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Fotbollsspelarens profil: 
 
Fysik: CODS (Change of Direction in speed) Acc och Decc, Toppfart, Gående, Stående, 
Långsam löp, M. Intensiv löpning, H. Intensiv löpning, tacklingar, skott & passningar, hopp/nick, 
inkast.  
 
Belastande muskler: 
Baksida lår, Framsida lår, Höftböjare, Akillessenan, Vader, Adduktorer (rör benet in/utåt), Rumpa (Gluteus) Mage, 
Ländrygg. Viss del överkropp i närkampsspel samt acc. 
 
Vanliga skador:  
Mjukdelar: baksida lår (främst män) ljumske, framsida lår, vader,  
Led; knä, fot. Triadskador (främst tjej/dam): korsband/ledband knäled. 
 
Energisupport och arbetstid:  
Aerob (med syre), anaerob, allaktacid  samt ATP + CP. Relativt mycket av allt, 90 min + uppvärmning ca 25 min 
 
Under sommarens veckor fram tills ordinarie träningar sätter igång har du ett ansvar. 
Gentemot dina lagkamrater, klubben samt (och främst) dig själv och din kropp. Ta hand 
om den så kommer inte bara höstens fotbollsspel utan på sikt din hälsa i resten av livet 
vara dig tacksam. 
 
Mål med sommarträningen: Utveckla/bibehålla fysisk form och minska risken för skador som beror 
på svaghet/obalans. Vara redo att prestera i matchsituation relativt snabbt efter uppehåll. 
 
 Knä-

kontroll Passtyp -Styrka   Löpning   Horisontalkraft  
Stretching Antal 

pass 
denna 
vecka 

v. 
26 

Innan 
varje pass 

2  Cirkelträningpass 
+ 20 upphopp fördelat 
4*5 -Hög kraft.  

Välj 1 pass under 
korta/långa intervaller 

 Efter varje 
pass 

3 

v. 
27 

Innan 
varje pass 

 Välj 2 pass under 
korta/långa intervaller 

Tabata intervaller 
löpning.  

Efter varje 
pass 

3 

v. 
28 

Innan 
varje pass 

1 Cirkelträningspass 
+ 20 upphopp fördelat 
4*5 -Hög kraft. 

Välj 1 pass under 
korta/långa intervaller 
 
1 pass kontinuerlig 
löpning 20-30 min 

 Efter varje 
pass 

3 

v. 
29 

Innan 
varje pass 

1 Cirkelträningspass 
+ 20 upphopp fördelat 
4*5 -Hög kraft.  

1 pass kontinuerlig 
löpning 20-30 min 

Backe Efter varje 
pass 

3 

v. 
30 

Innan 
varje pass 

1 Cirkelträningspass 
+ 20 upphopp fördelat 
4*5 -Hög kraft. 

Välj 1 pass under 
korta/långa intervaller 
 
1 pass kontinuerlig 
löpning 20-30 min 

 Efter varje 
pass 

3 

 
Knäkontroll: https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/spelarutbildning/knakontroll/ 
- Enbensknäbörj 
- Bäckenlyft 
- Knäböj på två ben 
- Plankan 
- Utfallsteg 
- Hopp och landing 
- Uppvärmning  
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Löpning 
Två delar -inriktningar på passen: 
 

1.  Horisontalkraft - power - ryckträning - anaerob träning. 
Här är målet att främst utmana musklerna (och energisystemen) i främst benen samt bålen.  
 
-Sprinter i backe. 10-15 s * 10 repetitioner. Hög fart, lång vila mellan intervallerna så ”rätt” 
energisystem byggs upp. Annars blir det aerob (konditionsträning). Minst 2 min vila (kan vara 
inklusive gång ner för backen) 
 
-Korta ”ryck” på 10-25s med lång vila. 
 
-Tabata intervaller i löpform. Utmanar alla system. En mix av styrka och konditionsträning. 
(20s arbete 10s vila).  
För ovana av denna ”all out” form kör ca 8 första veckan. Sedan kan ni höja med 10% per vecka. 
Mål att komma upp i ca 8-10 * 3 serier. 
20s löpning i hög/högsta fart. 10 s vila. Repetera 8 gånger. Installera någon gratis app som kan 
sköta tiden åt er. Brukar heta typ ”Tabata" eller ”intervall” 
 
2. ”Kondition” aerob kapacitet 
 

1.    Kontinuerlig löpning i 15-45 min i så hög fart att du endast kan prata i korta meningar. 
Ansträngning till ca 14-16 på ”Borgskalan” 
  

2.   Långa och korta intervaller. 
 
”Norska fyror” 
-4*4 min med 2 minuters vila.: Passets längd (exklusive uppvärmning): 22 min 
Hög fart och intensitet. (Borg 16-18) 
 
”Pannbensintervaller” 
-3*6 min med 2 minuters vila.: 22 min 
Precis så hög fart att du inte drar på dig (för) mycket mjölksyra/stumma ben. 
(Borg 15-17) 
 
-Pyramid 
2min- 3min -4 min -4 min (lite längre vila: 4min) Sedan 4min- 4 min- 3min- 2min.  
Ca 90s vila mellan intervallerna. 35 min 
Hög fart och intensitet. (Borg 16-17) 
 
-30s/30s 
15 intervaller i hög fart med lika lång vila, gånger 2 med 4 minuters vila mellan blocken. Den här 
lämpar sig bra på fotbollsplanen. Löp diagonalt hörnflagga till hörnflagga på 25-30s. Lugn 
gång/jogg längs kort linjen. Starta upp vid nästa hörnflagga. 34 min 
(Borg 16-19) 
 
