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Uppvärmning Kör en gemensam uppvärmning, där ni börjar med någon lek, medans några ledare tar hand om

uppvärmningen kan övriga ställa i ordning en hinderbana på Ytterbanorna med bomsystemet.

Nedan finns förslag på bra lekar i en uppvärmning.

Tunnelkull: Bestäm hur stor yta ni ska leka på, och spärra av området så barnen vet att de

inte får vara utanför. Bestäm sedan ett antal kullare, vi rekommenderar 2-4st

beroende på hur stor gruppen är. Ju fler kullare ju högre fart.

När man blir kullad av en kullare ska man ställa sig med fötterna brett isär, man

kan sedan bli befriad genom att en kompis kryper mellan benen. Kör gärna korta

omgångar och låt barnen turas om att vara kullare.

Killerball: Bestäm hur stor yta ni ska leka på, och spärra av området så barnen vet att de

inte får vara utanför. Leken går ut på att man ska kasta en mjuk boll på de andra

deltagarna. Blir de träffade så åker de ut, man är fri i ansiktet och fångar man bollen

direkt blir man inte bränd. Blir man bränd får man komma in igen när den som brände 

dig blir bränd. Man kan dock köra så att man får springa en runda när man blir bränd

och sedan får man hoppa in igen. Det gör att tempot blir högre och barnen slipper sitta

och bara kolla på längre stunder.

Hinderbana När ni bygger hinderbanan så bygger ni den så det finns två banor, så ni senare kan köra hinderbanan

Som en stafett. Det finns massor med olika alternativ på hur en hinderbana kan se ut, då ni har till

gång till bomsystem, rep, ringar, ribbstolar, lådor, rockringar och massa annat material är det bara

fantasin som sätter stopp. Några förslag på övningar kommer nedan

Höga knän över koner, Höga knän i stavmatta, små snabba steg över band eller ringar,

slalomlöpning mellan rep, Svinga i rep landa i ring, löpning över häckar, hopp ö häckar,

Krypa under häckar, Ta sig över bommar, Gå armgång i bommar, klättra sidled i ribbstol,

Hoppa från låda till låda, sidhopp mellan koner, Zic-zac hopp i ringar, Kullerbyttor,

Svinga sig i räcke, prickskytte med vortex, balansgång på bomm, klättra över bomm, Krypa under häckar

och mycket mer.

Låt barnen först köra igenom banan ett par gånger, man kan köra två led och låta de starta med 10-15

sekunders mellanrum. Kör på i 10-15minuter sedan tar ni ett kort paus för dricka och liknande.

Efter ni tagit en kort drickapaus så delar ni in er i lag, och kör en stafett på hela hinderbanan. Efter de

sprungit klart banan, springer de tillbaka och växlar till den som står först i kön. Låt dem köra tills

alla sprungit banan 3gånger. Efter det kan ni byta lag och köra igen,
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Uppvärmning Som uppvärmning joggar barnen 2varv på rundbanorna. När ni ledare skriker en övning ska den

utföras. Blanda gärna övningar som går göra i farten med övningar de behöver stanna av för att utföra

Exempel på övningar följer nedan,

Indianhopp, Hoppsasteg, 10stegs rusch, Plocka sten, Armhävningar, Sit-ups, Utfallsteg, Upphopp,

Zic-Zac löpning, Kullerbytta, Gå på alla 4, sidhopp, spring på linjen, osv

Sprint Sprint är ganska tacksamt att köra i stora grupper och det är oftast inga problem att hålla igång

väldigt många barn samtidigt. Nedan följer ett programförslag som funkar bra även i stora grupper.

Men har ni ledarmöjlighet går det såklart bra att dela upp er och ena gruppen kör på ytterbanorna.

Reaktionsstarter Dela upp gruppen i grupper om 8:a 2-3 grupper, det gör inget om det blir mindre i någon grupp.

Ena gruppen startar vid 60m starten, nästa grupp vid 20m och sista gruppen vid 40m.

När ni ger startsignalen ska varje grupp springa 20m så fort de kan. De ska starta i olika ställningar

och ni kör 6-8 lopp. Försök även använad olika sinnen när ni ger startsignalen, t.ex. kan ni bestämma

att de bara ska springa när ni kastar en blå bönpåse framför dem och sen kasta lite olika.

När ni kör denna kan ni dock endast köra en grupp i taget. Förslag på startställningar kommer nedan

Skräddarställning, Liggande på mage med armarna längs sidorna huvudet framåt, 

Liggande på mage med armarna längs sidorna huvudet bakåt, Liggande på rygg händer på bröstet,

Stå på knä med ryggen mot mål & händerna på huvudet, lät gärna barnen hitta på varianter

Slalomlöpning Barnen springer zic-zac över alla 8 banorna i 60m, låt barnen testa springa två gånger.

Slalomlöpning ver2. Barnen springer zic-zac över 1 banbredd 3x40m ställ de ska hinna zic-zaca 3-4ggr/lopp

Zonlöpning 20m järnet rakt fram, 20m armar upp och 20m vanlig sprint, de kör 2ggr dvs 2x60m

Zonlöpning ver2 20m armar bakåt, 20m armar framåt och 20m vanliga armar, de kör 2ggr dvs 2x60m

Imitationslöpning. Bestäm ett barn som leder, de barnet springer på olika sätt, t.ex. fram, bak, sidan och de andra 

barnen springer 10m efter och härmar. Kör 2x60m

Zonlöpning ver3 20m avspänt, 20m ta i max och 20m avspänt igen, kör 2ggr dvs 2x60m

Cirkelträning: Vi avslutar träningen med en kort cirkelträning nedan följer ett förslag på en färdig cirkel

kör varje övning i 20" och kör cirkeln 2-3 varv beroende på tid, med 2min vila mellan varven

Upphopp böj benen 110grader och hoppa sen upp så högt du kan

Utfallsteg Ta ett stort kliv framåt, och gå sedan tillbaka igen, kör vartannat ben

armhävningar på knä Stå på knä, sätt händerna framför dig, böj armarna tills näsan tar i backen

Liggande benlyft Ligg på rygg med raka ben, lyft benen rakt upp till sulan pekar i taket

Höftresningar Ligg på rygg, fötterna platt i backen ca 30cm från rumpan, lyft rumpan

uppåt så högt du kan så höften blir utsträckt.

