
Förslag på skridskoträningsprogram för egen träning eller i grupp 

Syfte och mål med programmet 

• Utveckla åkteknik 
• Bättre fysik, prestera bättre 
• Ha roligt/ klubb och gruppgemenskap 
• Skapa fokus på träning 
• Börja tävla/ prestera bättre på tävling 

 
Du kan köra detta program själv eller för de som vill göra i grupp så samlas vi tis och tors kl 17.30 
ute på isen (du ska då vara klar med din uppvärmning). Du kan köra hela programmet eller bara plocka de bitar som   
passar dig. Vi delar upp oss efter åkstyrka och träningspass vi planerar att köra efter bästa förmåga. 
Obs ingen ledare, alla tar ansvar. 

     
   Vecka 1 

Dag 1       
 Uppvärmning ca 10 min på is eller jogging. Viktigt att få igång knä och rygg 
 Fokus på teknik och lugn klungkörning  
 Långt och lugnt pass i jämt tempo  
 
 Dag 2 
 Uppvärmning ca 10 min på is eller jogging. Viktigt att få igång knä och rygg 
 Fokus på teknik och lugn klungkörning 
 Långt och lugnt pass i jämt tempo  
 

Förslag på teknikövningar kommer att visas på isen 
 
  Vecka 2 
Dag 1   

  Uppvärmning ca 10 min på is eller jogging. Viktigt att få igång knä och rygg 
Teknikträning 10-15 min   
Långt och lugnt pass i jämt tempo, i klunga eller själv 
 
Dag 2 

 Uppvärmning ca 10 min på is eller jogging. Viktigt att få igång knä och rygg 
Teknikträning 10-15 min   
Individuella tempohöjningar, öka hastighet tills teknik inte kan bibehållas t.ex. i 4 min intervaller 
 
  Vecka 3  
Dag 1 

 Uppvärmning ca 10 min på is eller jogging. Viktigt att få igång knä och rygg 
Teknikträning 10-15 min  
Individuella tempohöjningar, öka hastighet tills teknik inte kan bibehållas t.ex. i 4 min intervaller 
  
 
Dag 2  

 Uppvärmning ca 10 min på is eller jogging. Viktigt att få igång knä och rygg 
Teknikträning 10-15 min   
Intervallpass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förslag på intervallpass: 
Stegen 
1 varv i fart - 1 varv vila/åk långsamt 
2 varv i fart - 2 varv vila 
3 varv i fart - 2 varv vila  
4 varv i fart - 3 varv vila 
5varv i fart - 4 varv vila 
4 varv i fart - 3 varv vila 
3 varv i fart - 2 varv vila  
2 varv i fart - 2 varv vila 
1 varv i fart - 1 varv vila 
 
4 min intervaller: 
4 min i fart – 4 min vila x 4 rep 
 
Vill du ha ett intervallpass som dessutom är inriktad på teknik så finns det att få 
 
 
Dag 3 
Långt och lugnt pass i jämt tempo, i klunga eller själv 
 
  Vecka 4 
Dag 1 

 Uppvärmning ca 10 min på is eller jogging. Viktigt att få igång knä och rygg 
 Teknikträning 10-15 min 
 Individuella tempohöjningar, öka hastighet tills teknik inte kan bibehållas t.ex. 4 min intervaller 
 
 Dag 2 
 Uppvärmning ca 10 min på is eller jogging. Viktigt att få igång knä och rygg 
 Teknikträning 10-15 min 
 10 varv så snabbt som möjligt X 2 med vila emellan. 
 

Dag 3 
Långt och lugnt pass i jämt tempo, i klunga eller själv 
   
 
  Vecka 5 
Dag 1 

 Uppvärmning ca 10 min på is eller jogging. Viktigt att få igång knä och rygg 
Teknikträning 10-15 min  
Intervaller  
 
Dag 2 

 Uppvärmning ca 10 min på is eller jogging. Viktigt att få igång knä och rygg. 
Teknikträning 10-15 min  
Utmaningen Utmana dig själv och alla andra i klubben 
Åk 60 varv, 30 varv, 5 varv eller 500 meter på en isoval utomhus, vilken som helst som mäter 400 meter, på tid, se 
hemsidan members area för regler och resultat. 
 
Dag 3 
Långt och lugnt pass i jämt tempo, i klunga eller själv 
 
Vecka 2, 3 och 4 kan köras två veckor i rad om du vill ha ett 8 veckorsprogram 
 Nedvarvning efter alla pass och se till att äta ordentligt efteråt. 

Skriv ner dina mål med träningen: 

Vecka:  



Antal pass och tid: 

Dag 1 

Dag 2 

Dag 3 

  

Sätt en siffra hur du under veckan upplevt din träning 1 (dålig) – 10 (bra): 

Vad var bra: 

Vad var dåligt: 

Vad vill jag förbättra: 

Annat: 

  

  
 