”Up´s and downs” 4*4 
Passar på fotbollsplan eller annan plan yta på ca 100m. Tänk dig distansen i 3 delar. 
Första delen acceleration upp mot maxfart, andra delen löp avslappnat -kontrollerat i den höga 
farten, sista tredjedelen ”rulla ut” och kom ner i fart lagom till kortlinjen. 5-10s gång innan du kör 
igen. Efter 4 vändor vila 2min. Repetera 4 gånger. Dvs 16 vändor totalt. Kan vara ett bra pass att 
komplettera med styrketräning eller spontanfotboll med vänner. Ca 15 min. (Borg 16-18) 



TRÄNINGSSCHEMA P05 SOMMAR 2021 

 
  



TRÄNINGSSCHEMA P05 SOMMAR 2021 

Kom ihåg i all styrketräning ”Hellre långsamt och rätt, än fort och fel!” 
 

 Motstånd att du klar 10-15 men inte fler än 20 * 3-6 set. Alternativt tid, ca 45 sekunder 
per övning. 3 varv av ca 8 övningar är lagom. Tid ca 30 min.   
 
Exempelpass: 
 
Cirkelträning 
1. Armhäv (variera) 
2. Planka i rörelse (från armbågar i marken till raka armar osv)  
3. Boxhopp  ( Explosiva hopp upp på stubbe (finns på utegym) ca 40-60cm hög, gå ned försiktigt 
för att undvika skada,  upprepa övning) 
4. Rygglyft med armrörelse 
5. Sidodips   https://youtu.be/vrFZE9qfF-8  
6. Tåhäv, enbens. Håll fingertopparna mot en vägg 
7. Burpees. (Bröst lår i marken) 
8. Knäböj, enbens 
 
Cirkelträning 
1. Bordet till hälkick 
2. Knäböj. Har du tillgång till skivstång/kb använd 
3. Utfallssteg till löpsteg 
4. Höga knän 
5. Planka statisk 
6. Armhävning på boll med förflyttning mellan var. 
7. Draken eller stjärnan    https://www.youtube.com/watch?v=l9Klo7HchIU 
8. Ryggcykel 
 
Cirkelträning (tillgång till gym) Tre -fyra varv med 12-15 reps. 
1. Drag (rodd i trx band, stång, chins) 
2. Sidoplanka med benlyft 
3. Press (bänkpress, armhävning) 
4. Marklyft med skivstång 
5. Benpress 
6. K.B swing 
7. Thrusters 
8. ”Hamstrings” maskin av lämplig sort 
 
 
 

 Rörlighetsövningar: 
 
Yoga, Dynamiska rörlighetsprogram, pilates etc.  
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Bilagor: 

 

 

Förtydligande Styrkeövningar 
 
-Styrkeövningar power/explosivitet/maxstyrka (Typ 2 samt Typ 2x fibrer) 
-Knäböj med hopp 
-Skjuta i väg en vikt/medicinboll med förhopp 
-Hopp från knästående 
-Max ”grodhopp” stilla stående längdhopp 
-Boxhopp (få och explosiva) 
-Upphopp (få och explosiva) 
 
-Maxstyrka. Alla styrkeövningar där du max klarar 1-3 repetitioner (RM -repetion maximum). 
Dessa kräver teknik och erfarenhet, samt ”passare”.T ex bänkpress, knäböj, marklyft olympiska lyft 
(ryck, stöt) etc. Har du erfarenhet och hjälp är dessa super. Ger högre maxstyrka/power och fler 
typ 2x fibrer. (Genererar nästan ingen viktökning och ökad muskelmassa, men en förändring av 
sammansättning inuti muskeln.)    
 
-Styrkeövningar allmänna. Främst typ 1 muskelfibrer men även positiv effekt på övriga. 
Hypertrofi -muskelmassa ökande till viss del.  
 
-Armhävningar -smala, breda, på ett ben, långsamma, med benen på en stol: variera! 
 
-Bordet med benkick. Sätt i händerna vid sidan av kroppen. Bena rakt fram. Kom upp i ”bordet” -
armar raka och 90°i knäled. Lyft sakta ett ben. Sätt ner foten. Kom ner med överkroppen. Repetera 
och kicka ut med andra foten.   
 
-Plankor. I rörelse och statiska. Variera. Ni bör kunna stå minst 90s i statisk på armbågarna.   
 
-Knäböj. Enbens och ”vanliga”, använd vikt om möjligt. Även här variera bredd på knäna och hur 
djupt du går. Bäst effekt kring 80°- 90° i knäled. Variera om du använder skivstång (fram eller bak) 
Har du ingen tillgång till gym. Använd en vattendunk t ex. Håll den nära bröstet med ”vassa” 
armbågar. Obs! Knän och tår pekar åt samma håll. Är du ovan stegra försiktigt.  
 
-Rygglyft i olika former 
 
-Utfallssteg. Med eller utan vikt. Bakåt skonsammast för knäled. Kombinera gärna med ett löpsteg 
framåt. Gör även utfall åt sidan. Så kallade ”Kosack” utfall.    
 
Magövningar: 
-Klassiska sit ups/Crunches 
-Ryggliggande ”cykel” 
-Deadbugs 
-Pallofpress 
-Upprull och hålla emot på tillbakavägen 
-Kasta ner benen om du har en assistent 
-Sidodips.Vikt på ena armbågen.Höften rör sig kontrollerat upp och ner. Stanna till i översta läget. 
Lyft övre foten utan att ”tappa” höften.   