Gångmasken Stå i armhäv läge, gå med fötterna så långt fram du kan utan att flytta

på dina händer

Benböj Böj benen och gå ner så djupt du kan, sedan upp igen.
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Uppvärmning Som uppvärmning joggar barnen 2varv på rundbanorna. När ni ledare skriker en övning ska den

utföras. Blanda gärna övningar som går göra i farten med övningar de behöver stanna av för att utföra

Exempel på övningar följer nedan,

Indianhopp, Hoppsasteg, 10stegs rusch, Plocka sten, Armhävningar, Sit-ups, Utfallsteg, Upphopp,

Zic-Zac löpning, Kullerbytta, Gå på alla 4, sidhopp, spring på linjen, osv

Efter uppvärmningen delar ni in gruppen i två olika grupper, ena delen börjar med löpskolning

och häckgång, den andra gruppen kör längdhopp istället. Byt efter halva tiden.

Löpskolning 2x10m Höga knän - Försök hålla kroppen rakt och lyfta knäna så högt du kan

2x10m Hälkick - Håll kroppen rakt, och försök sparka hälen i rumpan

2x10m Vristlöpning - Trippa framåt på fotbladet med korta steg, rak kropp

2x5s Snabba steg- Håll kroppen rak, och ha så snabba steg du kan på stället

2x20m rakbenslöpning - sprint framåt med raka ben och armar, rak kroppshållning

1x20m/sid Sidhopp - Kraftfulla hopp i sidled, korsa armarna vid bröstet

Häckgång Plocka ut aluminiumhäckar som de kan gå över, risken finns att de stora häckarna blir för höga

för en del av barnen. ta ungefär 10-20cm mellan häckarna

Tänk på att barnen ska försöka hålla en rak och hög hållning, sträckta höfter och sträckt överkropp

2x10häckar häckgång framåt - kliv över en häck i varje kliv

2x10häckar Häckgång åt sidan - barnen går med sidan över häckarna, 2 gånger per sida

2x10häckar häckgång bakåt - barnen går med ryggen mot färdriktning, en häck per kliv

2x10 häckar över under häck - varannan hög varannan låg, gå över höga och under låga.

2x10häckar Rotation över häckar. Snurra framåt över häckarna, en häck per 180grader

Längdhopp Ställ ut koner på ca 10m från plankan 15m från plankan och 20m från plankan. Barnen ska få testa 

hoppa längdhopp med lite olika ansatser. Kör varje övning från varje ansats 2-3 gånger.

Längdhopp uthopp från låda: Ställ en låda som är ca 20cm hög vid uthoppet, de aktiva hoppar ut från lådan och försöker hoppa

så långt de kan ut i gropen. Ni kan gärna hålla upp en pinne de ska försöka nå i uthoppet

de gör 2-3hopp med 10, 15 och 20m ansats.

Sträck förbi ett snöre Lägg ut snören i gropen med 30cm mellanrum och låt barnen försöka hoppa förbi så många snören

som möjligt.

Låt de testa ett par gånger med 10,15 och 20m ansats

Stående längdhopp Kan köras på banan samtidigt som några hoppar längd för att aktivera dem under så lång tid som

möjligt. Lägg ut snören på backen, den försöker hoppa jämnfota förbi så många snören som möjligt

här kan ni sätta ut flera stående längd stationer så många kan köra samtidigt
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Uppvärmning Värm upp med en lek av något slag, kör antingen någon av lekarna från vecka 2 eller låt barnen komma

med förslag på andra lekar. Men helst någon lek med lite fart i så det inte blir så mycket stillasittande,

Medans några ledare håller koll på uppvärmningen kan övriga ledare börja sätta ut en hoppbana

När leken är klar delar ni gruppen i två grupper, den ena gruppen börjar med höjdhopp och den

andra gruppen börjar med hoppbana och hoppkoordination.

Hoppkoordination Det finns många olika hoppkoordinationsövningar som är bra att köra, nedan följer ett förslag på 

ett hoppkoordinationsprogram ni kan köra.

3x15m Rytmiska mångsteg- ett mångsteg är som ett sprintsteg fast du hoppar framåt istället för att springa det

finns flera olika sorter rytmiska mångsteg går ut på att hålla samma rytm hela tiden. Så ledaren kan 

räkna i en rytm och barnen försöker hoppa framåt i den rytmen. Räkna rytmen för barnen en gång

innan de börjar hoppa. Testa lite olika rytmer.

2x10m/ben Enbenshopp zic-zac - Barnen hoppar på ett ben zic-zac över en linje och försöker hoppa lite framåt 

samtidigt

2x20m Indianhopp/hoppsasteg - Det finns flera varianter låt dem testa både hoppa högt, hoppa långt. Indian

hopp/hoppsasteg är väldigt rytmiska man försöker hålla en "ba-bam" rytm

Hoppbana Hoppbanan ska bestå av en rad olika övningar där de både får hoppa långt, högt, på ett ben och på två

ben. Banan bör ta ca 30-50" att genomföra. Nedan följer lite förslag på övningar ni kan använda er av

Hopp över häckar, mångsteg över häckar, upphopp på lådor, zic-zac hopp jämnfota i ringar, jämnfota framåt

Zic-zac i ringar på ett ben, jämnfota sidhopp, Jämnfota hopp bakåt, Hopp från låda till låda,

Enbenshopp över häckar, Grodhopp i ringar, enbenshopp bakåt, 

Höjdhopp Idag ska vi testa på höjdhopp, de ska få testa lite olika övningar och drillar som är till för att

förbättra allmän koordination och specifik teknik för höjdhopp. Övningar ser ni nedan

Kurvlöpning + hopp Sätt ut koner i en halvmåne som barnen måste springa utanför. I slutet av halvmånen har ni madrassen

där ni har satt upp en gummibandsribba som barnen får hoppa över. 

Cirkellöpning + Hopp Sätt ut koner i en cirkel som barnen måste springa runt, i slutet/starten av cirkeln har mi madrassen

där ni satt upp en gummibandsribba som barnen får hoppa över.

