
Liva upp hösten med barmarksträning och förbered dig inför skidsäsongen –
onsdagar kl 20.00-21.00 i Saltisbacken från första oktoberveckan!

Här handlar det om att träna både uthållighet och styrka med skidspecifika övningar. Saltisbacken är utmärkt för backintervaller som vi kommer att genomföra med olika 
intensitet. Vi går stavgång eller som norrmännen säger elghufs och den lite jobbigare varianten sprättgång. Använd helst stavar som är ca 10 cm kortare än dina vanliga 
skidstavar. Annars går det också med de vanliga stavarna. Träningen drar igång i början av oktober och vi kör fram till slutet av november (minst, vi får se hur de två första 
veckorna av december ser ut innan vi tar jullov).

Varje pass kommer börja med 10-15 min uppvärmning, ca 30 min intervaller av en av typerna enligt nedan och nedvarvning ca 15 min.
Olika intervalltyper som vi kommer träna:
- naturlig intervall med sprättgång där vi går på för att komma upp i hög puls till full ansträngning
- tröskelintervaller med elghufs där vi försöker ligga på nivån strax under mjölksyratröskeln vilket brukar innebära 75-85% av maxpuls så att vi kan gå på lite längre, uppför 
hela backen
- stegringsintervaller med elghufs som övergår i sprättgång där vi börjar i ett lugnare tempo som successivt ökas och övergår i sprättgång till full ansträngning

Varmt välkomna!



Häng med på intervallträning - onsdagar kl 20:00-21:00 på skidarenan!

Intervallträningen på skidor riktar sig till dig som känner att du vill utveckla din åkkapacitet inom längdskidåkning och som vill fokusera på att förbättra din uthållighet. 
Det är bra om du har en grundnivå inom samtliga tekniksätt inom klassisk skidåkning. Du kanske siktar på att åka ett lopp under Vasaloppsveckan eller bara vill bli en 
bättre längdåkare. Passen passar olika typer av nivåer och vara fokuserade på uthållighetsträning. Vi kommer dela in säsongen i 3 st olika intervalldelar med mellan 2-4 
träningar i varje del. Varje pass börjar med uppvärmning på ca 10-15 min, intervaller under ca 30 min och avslutas med nedvarvning på ca 15 min.

Del 1: Naturliga intervaller och styrkeintervaller. Naturliga intervaller betyder att du utnyttjar terrängen och använder backarna som du möter till att få upp pulsen. Ge full 
gas uppför backarna och glid sakta utför. Styrkeintervaller används för att förbättra styrkan i överkroppen. Du stakar dig fram med hjälp av armarna och undviker att 
använda benen. Intervallerna körs antingen med dubbelstakning eller diagonalåkning. 

Del 2: Tröskelintervaller. Dessa intervaller innebär att vi ligger under vår mjölksyratröskel och håller en jämn och stabil fart utan att ansamla mjölksyra som gör 
att vi måste sänka farten. Ett normalt pulsspann brukar kunna vara kring 75-85 procent av maxpuls eller typ 15-20 slag under maxpuls. Här kommer vi köra mellan 7-
10 minuter som en intervall och upprepa detta 2-4 gånger.

Del 3: Stegringslopp. I stegringsloppen ökar vi successivt farten från att åka långsamt till att komma upp i tävlingsfart under 1-2 minuter. Detta kommer vi upprepa 4-6 
gånger. 

Varmt välkomna!



Förbättra din skidteknik - häng med på skidträningen på söndagar kl 10:00-11:00 på skidarenan!

Träningen på söndagar kommer i vinter att rikta sig till dig som kan åka skidor men vill förbättra din skidteknik. Det handlar både om fart och åkekonomi, mera pang för 
pengarna helt enkelt. Mer fart för samma ansträngning eller ännu mera fart för lite mer ansträngning, vilket du nu är intresserad av. Framförallt är det roligt att lära sig att 
åka skidor med bättre teknik. Passen kommer vara inriktade på den klassiska åkstilen.

De första passen kommer vara inriktade på diagonalåkning med övningar utan och med stavar. Balans, tyngdöverföring, tidigt frånskjut, stavrörelsen och kroppsposition är 
saker vi kommer att träna på.

Vi kommer att ägna flera pass åt den moderna staktekniken. Den är utmanande att få till för att uppnå fart och energieffektivitet så här behöver vi slipa på saker som 
kroppsställning, träff, utnyttja kroppstyngd och core-muskler, använda rätt frekvens beroende på terräng. I stakning ingår också växeln stakning med frånskjut som inte ska 
glömmas bort. Mycket användbar i lagom motlut och även för att återhämta sig i överkroppen och variera rörelsen under längre åksträckor som ett långlopp.

Några avslutande pass kommer vi sätta ihop allting och träna på att använda rätt växel med rätt frekvens beroende på terrängen, föret och andra förutsättningar som att 

man kan behöva variera åkstil för att orka med ett långt lopp.

Varmt välkomna!


