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Tips och råd 

 

Anpassa schemat efter dig. Till exempel om du känner att 8 st armhävningar är för lite. Gör 

10 st på varje set, eller gör 4 st set istället för 3. Om du inte orkar 8 st armhävningar, gör 

några på knäna. 

  

(skriver med det engelska ordet för att underlätta googling/youtube sökning ifall du känner 

dig osäker på hur övningen ser ut) 

  

Kom ihåg, alltid bröstet upp, bak med axlarna och rak i ryggen! Gör passet själv, med en 

kompis eller någon från familjen. Ha så kul! 

 

Vid frågor, kontakta Christian på mail, christian.greven.cg@gmail.com eller via telefon 

070-642 93 17. 

 

  

Pass 1 
  

Uppvärmning 

  

Lätt vanlig jogg i 3 min, blanda in höga knän och med hälarna i baken. 

Avsluta joggen med en spurt på 20 sekunder. 

  

Utfallssteg, gå 20 steg (10 på varje ben). 

Upphopp 5 st  

Burpees 5 st. 

  

Stretcha fötterna (ställ dig lite lätt på utsidan av ena foten, byt till andra efter 20 sekunder) 

20 tåhävningar.  

  

“Arga Katten/svanka” (cat to camel) 10 upp och 10 ner  

  

Arbetspasset 

Styrka 

  

1. “Täta” Armhävningar (push-ups) 8 st x 3 set. 40 sek vila mellan varje set. 

(händerna nedanför axlarna, armbågarna ska gå rakt bak, “skrapa” i sidan av kroppen) 

  

2. Superman (superman) 12 st x 3 set 40 sek vila mellan varje set. 

3. Diamant armhävningar (diamond push-ups) 8 st x 3 set. 40 sek vila mellan varje set 

  

4. Breda armhävningar (wide-grip pushups) 8 st x 3 set. 40 sek vila mellan varje set 
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Drick vatten! 

  

 

Uthållighet 

 (När du ska mäta upp längderna ta så många steg/kliv som det står i meter.) 

  

Övning 1. Mät upp en rak bana med 3 koner (ta vad som finns). 5 m mellan varje.  

  

Starta vid den första konan (0m) spring till den bortersta (10 m) och tillbaka till den mittersta 

(5 m), där du går i mål.  Gör detta 4 gånger, 40 sek vila mellan varje. 

  

Starta vid den första konan (0m) spring till den mittersta (5 m), tillbaka till starten (0m) vänd 

och spring till den bortersta (10 m). Gör detta 4 gånger, 40 sek vila mellan varje. 

  

Övning 2. Mät upp en rak bana med 10 meter mellan varje kon (ta vad som finns). 

  

Starta vid första konan med en kullerbytta, följ upp med långa jämfota hopp till mitten konan. 

Spring till sista konan. Där gör du 1 burpee vid första löpningen. Gå tillbaka så att du får 40 

sekunders vila.  

  

Nästa omgång gör du 2 burpees, nästa omgång igen gör du 3, så du ökar för varje gång. Gör 

upp till 5 st burpees. Sen vänder du på räkningen så du räknar ner istället tills du kommer till 

1 burpee då är du Klar! 

  

Omgång nr 1 = 1 burpee 

Omgång nr 2 = 2 burpees 

Omgång nr 3 = 3 burpees 

Omgång nr 4 = 4 burpees 

Omgång nr 5 = 5 burpees 

Omgång nr 6= 4 burpees 

Omgång nr 7 = 3 burpees 

Omgång nr 8= 2 burpees 

Omgång nr 9 = 1 burpee 

  

Drick vatten! 

  

Stretch 

Håll varje stretch minst 20 sekunder, max 40 sek.  

Stretchen ska vara lugn och fin, fläng eller kasta dig inte för att försöka komma längre.  

  

Baksida lår. Ställ dig med fötterna ihop med raka ben. Böj överkroppen mot knäna/fötterna 

och försök nå med händerna så långt ner du kan mot marken. Hitta ett läge där det drar 

lagom mycket i baksidan av låret och håll i 20 sekunder.  

  



 

 

Framsida lår. Stå upp, höger hand runt höger fot, så du drar foten upp mot himlen (knäna ska 

vara bredvid varandra) och tryck din högra höft framåt. Hitta ett läge där det drar lagom 

mycket och håll i 20 sekunder. Byt sida  

  

Ljumskar(insida lår). Sätt dig på huk ganska brett isär med fötterna och sätt in armbågarna i 

sidorna av knäna, svanka och pressa isär knäna. Hitta ett läge där det drar lagom mycket och 

håll i 20 sekunder.  

  

Vaderna. Stå rakt upp, sätt ner ena hälen i marken framför dig, ha rakt ben och luta dig över 

samtidigt som du pressar benet ner mot marken. Hitta ett läge där det drar lagom mycket och 

håll i 20 sekunder. Byt sida 

  

Bröst/axlar/armar. Stå rakt upp, knäpp händerna bakom ryggen räta ut armarna så de blir raka. 

Dra händerna mot himlen. Hitta ett läge där det drar lagom mycket och håll i 20 sekunder. 

  

Viktigt att du dricker vatten, speciellt om det är varmt ute. Ät något efter träningen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pass 2 
  

Uppvärmning 

  

Lätt vanlig jogg i 3 min, blanda in höga knän och med hälarna i baken. 

Avsluta joggen med en spurt på 20 sekunder. 

  

Utfallssteg, gå 20 steg (10 på varje ben). 

