
v48 Vila LI-pass 1,5tim (Valfritt) Kör ett 

lugnt distanspass.

HI-pass stavgång 4-5 min*5-4 st,vila 

på nervägen eller 3 min. Uppvärmning 

15-20 min

styrka 45 min + LI-pass löpning 

30 min (lägg in 3-4 

spänstövningar)

LI-pass 2,5 tim löpning eller 

rullskidor (Skidor om snö 

finns) (Fokus teknik)
v49 HI-pass Testrace Styrka 20-30 min,  kör sedan 

direkt ett MI-pass stakmaskin 

10 min*1-2 (85-90%) + 5min*2 

(90-95%) + 3 min*2 (95-

100%).Vila 2 min mellan.

vila en extra dag HI-pass korta intervaller 

(Löp/rullskidor/stakmaskin/sta

vgång) kör 70 sek hårt - 20 sek 

aktiv vila i 10 min block * 2 st. 

Avsluta sedan med ett block 15 

sek max - 15 sek vila i 7-10 min.

LI-pass 1,5-2 tim 

återhämtning (Valfritt) 

v50 LI-pass 1,5 tim Skidor/Rullskidor (fokus 

teknik 5 min utan stavar *5st. Samt 

5min*5 st stakfokus)

styrka 20-30 min+ LI -pass 1-1,5 

tim med intervallinslag 5 min * 

3 st stakning. Vila 2 min mellan.

LI-pass 1,5-2 tim Skidor/Rullskidor 

(Fokus teknik) samt lägg in 10-15 st 

impulser (12 stavtag 110%)

LI-pass 3-3,5 tim 

Skidor/Rullskidor (Fokus teknik) 

Viktigt att det går LUGNT)

MI-pass skidor/rullskidor 10 

min*3st (85%), vila 3 min 

mellan

v51 Vila HI-pass Testrace LI-pass 2tim Skidor om det finns snö. 

Alt löp med stavar eller rullskidor. 

(Kan kombi med stakmaskin)

LI-pass 2-3 tim 

Skidor/Rullskidor (Fokus teknik)

Styrka 20 min + LI-HI pass 1 

tim med fartdrag 4min*4st 

(90%) som stakning (alt 

stakmaskin). Vila 1,5 min 

mellan
v52 MI-pass Skidor stakning (alt 

stakmaskin eller rullskidor. Kan också 

köra löpning med stavar) 2*10min + 5 

min*3st.vila 2 min mellan. Uppv 15-20 

min + avslutande bålstyrka 15 min.

vila MI-pass Skidor/rullskidor 

uppvärmning 15 min. Kör sedan 30 

min*2 st race. Vila 5 min mellan.

LI-pass 1-1,15 tim 

Skidor/Rullskidor (Fokus teknik) 

5 min utan stavar*5st.

LI-pass 2-3 tim (LUGN 

skidåkning)

v1 HI-pass Skidor fokus diagonalt eller 

stavgång 5*5min. (Kan du inte köra 

diagonalt kör stakning. Men bästa är 

isåfall att fokusera löpning med 

stavgång då)

Återhämtningspass 45-60min MI-pass skidor (alt rullskidor eller 

stavgång) 8 min*4-5 st, vila 2 min 

mellan. Kör 2-3 st intervaller med 

fokus på diagonalt och resterande 

med fokus på stakning. Uppv 15 min.

Återhämtningspass 45-60 min Skidor 60 min träningsrace alt 

tävling.

v2 En extra vilodag i början av veckan. LI-pass 1,5tim Skidor  Kör ett 

lugnt distanspass.

MI-pass skidor (alt rullskidor eller 

stakmaskin) upv 15min. Kör sedan 

5min*2 st (85%). Kör sedan (30 sek 

MAX*5 st, vila 30 sek.)*2 block. Vila 3-

4 min mellan blocken.

LI-pass 2 tim Skidor/Rullskidor 

(Fokus teknik) Viktigt att det 

går lugnt

LI-pass 3 tim (lägg in 5 

impulser efter 30 min, 1,5h 

och 2,5h) vila ca 1 min mellan 

impulserna.

Träningsprogram för fem träningsdagar i veckan