Hoppa på olika sätt Låt barnen testa på att hoppa både saxstilen, floppstilen och att hoppa jämnfota med huvudet först

med ansatsen rakt framifrån. De får även gärna testa hoppa från olika håll, så de får testa med båda

benen.
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Uppvärmning Som uppvärmning joggar barnen 2varv på rundbanorna. När ni ledare skriker en övning ska den

utföras. Blanda gärna övningar som går göra i farten med övningar de behöver stanna av för att utföra

Exempel på övningar följer nedan,

Indianhopp, Hoppsasteg, 10stegs rusch, Plocka sten, Armhävningar, Sit-ups, Utfallsteg, Upphopp,

Zic-Zac löpning, Kullerbytta, Gå på alla 4, sidhopp, spring på linjen, osv

Efter uppvärmningen delar ni in gruppen i två delar. Den ena gruppen startar med Sprint, medans den

andra gruppen startar med en cirkelträning. Byt efter halva tiden.

Sprint Detta blir andra gången som de testar på att köra sprint, vi försöker att variera övningarna så det inte

blir så mycket av samma saker. Men vissa saker kommer alltid att komma tillbaka.

Reaktionerstarter Vi startar passet med reaktionsstarter, det är något som de allra flesta tycker är roligt och det är en 

väldigt bra träning för reaktionsförmågan, snabbheten och accelerationen. Kolla på tidigare sprint

pass om ni behöver förslag på vilka reaktionsstarter ni ska köra. Annars är det bara att låta fantasin

flöda. Ni kan med fördel låta barnen välja sätt de ska starta på.

Sprint över band Sätt ut 3st olika banor med 8 band på varje bana. Kör med lite olika avstånd, en bana med 3ft mellan

där kommer de behöva ha superhög frekvens. En bana med 4ft mellan, där kommer frekvensen vara

fortsatt hög men steget kommer likna mer ett sprintsteg. Sen en bana med 5ft mellan där kommer det 

vara svårt för en del barn att nå, men det är ett bra sätt att träna på att sträcka ut steget. 

De kan köra varje bana 3-4gånger

3D stafett Sätt ut 5-6st koner till varje lag med ca 5m mellan varje kon. Sätt konerna så de svänger åt olika håll

men försök göra båda banorna lika. Exempel först 5m rakt fram, sen 5m vänster, sen 5m rakt fram, sen

5m höger, sen 5m backning, sen spurt i mål för växling. Kör stafetten 2-3gånger beroende på tid.

Cirkelträning kör övningar 20" och cirkeln 3varv med 2minuters vila mellan varven. Dela så det är 1-3 barn på varje

station beroende på hur många barn som deltar.

Step-up Ställ ut en låda i knähöjd, barnen kliver upp och ner på lådan så många ggr de hinner

Häckhopp Ställ ut 5 häckar med 3fot mellan, de hoppar över dem så många gånger de hinner

Golv till tak Barnen håller armarna efter sidorna, böjer benen till fingrarna rör golvet. De sträcker sig

sedan upp så långt de kan och försöker nå taket med fingrarna.

Kullerbyttor ställ ut 2 madrasser på rad, barnen gör så många kullerbyttor de hinner

över - under ställ ut 4 häckar, Låg-Hög-Låg-Hög, de går över den låga kryper under den höga

Hopprep ta ut ett hopprep, barnen hoppar i 20 sekunder

Lådklättring Plocka ut en låg låda (10cm) barnen står i armhävsläge och går sedan upp och ner på

lådan med sina händer.

90 grader Barnen står i 90grader mot en vägg tills det gått 20 sekunder.
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Uppvärmning Värm upp med en lek av något slag, kör antingen någon av lekarna från vecka 2 eller låt barnen komma

med förslag på andra lekar. Men helst någon lek med lite fart i så det inte blir så mycket stillasittande,

Efter uppvärmning delar ni in barnen i två grupper, den ena gruppen startar med 3-steg den andra 

gruppen börjar med medicinbollsträning i par.

Medicinboll Medicinboll är ett bra sätt att träna styrka, koordination och explosivitet. Det är även en rolig tränings

form särskilt när man kör den två och två som vi ska göra idag. Så börja med att dela in barnen i par, 

är ni ojämnt går det köra tre i en grupp, eller så får en ledare vara med. Använd medicinbollar på 1-2kg

Jämnfota inkast 6-8st Barnen ställer sig mitt emot varanda och gör sedan ett vanligt inkast till personen som står mittemot.

Inkast med fart 6-8st Barnen tar några steg och gör sedan ett inkast till den som står mittemot

Framåtkast 6-8st Barnen svingar bollen mellan benen och kastar den framåt till barnet som står mittemot

Bakåtkast 6-8st Ena barnet står med ryggen åt kastriktningen, tar sats mellan benen och kastar bollen bakåt.

Sidkast 6-8st/sida Barnen står med sidorna mot varandra, tar fart med bollen bakåt och svingar sedan iväg den framåt.

Bröstpass 6-8st Den som kastar har bollen på bröstet, båda händerna på bollen och stöter iväg den till den mittemot.

Uppkast 6-8st Barnen försöker kasta bollen rakt upp, efter bollen studsat en gång tar nästa barn bollen och kastar

bollen rakt upp. Sprid ut barnen mycket så de inte kastar på varandra.

Tresteg Tresteg är en väldigt komplicerad gren koordinatoriskt och kan vara lite klurigt att få riktigt ordning på.

Man hoppar två gånger på första benet så antingen Höger-Höger-Vänster eller Vänster-Vänster-Höger

Nedan finner ni lite övningar ni kan köra med barnen

Tresteg i ringar Sätt ut några olika banor, med 3 ringar i varje med olika avstånd. Sätt ut detta på banan så ni kan ha

en grupp som hoppar vanligt tresteg samtidigt. Barnen får sedan testa hoppa längre och längre

beroende på vilken bana de väljer. Låt dem ta 6-8m ansats

Tresteg i grop Sätt ut en zon där de får hoppa av ifrån, jag skulle gissa att zonen kan vara på 4-5m, men har ni barn

som hoppar väldigt olika långt kan ni förlänga zonen så den är t.ex. 4-6m. 

