skall gå till. Därefter stöter vi stillastående och bygger på stötarna med 
vridning, djupt stötläge och slutligen med ansats. 

 
Station 3: Hinderbana (15 min): Bygg upp en varierad och rolig bana med exempelvis hopp, 
löpning, hinder, balansgång, kullerbyttor osv.  

    
8.       Avslutning genom stafett/lek. 
9.       Avslappning liggandes på golvet. 
10.   Samling och tack för ett bra träningspass. 
11.   Gemensam utgång från planen. 




