
Träningsprogram för tre träningsdagar i veckan 
Vecka Dag 1 Dag 2 Dag 3
v.42 LI-pass stakmaskin/rullskidor/löp med stavar 30 min + 

styrka 30 min bål och överkropp.
MI-pass upv 15 min. Kör sedan 5min (80-85%)*4st. Aktiv 
vila 1-2 min mellan. Rekommendation stavlöpning eller 
stakmaskin. Om man kan även på rullskidor.

LI-pass (60-65%) valfritt 75-90 min (Kan 
kombineras med olika aktiviteter som Cykel/
Löpning/Rullskidor/stakmaskin etc.) Om du kör 
rullskidor, fokus teknikmoment. 

v.43 Testrace stavgång (kan köra en banan i en slalombacke 
ca 10-15 min) /stakmaskin (5000 m) /rullskidor (en 
sträcka  ex.10 km). (Kör något du tror dig kunna köra 
fram emot december.)

MI-pass: Stakning i stakmaskin alt löpning med stavar. 10 
min (85%)*3 st, aktiv vila 3 min mellan. Uppvärmning 15 
min. (kan också köras på rullskidor)

LI-pass rullskidor 90 min (Kan kombineras med 
olika aktiviteter som Löpning/Rullskidor/
stakmaskin etc.) 

v.44 MI-pass: stakmaskin eller rullskidor (alt löpning/
stavgång). Kör 5min (85%) * 5st. Aktiv vila 2 min.

HI-pass: Stavgång i backe 5 min*5st, vila 1-2 min eller på 
vägen ner. Om du har en kortare backe kör 1 min 
(95%)*10 st, ta dig ner till startpunkten på 1 min. Avsluta 
passet hemma med 15 min bålstabbilitet

LI-pass stakmaskin/Rullskidor/Löp med stavar  
60min + 60 min. (Kör ett kombipass två olika 
aktiviteter, förslag löp med stavar + rullskidor)

v.45 HI-pass (löpning på löparband 4min (90-95%) *4st, aktiv 
vila (gång) 2 min mellan. (alt stakmaskin.) Avsluta med 
15 min bålstyrka.

LI-pass med inslag av intervaller. Rullskidor 60-75 min 
(fokus teknik första 30 min) köra sedan 1 min (85%)*10 
st, aktiv vila 1 min mellan. (alt träning stakmaskin el löp 
med stavar.) + avsluta med 15 min bålstyrka

LI-pass rullskidor 2,5h (alt kombinera med 
stakmaskin och löpning stavar) Kan man komma 
på snö lägg fokus på lugn skidåkning och 
teknikmoment

v.46 Testrace löpning eller stakmaskin/rullskidor 5km MI-pass: stakmaskin eller stakning på rullskidor. 8 min*3 
st, vila 2 min. uppv 15 min. (alt löpning med stavar.) 

LI-pass 3h valfritt (gärna skidlik träning) (kan 
man komma på snö lägger du fokus på 
teknikmoment. (Kör längdskidor om det går)

v47

HI-pass löpning / med stavar alt stakmaskin (5+4+3+2+1 
min)*2 st block. Aktiv vila 2 min mellan intervallerna 
och 5 min mellan blocken. Sträva efter att öka 
intensiteten från 85% till 100% under intervallerna.

Styrka 30 min (fokus bål) + Stakmaskin 30 (lägg in 15 sek 
max/15 sek vila i 5 min) * 3 block.

LI-pass 3 tim ( Kör ett lugnt långpass) Kan 
kombineras med löp/rullskidor om snö inte 
finns. Om du kan åka skidor göra det.