Sätt ut en kon 10m från zonen, de får ta ansats från konen. De ska sedan hoppa vanligt tresteg

där man hoppar högerhögervänster eller vänstervänsterhöger. De kan gärna testa med båda benen.

Tresteg med koner Sätt ut koner där de ska försöka landa efter varje hopp, ni kan sätta ut detta på banan för att kunna köra

flera grupper samtidigt. Förslag på avstånd. 4fot-3fot-4fot eller 5fot, 3,5fot, 4fot eller 5fot, 4fot, 5fot.

Kör som sagt gärna flera rader med koner så de får försöka sig på flera olika avstånd.
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Uppvärmning: Jogga 2varv med barnen och utför olika övningar under tiden som ni joggar. Nedan

följer förslag på övningar

Plocka sten, Hoppsasteg, Indianhopp, Sidhopp, Höga knän, Hälkick, Piruetter, 

Jämfotahopp, korta rushar, rakbenslöpning, zic-zac hopp, zic-zac löpning

Efter uppvärmningen kan ni dela in gruppen i två olika grupper, den ena gruppen

börjar med stavhopp i sandgrop och löpning med stav. Den andra gruppen börjar

med stavhopp på madrass.

Stav i sandgrop: Ta en kort och lätt stav, ställ staven bredvid barnen och låt dem hålla upp en hand. Där

det nåt med den övre handen där ska det hålla med den övre handen sedan. Högerhänt

hoppare har höger hand övert och vänsterhand, en underarmslängd längre ner.

Barnen får ta några meters ansats och sedan ska det försöka hoppa så långt de kan i

sandgropen med hjälp av att hänga sig fast i staven. Ju högre grepp, ju svårare.

Stavlöpning: Ta ut träpinnar och låt barnen hålla dem som en stav, de får sedan springa 30m och

försöka springa med höga knän, hälkickar och vanlig löpning. Ni kan även testa sätta ut

häckar med lämpligt avstånd 3-5ft beroende på barn som de får springa över med stav.

Stav i madrass: Ställ en hög låda en bit ifrån stavgropen, barnen står på lådan och håller i staven.

ni drar i staven samtidigt som barnen hänger i den så de kommer ut på madrassen.

Är det en stor barngrupp går det bra att köra två grupper, enda gruppen kan köra på

höjdmadrassen.

Stavhopp över ribba I förrådet finns et portabel stavgrop, ställ den mot höjdmadrassen, och använd

höjdställningen för att justera höjd med gummibandsribba. Det kan vara svårt för barn

att hoppa tillräckligt högt för att köra på den riktiga stavmadrassen, men många klarar

av att hoppa upp på höjdmadrassen själva.

Stavhopp i rep: Ni kan med fördel "hoppa stav" med hjälp av gymnastikrepen, två barn håller upp ett 

gummiband en bit ifrån repet. Ett annat barn tar sen fart med repet och försöker svinga 

sig över gummibandet. Alternativt kan en ledare hålla i en träpinne barnen försöker

svinga sig över

Stavhopp tar ofta väldigt lång tid att utöva, är ni många ledare på plats kan ni med

fördel dela in gruppen i många små grupper där de får göra övningarna ovan. Alternativt

kan ni rekrytera någon förälder som är där och kollar att hjälpa till.

Annars får ni helt enkelt välja vilka övningar ni tror barnen uppskattar mest och hoppa

över andra övningar :)
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Uppvärmning Som uppvärmning börjar ni med att jogga 4varv runt rundbanan, efter 4varvs jogg så delar ni in barnen

två och två, de ska då få testa på något som kallas för gummisnodden. Barnen utgör tillsammans ett

gummiband. Som dras ut och ihop. Barnen börjar med att jogga sida vid sida, sen gör det ena barnet en 

snabb fartökning i några meter så gummibandet dras ut, när barnet som är längst fram saktar ner så

kommer barnet bakom göra en rusch till det barnet kommit förbi det första några meter. Ni kör den 

här övningen i ca 3minuter barnen ska hinna bli lite trötta. Efter det borde de vara varma och redo

för mer löpning.

Skidskytte Dela upp barnen i lämpligt antal lag, ungefär 5-6 barn i varje lag och bestäm sedan en runda de ska

springa som tar ca 30sekunder att springa. Vid start och mål ställer du upp 3st koner och drar en

linje ca 5m ifrån konerna. De får sedan 3st ärtpåsar som de ska använda för att försöka kasta ner

konerna. För varje kon som står kvar får man sedan springa en kortare straffrunda. Gör en straffrunda

som tar ca 5-8sekunder att springa. Efter man sprungit straffrundan växlar man till nästa kompis. 

Varje barn ska ha springa 2-3gånger var innan stafetten är klar. Kan köras flera gånger.

Teknikbana Gör en lättare hinderbana runt rundbanorna där barnen vid olika stationer längs vägen för göra 

passande löp och koordinationsövningar. Sätt en kon vid varje station så de vet när de ska göra en

övning. Första varvet får barnen följa efter en ledare så de vet vilka övningar som ska göras vart och

hur fort de kan springa. Det bästa är om en ledare kan stå vid varje station och säga vilken övning barnen

ska göra. Nedan följer förslag på övningar. Barnen kör banan 3-4varv innan vila, 1varv=200m

10m Höga knän, 10m hälkick, 5st Indianhopp, 10m baklängeslöpning, 10m sidhopp, 2 kullerbyttor,

10m galopphopp, 10m vristlöpning osv, hitta gärna på egna övningar.

Fartlek Barnen börjar med att jogga, varje gång en ledare ger en signal så börjar barnen springa fort, när 

ledaren ger två 2 signaler får barnen börja jogga igen och ges det 3 signaler får barnen gå. Kör denna

övning i 3-4minuter ta en kort paus och kör igen.

Vill man göra den lite extra rolig kan man sätta ut lite hinder på vägen, t.e.x häckar, lådor att hoppa över

eller ringar man ska hoppa i osv.
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Uppvärmning Värm upp med en lek av något slag, kör antingen någon av lekarna från vecka 2 eller låt barnen komma

med förslag på andra lekar. Men helst någon lek med lite fart i så det inte blir så mycket stillasittande,

Efter uppvärmning delar ni in barnen i två grupper, den ena gruppen startar med Diskus den andra 

gruppen börjar med Cirkelträning. Byt efter halva tiden.