Upphopp 5 st  

Burpees 5 st. 

  

Stretcha fötterna (ställ dig lite lätt på utsidan av ena foten, byt till andra efter 20 sekunder) 

20 tåhävningar.  

  

“Arga Katten/svanka” (cat to camel) 10 upp och 10 ner  

  

Arbetspasset 

Styrka 

  

1. Benlyft på sidan. (lateral leg raises) 10 st x 3 set på varje ben, eftersom du vilar det 

ena benet behöver du ingen paus. 

Lägg dig på sidan och lyft ena benet upp mot himlen (tårna ska peka åt it sidan, inte mot 

himlen) 

  

2. Långa jämfota hopp (kallas också stående längdhopp, standing long jump). 8 st x 3 

set. Vila 1 min mellan varje set. 

Hoppa så långt du kan i varje hopp. Bry dig inte om hur snabbt du hoppar.  

  

3. Utfallssteg med klubba bakom ryggen.  

20 st per ben x 2 set.  Det är 20 st i rad på ett ben, byt å gör 20 på andra benet då har du gjort 

1 set. Ta 1 minut paus å gör andra setet.  

Klubban ska vara i kontakt med 3 punkter, rumpan, mitt i mellan båda skulderbladen och 

huvudet. Detta för att du ska ha så rak rygg som möjligt. Om du inte har din klubba, ta en rak 

pinne/kvastskaft eller liknande. Om du inte har något. Gör dom utan klubba/pinne. 

  

4. Lägg dig på rygg, skriv siffrorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 i luften med 

fötterna(raka ben) 

  

5. Finnen (nordic hamstring) 10 st x 3. 1 min vila mellan varje set. 

Sätt dig på knä på marken, kila in fötterna under något som inte välter. Med rak kropp fäll 

dig ner mot marken ta emot dig med händerna om du inte orkar hålla emot hela vägen ner. 

  



 

 

6. Plankan 2 minuter x 3 set. 90 sek vila mellan varje set. Om du inte orkar 2 minuter stå 

så länge du orkar, ta 10 sekunders paus. Upp igen stå så länge du orkar så att de totalt 

blir 2 minuter. Om du orkar stå i 6 minuter i en omgång gör det. MEN! Plankan ska 

vara perfekt hela tiden, om baken åker upp i vädret, huvudet ner i händerna eller 

liknande. Ta paus. 

  

7. Enbensknäböj (pistol squat) 8 st per ben x 3 set. 1 min vila mellan varje set. Ha något 

att hålla dig i ifall du känner dig osäker/inte orkar. Ex gör 2 utan hjälp/assistans, 6 med 

hjälp. 

  

8. Sit Ups, 20 st x 3 set. 40 sekunders vila mellan varje set. Böj på ryggen när du gör 

situps. Detta är en av få övningar där du inte ska ha rak rygg. 

  

Drick vatten! 

  

Uthållighet 

  

Övning 1. Gör en zickzack bana. Spring med snabba fötter och böjda ben/låga höfter till varje 

kon i sidled. Spring 4 gånger Framlänges, Spring 4 gånger baklänges. 30 sekunders paus 

mellan varje. 

Lägg 4 koner på rad. 2 meter mellan varje. Gör en ny rad med 3 koner, 1.5 meter bredvid den 

första raden. Den första konan på andra raden börjar mitt i mellan kona nr 1 och 2 i första 

raden. 

Så här ska banan se ut. 

  

* 

    * 

*    

    * 

* 

    * 

* 

  

Övning 2. Löpning 100 meter x 10 set. Så snabbt du kan. 90 sekunders vila mellan varje. 

Be någon vuxen hjälpa dig mäta upp sträckan om du inte vet. (det är cirka 30-40 meter mellan 

varje lyktstolpe, 50 meter mellan varje vit reflex stolpe) 

  

Drick vatten! 

  

 

 

 

 

 



 

 

Stretch 

Håll varje stretch minst 20 sekunder, max 40 sek.  

Stretchen ska vara lugn och fin, fläng eller kasta dig inte för att försöka komma längre.  

Alla stretchar ska  

  

Baksida lår. Ställ dig med fötterna ihop med raka ben. Böj överkroppen mot knäna/fötterna 

och försök nå med händerna så långt ner du kan mot marken. Hitta ett läge där det drar 

lagom mycket i baksidan av låret och håll i 20 sekunder.  

  

Framsida lår. Stå upp, höger hand runt höger fot, så du drar foten upp mot himlen (knäna ska 

vara bredvid varandra) och tryck din högra höft framåt. Hitta ett läge där det drar lagom 

mycket och håll i 20 sekunder. Byt sida  

  

Ljumskar(insida lår). Sätt dig på huk ganska brett isär med fötterna och sätt in armbågarna i 

sidorna av knäna, svanka och pressa isär knäna. Hitta ett läge där det drar lagom mycket och 

håll i 20 sekunder.  

  

Vaderna. Stå rakt upp, sätt ner ena hälen i marken framför dig, ha rakt ben och luta dig över 

samtidigt som du pressar benet ner mot marken. Hitta ett läge där det drar lagom mycket och 

håll i 20 sekunder. Byt sida 

  

Bröst/axlar/armar. Stå rakt upp, knäpp händerna bakom ryggen räta ut armarna så de blir raka. 

Dra händerna mot himlen. Hitta ett läge där det drar lagom mycket och håll i 20 sekunder. 

  

Viktigt att du dricker vatten, speciellt om det är varmt ute. Ät något efter träningen. 


