
Träningsprogram för fem träningsdagar i veckan
vecka Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
v.42 LI-pass Rullskidor/Löpning/Cykel 

1,30-2 tim
Styrka 20-30 min + LI-pass 
stakning 30 min - 45 tim efter. 
Lägg in 10 impulser med 12-15 
stavtag, 100%.

MI-pass: Löpning 
10min*3st,vila 2 min.Kör i 
kuperad terräng. Uppvärmning 
15 min.

Styrka 20-30 min + LI-pass 
stakning 30 min - 45 tim efter. 
Lägg in 10 impulser med 12-15 
stavtag, 100%.

HI-pass stavgång i backe. Uppv 
15 min med en tröskelintervall, 
1*4 min. Intervaller 3 min*5-6 st, 
vila 3 min eller på nervägen

v.43 Testrace Löpning 6-8 km/ Rullskidor 
10-20 km/Stakmaskin 10-15 min

Styrka 20 min + LI-pass 
stakning 45 tim. 

HI-pass löpning kuperad 
terräng 5+4+3+2 min, vila 50% 
av intervalltiden. Avsluta med 
15/15 i 8 min (15 sek Max, 15 
sek gång i ett block).

LI-pass 3 tim Valfritt (Kan 
köras som crosspass) (finns 
möjlighet till skidor, kör det. 
Men viktigt att det går lugnt.

Styrka fokus överkropp 30 min

v.44 LI-pass Rullskidor/Löpning/Cykel 
1,45-2 tim

vila HI-pass stavgång. Uppvärmning 
15 min med 1*4 min 
tröskelintervall. Kör sedan 3-4 
min*6st, vila 3 min eller på 
nervägen

Styrka 45 min MI-pass Stakning (stakmaskin 
eller rullskidor, alt löpning med 
stavar) 15 min*2-3 st, vila 3 min 
mellan. Uppv 45 min.

v.45 HI-pass stakmaskin alt löpning med 
stavar 4min (85%)*5 st. Lägg in 2 
impulser 10 stavtag i varje 
intervall. Aktiv vila 2 min mellan.

Styrka  30 min överkropp+ LI-
pass stakning 30 min (lägg in 
1min (85%)*10 st, aktiv vila 1 
min mellan.

MI-pass Löpning alt rullskidor 
eller stakmaskin 10 min*3-4 st 
kuperad terräng. Uppvärmning 
15 min.

LI-pass Rullskidor 1.30 tim 
(Kör gärna utan stavar 5min*5 
st) (Skidor om det går)

MI-pass stakmaskin eller löpning 
med stavar 10min*1 + 5min*4st, 
vila 1 min mellan.Uppvärmning 
15 min. Om du är på snö fokus  
lugn åkning och teknik.

v.46 Styrka 20 min + LI-pass stakning 
1,15-1,30 tim 

Testrace vila HI-pass stavgång i backe, 
uppvärmning 15 min med 1*4 
min tröskel. Intervaller 3min*5 
st, vila 2 min eller på 
nervägen.Avsluta med 10 min 
15/15. (15 sek Max, 15 sek 
gång i ett block)

LI-pass 3-3,30 tim långpass 
Valfritt (Kör lugnt, gärna 
stakning om du kan.)

v47 Styrka 30 min (fokus bål och 
hållningsstyrka för bålen)

MI-pass stakning 
10min*4st,vila 2-3 min 
mellan. (Rullskidor stakning/
Stakmaskin)

styrka 45 min + LI-pass löpning 
30 min

HI-pass Rullskidor: Kör först 
1-1,5 tim. Avsluta sedan med 
3 min*5st intervaller hårt,vila 
1 min mellan.(alt löpning/
stakmaskin) Om du är på snö 
fokus lugn åkning och teknik.

HI-pass Löpning eller rullskidor/
stavgång. Kör intervaller i block 
om 10 min*2-3 st. 70 sekunder 
hårt, 20 sekunder aktiv vila. Om 
du är på snö fokus lugn åkning 
och teknik.