Diskus Diskus är en mycket gammal gren som funnits med i OS i princip från start. Den bygger mycket på 

teknik, rytmik, snabbhet och känsla. 

I de yngre åldrarna behöver man inte heller vara särskilt stor och stark för att lyckas kasta iväg diskusen

långt. Det är först när man ska upp på seniorredskapen styrkan och storleken blir viktig.

Tänk på att diskusen alltid ska rulla ut över pekfingret i kastet och inte ut över lillfingret som många

barn brukar vilja göra.

Rulla diskusen Dela in barnen 2 och 2, ställ dem mitt emot varandra och säg åt dem att rulla diskusen fram och

tillbaka till varandra, De ska då rulla ut diskusen över pekfingret. Låt de testa 5-6 gånger

Sydafrikan på linje Sydafrikan är ett lättare variant av diskusrotation. Du börjar med vänsterben fram om du är högerhänt

du hoppar sedan framåt och gör en 360 graders snurr innan du landar med vikten på bakre benet

De kan även testa med en diskus sedan när de är inne i buren.

Stående diskus Låt barnen kasta stillastående inne i buren, be dem tänka på att diskusen även nu ska rulla ut över

pekfingret. De andra barnen kan fortsätta rulla diskusar medans de väntar.

Kast m diskus i nät: I diskus börjar man med att stå med sidan i kastriktningen om man gör ett stående kast.

En högerhänt kastare har vänster ben framåt. Man svingar sedan armen lätt bakåt, för

att ta lite fart och sedan framåt och släpper diskusen när den är rakt fram. Tänk på att

diskusen ska rulla ut över pekfingret. Barn vill gärna rotera diskusen över lillfingret, men

då kommer inte diskusen flyga lika långt sedan. Låt barnen testa 5-6kast var, har ni en 

stor grupp kan ni kasta in i spjutnätet samtidigt, se bara till att en ledare är med så

någon håller koll på att inte barnen springer fram när någon kastar.

Cirkelträning kör varj övning i 20" kör cirklen 3 varv

Upphopp böj benen 110grader och hoppa sen upp så högt du kan

Utfallsteg Ta ett stort kliv framåt, och gå sedan tillbaka igen, kör vartannat ben

armhävningar på knä Stå på knä, sätt händerna framför dig, böj armarna tills näsan tar i backen

Liggande benlyft Ligg på rygg med raka ben, lyft benen rakt upp till sulan pekar i taket

Höftresningar Ligg på rygg, fötterna platt i backen ca 30cm från rumpan, lyft rumpan

uppåt så högt du kan så höften blir utsträckt.

Splithopp Starta som i ett utfallsteg, hoppa upp och skifta ben i luften så du landar

med de andra benet fram efter hoppet

In och ut hopp barnen börjar som om de skulle göra en armhävning. De hoppar sedan

in med benen så långt de kan men håller kvar händerna. De hoppar sedan

ut med benen igen till startposition.
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Uppvärmning: Jogga 2varv med barnen och utför olika övningar under tiden som ni joggar. Nedan

följer förslag på övningar

Plocka sten, Hoppsasteg, Indianhopp, Sidhopp, Höga knän, Hälkick, Piruetter, 

Jämfotahopp, korta rushar, rakbenslöpning, zic-zac hopp, zic-zac löpning

Efter uppvärmningen delar ni in barnen i två grupper, den ena gruppen börjar med häcklöpning

medans den andra gruppen kör längdhopp, byt efter halva tiden.

Häcklöpning Häcklöpning är ett roligt och utvecklande inslag i träningen, och är väldigt bra träning oavsätt

om det är häckträning man vill hålla på med eller någon annan gren. Häck kräver 

mod, koncentrationsförmåga, rytmik, rörlighet och snabbhet.

Häckövningar Benpendlingar med rakt ben, pendla fram och tillbaka

Benpendlingar från sida till sida med rakt ben

Bakbensdrag, varje barn står bredvid en häck och drar bakre benet förbi häcken. Man leder rörelsen

med knät, är ni osäkra hur det ska se ut, google häcklöpning och kolla hur de drar bakre benet.

Häckbana Börja med att bygga en häckbana, där sätter ni ut häckarna på lite olika avstånd. Tanken är att

de ibland blir 5steg mellan, ibland 4steg och ibland bara 3steg.

Sätt ut tre olika banor med 5 häckar på varje bana, och låt barnen testa varje bana 3-4 gånger.

Häck tävling Ställ ut 4 banor med 3 häckar med samma avstånd på varje bana och låt barnen tävla mot varandra

Längdhopp Detta blir andra gången de kör längdhopp, låt dem hoppa vanligt längdhopp med en ansats på

10-15m, medans de hoppar kan ni dra sträck i sanden de ska sträcka sig förbi. Har någon för lite

höjd kan ni hålla upp en pinne så de får sträcka upp ordentligt i upphoppet. Men framförallt

ska de bara få pröva hoppa så långt de kan.

Har ni många barn kan ni lägga ut snören så de kan köra stående längd mellan hoppen. Instruktioner

för hur det går till finns på vecka 4 då ni hade längdhopp senast.
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Uppvärmning Värm upp med en lek av något slag, kör antingen någon av lekarna från vecka 2 eller låt barnen komma

med förslag på andra lekar. Men helst någon lek med lite fart i så det inte blir så mycket stillasittande,

efter uppvärmningen delar ni in gruppen i två olika grupper, den enda gruppen startar med medicinboll

och den andra gruppen startar med kula

Medicinboll 2x6 Kula med medicinboll - Barnen håller medicinbollen som en kula och stöter in den i nätet, eller i

kastväggen vid spjutet.

2x6 Kula med medicinboll med fart - barnen gör ett sidhoppa och stöter sedan iväg kulan i nätet eller in

i kastväggen vid spjutet

2x6 Bröstpass i vägg - barnen håller medicinbollen mot bröstet med båda händerna och stöter den framåt

in i nätet eller i kastväggen så hårt de kan.

2x6 Inkast - barnen står jämnfota och gör ett inkast med medicinbollen så hårt de kan in i nätet eller

in i kastväggen.

2x6 sidkast i vägg -  barnen står med sidan mot väggen och kastar sidledes in i väggen så hårt de kan

Kör först varje övning en gång, ta en kort vilopaus och låt dem sedan köra ett varv till efter de lärt sig övningarna.

Använd medicinbollar som väger mellan 1-2kg

Kulstötning Kulstötning är en gren för alla, med lite träning kan de allra flesta stöta iväg kulan rätt så långt.

framförallt i de yngre åldrarna innan redskapet blir allt för tungt. I den här åldern ska de använda 

en 2kg kula, men ni kan variera med redskap som väger mellan 1-2kg.

Stående stötning Stå bredbed med utsidan av vänster fot mot stötriktningen om du är högerhänt. Högerfotens insida ska

vara i stötriktningen. Böj överkroppen bakåt och böj samtidigt det bakre benet, starta sedan stöten från

benen och låt överkroppen och armen arbeta först efter du känner att du tryckt till med benen.

Låt barnen testa 5-6 gånger, är de många kan ni ställa dem på rad inne i gruset och låta dem stöta in

i nätet, det borde finnas kulor/kastbollar så alla kan köra samtidigt om de är 10-12st annars får

ni dela in dem 2 och 2.

Stöt med stegansats Det lättaste sättet att göra en kulstöt med ansats är att göra en såkallad stegansats. Starta längst bak

i ringen med båda fötterna pekande åt sidan. Gå mot plankan med vänsterfot först, alltså vänster-höger

vänster och stöt sedan iväg kulan. Låt barnen först testa stöta in i nätet, när de testat ett par gånger

kan ni ta dem till kulringen så får de testa stöta så långt de kan.
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Uppvärmning: Jogga 2varv med barnen och utför olika övningar under tiden som ni joggar. Nedan

följer förslag på övningar

Plocka sten, Hoppsasteg, Indianhopp, Sidhopp, Höga knän, Hälkick, Piruetter, 

Jämfotahopp, korta rushar, rakbenslöpning, zic-zac hopp, zic-zac löpning

Efter uppvärmningen delar ni in barnen i två grupper, den ena gruppen börjar med hinderbana

medans den andra gruppen kastar slägga. Byt efter halva tiden.

Hinderbana När ni bygger hinderbanan så bygger ni den så det finns två banor, så ni senare kan köra hinderbanan

Som en stafett. Det finns massor med olika alternativ på hur en hinderbana kan se ut, då ni har till

gång till bomsystem, rep, ringar, ribbstolar, lådor, rockringar och massa annat material är det bara

fantasin som sätter stopp. Några förslag på övningar kommer nedan

Höga knän över koner, Höga knän i stavmatta, små snabba steg över band eller ringar,

slalomlöpning mellan rep, Svinga i rep landa i ring, löpning över häckar, hopp ö häckar,

Krypa under häckar, Ta sig över bommar, Gå armgång i bommar, klättra sidled i ribbstol,

Hoppa från låda till låda, sidhopp mellan koner, Zic-zac hopp i ringar, Kullerbyttor,

Svinga sig i räcke, prickskytte med vortex, balansgång på bomm, klättra över bomm, Krypa under häckar

och mycket mer.

Låt de köra banan runt runt i 7minuter, ta sedan en paus och kör på i 5-7minuter till innan ni byter

Släggkastning Grenen slägga innehåller stora portioner av fart, balans, koordination och rytm. Idag kommer de få

testa de första stegen för att lära sig att kasta slägga.

Starten Kastaren står med ryggen mot utkastet, håller vänsterhand under högerhand om de är högerhänta

och roterar släggan moturs över huvudet. Viktigt att ha lätt böjda ben så man hittar en bra balans. Stå

gärna lite bredbent. Låt barnen testa snurra släggan över huvudet innan de får börja kasta

Stående kast börja kastet precis som i steget innan, efter de roterat släggan 2-4varv över huvudet så svingar de iväg

släggan framåt och uppåt. Låt barnen testa 2-3kast på en gång innan nästa barn får testa.

Släggrotationer: Många har svårt att lära sig släggrotationer, men det är en bra övning att träna på.

Ställer barnen efter en linje, där de har fötterna på var sin sida om linjen, de står relativt

brett. De ska sedan göra en såkallad häl / tå snurr.

De roterar ut åt vänster, på vänster häl och höger fotbland. När de kommit 180 grader

sätter de ner vänster fot och lyfter höger fot. De roterar sedan de sista 180graderna

på vänster fotblad. Börja med att låta barnen prova på marken, de kan sedan testa

med slungboll och kasta iväg den med fart om ni har tid.
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Uppvärmning Värm upp med en lek av något slag, kör antingen någon av lekarna från vecka 2 eller låt barnen komma

med förslag på andra lekar. Men helst någon lek med lite fart i så det inte blir så mycket stillasittande,

Efter uppvärmning delar ni in gruppen i två grupper, den ena gruppen startar med sprint och den andra

gruppen börjar med höjdhopp.

Sprint De har nu fått prova på sprint ett antal gånger och det börjar vara dags att prova göra riktiga starter

de är fortfarande tillräckligt unga för att välja om de vill använda startblock eller inte, men de tär

alltid bra att ha testat.

Starter från block Låt barnen testa med olika fötter fram, man brukar ha 2fot från linjen till första foten o ch 3fot från

linjen till bakre foten. När ni säger på edra platser ställer sig barnen i blocken med bakre knät i backen

och fingrarna bakom linjen. När ni säger färdiga lyfter de upp rumpan och när startsignalen går springer

de iväg så fort de kan. Låt barnen prova 3-4 gånger var de får springa en sträcka på ca 20m

Fallstarter Barnen startar jämnfota med raka ben på linjen, de faller raklånga framåt tills de inte vågar längre

och då springer de iväg i fullfart. Låt barnen testa 3-4gånger och springa en sträcka på ca 20m

In-and-Outs Ställ en kon på 20m och en kon på 40m, från start till första konen springer det allt de kan. Mellan första

och andra konen försöker de springa så snyggt de kan tekniskt, från andra konen och in i mål så springer

de på max igen. Låt barnen testa 3-4 gånger.

Höjdhopp Det blir andra gången de testar på höjd och nu ska de få försöka hoppa så högt de kan.

Använd dock gummibandsribba ändå, och ge dem tips som att de ska springa i en halvmåne i kurvan

och hoppa upp med det yttre benet,

Stående höjd tillsammans Dela in barnen i grupper om 3 eller 4. De börjar jämnfota med ryggen mot ribban och ska försöka

att samtidigt hoppa över ribban. Det gäller att hoppa så samtidigt och så likt varandra som möjligt.
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Uppvärmning Värm upp med en lek av något slag, kör antingen någon av lekarna från vecka 2 eller låt barnen komma

med förslag på andra lekar. Men helst någon lek med lite fart i så det inte blir så mycket stillasittande,

Efter uppvärmning delar ni in gruppen i två grupper, den ena gruppen startar med spjut och den andra

gruppen börjar med Cirkelträning.

Spjut Spjut är en rolig och allsidig gren, det behövs en blandning av snabbhet, koordination, explosivitet

och smidighet.

Viktigat att tänka på är att greppa spjutet rätt, det finns flera olika grepp, men det lättaste är att sätta

tummen och pekfingret bakom linningen, sedan ska du tänka att din hand är ett korvbröd och spjutet

ligger som en korv i handen. Det innebär att det kommer behöva rotera handen så handflatan pekar

lite mer uppåt än vad som är naturligt.

Prickkastning Börja kasta stående, vänster ben framåt för en högerkastare, armen rakt bakåt och handen högre upp än

än axeln. Hitta en punkt i skynket som de försöker träffa, börja med en kastboll, gå vidare till en vortex

boll och avsluta med plastspjut. 

gående kast Låt dem kasta med gångansats. Gå med sidan/höften mot kastriktningen, låt dem gå 5-6 steg och sedan 

får de kasta iväg spjutet. Viktigt att de tänker på rak arm, hög armbåge och kasta ovanför huvudet.

Impulskast I slutet av ett spjutkast görs ett så kallat impulssteg. I princip är det ett hoppsasteg fast åt sidan.

Så de startar från stillastående, gör ett sidhoppsa framåt och kastar sedan spjutet. Fortfarande

är det viktigt att de tänker på samma saker som tidigare.

Cirkelträning Dagens cirkelträning kommer vara en stationsträning där barnen kör 2 och 2. förbered innan och sätt

ut stationerna med de saker som behövs. Nedan följer de olika stationerna som körs 30" innan byte

Kör alla stationer en gång vila sedan 3-4 minuter innan ni kör igen. Byt till spjut efter halva tiden.

Bröstpass medicinboll barnen står mittemot varandra och gör ett bröstpass till varandra, 1-2kg medboll

Djup benböj med klapp Barnen står nära varandra gör en djup benböj, och gör en dubbel high five på toppen

Sit-ups med bollbyte Barnen krokar fast benen i varandra, en gör en situp med boll. I toppen byter de så att

den andra får bollen och gör en sit-up.

Kryp under i armhävsläge Ena barnet börjar att stå i armhävsläge, det andra barnet kryper under och ställer sig

sedan på sidan av det första barnet i armhävsläge. Sedan kryper det första under osv

Tuppfäktning Barnen står mittemot varandra på ett ben och håller varandra i handen. Det går ut

på att få sin motståndare ur balans genom att dra i armen, den som först sätter ner

sitt andra ben förlorar. Kan köras flera gånger på 30"

Plankan Stå i plankan mitt emot varandra kör varannan hand high five med den mittemot.
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Uppvärmning Som uppvärmning joggar barnen 2varv på rundbanorna. När ni ledare skriker en övning ska den

utföras. Blanda gärna övningar som går göra i farten med övningar de behöver stanna av för att utföra

Exempel på övningar följer nedan,

Indianhopp, Hoppsasteg, 10stegs rusch, Plocka sten, Armhävningar, Sit-ups, Utfallsteg, Upphopp,

Zic-Zac löpning, Kullerbytta, Gå på alla 4, sidhopp, spring på linjen, osv

Efter uppvärmningen delar ni in gruppen i två delar, ena gruppen startar med tresteg och den andra 

startar med stavhopp. Det blir andra gången de provar båda grenarna, så ge dem lite mer frihet att

testa själva. Nedan följer förslag på övningar, men ni kan även plocka övningar från förra passet

om det finns andra övningar de tycker bättre om :)

Stav i madrass: Ställ en hög låda en bit ifrån stavgropen, barnen står på lådan och håller i staven.

ni drar i staven samtidigt som barnen hänger i den så de kommer ut på madrassen.

Är det en stor barngrupp går det bra att köra två grupper, enda gruppen kan köra på

höjdmadrassen.

Stavhopp över ribba I förrådet finns et portabel stavgrop, ställ den mot höjdmadrassen, och använd

höjdställningen för att justera höjd med gummibandsribba. Det kan vara svårt för barn

att hoppa tillräckligt högt för att köra på den riktiga stavmadrassen, men många klarar

av att hoppa upp på höjdmadrassen själva.

Stavhopp i rep: Ni kan med fördel "hoppa stav" med hjälp av gymnastikrepen, två barn håller upp ett 

gummiband en bit ifrån repet. Ett annat barn tar sen fart med repet och försöker svinga 

sig över gummibandet. Alternativt kan en ledare hålla i en träpinne barnen försöker

svinga sig över

Tresteg i grop Sätt ut en zon där de får hoppa av ifrån, jag skulle gissa att zonen kan vara på 4-5m, men har ni barn

som hoppar väldigt olika långt kan ni förlänga zonen så den är t.ex. 4-6m. 

Sätt ut en kon 10m från zonen, de får ta ansats från konen. De ska sedan hoppa vanligt tresteg

där man hoppar högerhögervänster eller vänstervänsterhöger. De kan gärna testa med båda benen.

Ni kan även låta dem testa med hur lång ansats de vill då de testar för andra gången nu. Känner ni

att det blir mycket stå i kö om ni bara gör en grej, så kan ni köra hoppning i rockringar, eller mellan

koner på sidan av som barnen kan göra medans de väntar :)
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Uppvärmning: Jogga 2varv med barnen och utför olika övningar under tiden som ni joggar. Nedan

följer förslag på övningar

Plocka sten, Hoppsasteg, Indianhopp, Sidhopp, Höga knän, Hälkick, Piruetter, 

Jämfotahopp, korta rushar, rakbenslöpning, zic-zac hopp, zic-zac löpning

Efter uppvärmningen delar ni in barnen i två grupper, den ena gruppen börjar med häcklöpning

medans den andra gruppen kör Diskus byt efter halva tiden.

Häcklöpning Det blir andra gången de får prova på häck, det gör att de har lite koll på hur man gör och ni kan ge dem

lite mer frihet att testa sig fram. Börja med att köra häckövningarna nedan, men fokusera sedan på

att springa riktig häck. Ett exempel är "häcktävling" som ni ser nedan. Men ni kan också testa köra

hela 60m lopp med ojämna avstånd mellan häckarna.

Häckövningar Benpendlingar med rakt ben, pendla fram och tillbaka

Benpendlingar från sida till sida med rakt ben

Bakbensdrag, varje barn står bredvid en häck och drar bakre benet förbi häcken. Man leder rörelsen

med knät, är ni osäkra hur det ska se ut, google häcklöpning och kolla hur de drar bakre benet.

Häck tävling Ställ ut 4 banor med 3 häckar med samma avstånd på varje bana och låt barnen tävla mot varandra

Diskus Det blir andra gången de testar på diskus och vi hoppar därför över en del av förövningarna och

låter barnen fokusera på att kasta diskus istället. Blir det långa köer, kan de öva rotationer i

väntan på att det ska bli deras tur. Sydafrikanen på linje som ni körde vecka 10 är en bra pausövning

Stående diskus Låt barnen kasta stillastående inne i buren, be dem tänka på att diskusen även nu ska rulla ut över

pekfingret. De andra barnen kan fortsätta rulla diskusar medans de väntar.

Kast m diskus i nät: I diskus börjar man med att stå med sidan i kastriktningen om man gör ett stående kast.

En högerhänt kastare har vänster ben framåt. Man svingar sedan armen lätt bakåt, för

att ta lite fart och sedan framåt och släpper diskusen när den är rakt fram. Tänk på att

diskusen ska rulla ut över pekfingret. Barn vill gärna rotera diskusen över lillfingret, men

då kommer inte diskusen flyga lika långt sedan. Låt barnen testa 5-6kast var, har ni en 

stor grupp kan ni kasta in i spjutnätet samtidigt, se bara till att en ledare är med så

någon håller koll på att inte barnen springer fram när någon kastar.

Vecka 18

Den här veckan kör ni en testtävlng med grenarna 60m, längd och kula. Dela in gruppen i 3 och låt dem köra en tredjedel av tiden 

på varje station innan de byter.

Regler och tips till ledarna 

60m Barnen börjar någon meter bakom startlinjen, de går fram med tårna bakom linjen när ni säger på edra platser,

när ni säga färdiga hukar det sig lite och gör sig redo, vid smällen springer de iväg. De måste hålla sig på sin bana

Kula Efter stöten får barnen ej kliva ur ringen framåt, utan måste gå ut bakåt. Ni mäter från bakre kanten av stoppbräden

och från märket som är närmast kulringen.

Längd Då de hoppar med zon så mäter ni därifrån barnet hoppade, och från märket närmast upphoppet i gropen. Tänk dock

på att de ska hoppa i zonen. Hoppar de innan zonen mätar ni längst bak ifrån, efter zonen då är det övertramp.

Vecka 19
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Uppvärmning Värm upp med en lek av något slag, kör antingen någon av lekarna från vecka 2 eller låt barnen komma

med förslag på andra lekar. Men helst någon lek med lite fart i så det inte blir så mycket stillasittande,

Efter uppvärmning delar ni in gruppen i två grupper, den ena gruppen startar med läng och den andra

gruppen börjar med en hoppbana.

Längdhopp Det är nu tredje gången de får testa på längdhopp och de börjar känna igen grenen. Vi startar det här

passet med att testa en del olika längdhoppsövningar innan de får prova hoppa som vanligt.

Utsprång över häck Sätt ut de gula halvhöga plasthäckarna på banan, lägg ett snöre ca 1m innan häckar och ett 1m efter

häcken. Barnen får ta ca 10m ansats och ska hoppa från första snöret och hänga i luften över häcken

och förbi det andra snöret. Ni kan sätta ut flera banor så fler barn kan köra samtidigt. De ska fokusera

på att hoppa upp med höft knä på det benet de inte hoppar med, det ska upp till 90graders vinkel.

Galopphopp framåt Kör galopphopp och försök komma så långt som möjlligt i varje hopp. Låt barnen köra 5-6 hopp på rad

Längd i grop över häck Sätt en häck just innan gropen, de får försöka hoppa över häcken och in i gropen. Bra övning för 

extra höjd.

Längd från låda Sätt en stor låg låda just innan gropen, de får göra sitt uthopp från lådan. Hjälper barnen känna hur

sista isättningen ska vara så de inte sträcker för långt framåt. Hjälper dem trycka upp bättre höjd.

Längd förbi snöre Sätt ett snöre en bit in i gropen, anpassa beroende på hoppare. Hjälper barnen att lära sig att sträcka 

fram benen så de inte bara landar rakt uppifrån och ner på raka ben.

Hoppbana Hoppbanan ska bestå av en rad olika övningar där de både får hoppa långt, högt, på ett ben och på två

ben. Banan bör ta ca 30-50" att genomföra. Nedan följer lite förslag på övningar ni kan använda er av

Kör banan 2-3 gånger på rad, ta en dricka paus kör sedan några gånger till om ni hinner :)

Ni kan även blanda in övningar som inte är hoppövningar om ni vill göra banan mer varierad.

Hopp över häckar, mångsteg över häckar, upphopp på lådor, zic-zac hopp jämnfota i ringar, jämnfota framåt

Zic-zac i ringar på ett ben, jämnfota sidhopp, Jämnfota hopp bakåt, Hopp från låda till låda,

Enbenshopp över häckar, Grodhopp i ringar, enbenshopp bakåt, 


