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Inledning 

Detta arbete är ett delmoment i kursen Träningslära 3, 7,5hp på Tränarprogrammet på 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Syftet med arbetet är att utifrån vetenskapliga 

artiklar, böcker och beprövad erfarenhet utforma en träningsplanering samt integrera 

relevanta träningsmetoder i en flerårsplanering i den egna specialidrotten, ishockey. Denna 

träningsplanering riktar sig till ungdomselit inom ishockey. 

1. Bakgrund 

Total speltid i en ishockeymatch är idag 60 minuter effektiv tid. Dessa 60 minuter är uppdelat 

på 3 perioder, 20 minuter per period. Varje byte varar mellan 30-50 sekunder och vilotiden 

mellan bytena vara mellan 2 och 5 minuter. Intensiteten är hög och hjärtfrekvenser på 90% 

och högre av maxpuls är inte ovanligt (Quinney et al. 2008, s 754). Vid ett genomsnittligt 50 

sekunders byte är det maximal intensitet i ca 10 sekunder, 20 sekunders submaximalt arbete 

och 20 sekunders lågintensivt arbete (Svenska Ishockeyförbundet, s. 1). Speltiden för varje 

spelare varierar mellan 0 – 28 minuter beroende på hur lagets coach väljer att matcha laget.  

 

Det land som dominerar dagens ishockey är Kanada. De har mest spelare representerade i 

världens bästa liga, National Hockey League (NHL). Kanada har även mest licensierade 

spelare i världen. Ishockey är Kanadas nationalsport och det är en starkt bidragande orsak till 

deras dominans i dagens ishockey. Övriga nationer som är starka i ishockey är Sverige, 

Finland, Ryssland och Tjeckien. 

 

Under börjar av 90-talet så startades ”Fysprojektet” av Svenska Ishockeyförbundet. Detta dels 

p.g.a att tränare och coacher inom svensk juniorishockey upplevde att deras spelare var 

underlägsna Ryssland, Tjeckien, Finland, USA och Kanada när de kom till de fysiska 

aspekterna av ishockey. Svenska Ishockeyförbundet har infört samma fystester för såväl sina 

regionala- som riks ishockeygymnasium sedan 1998. Dessa tester rapporteras sedan in till 

Svenska Ishockeyförbundet (Gustavsson 2006, s. 1f).   

 

Ishockeyn ser inte likadan ut på andra sidan atlanten. I USA och Kanada spelas ishockey på 

en smalare rink samt med större försvars- respektive anfallszon. Det blir således ett snabbare 
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spel med betydligt högre tempo. För att Sverige ska kunna hänga med i den utveckling som 

ishockeyn går mot anser jag att även vi måste minska storleken på våra rinkar här i Sverige.  

2. Kravanalys 

Inom svensk ungdomsishockey varierar speltiden. Detta arbete kommer huvudsakligen 

fokusera på åldersgruppen U-16. Där spelas seriematcherna över 3 x 20 minuter. U-16 är det 

året som spelarna söker in till ishockeygymnasier runt om i Sverige. Testvärden/riktvärdena 

inom de olika delkapaciteterna är således baserade på vilka krav som ställs på spelarna under 

vårterminen deras första år på ett ishockeygymnasium. 

 

Svenska ishockeyförbundet graderar sina olika tester med Godkänt, Bra och Utmärkt. Inom 

respektive gradering finns givna referensvärden för att nå en viss gradering. Vissa 

referensvärden finns endast angivna för årskurs 3 eftersom svenska ishockeyförbundet vill 

sätta upp långsiktiga mål för sina spelare. Vad referensvärdena är tagna ifrån anges i tabell 

texten (Gustavsson 2006, s. 15f). Endast tester med referensvärden har valts att redovisas i 

kravanalysen.  

2.1 Aerob kapacitet  

Den aeroba kapaciteten hos spelarna är en viktig delkapacitet framförallt när det kommer till 

återhämtning. En hög aerob kapacitet bidrar till en snabb återhämtning (Glaister 2005, s. 772).  

En spelare med en god aerob effekt har möjlighet att träna hårdare samt med en större skärpa 

än en spelare med låg aerob effekt. En god aerob effekt leder således till en kvalitetshöjning 

av träningen (Svenska Ishockeyförbundet, s. 9).  

 

Den aeroba kapaciteten testas genom ett Coopertest över 3000m på Sveriges 

ishockeygymnasier. Referensvärden och gradering anges i tabell 1 (Gustavsson 2006, s. 31).   

 
Tabell 1. Coopertest 3000m. Testvärden och gradering gäller för spelare i 15-16 års ålder. Värden inom parantes 
är ungefärligt testvärde (ml O2 / kg kv*min) uträknat med hjälp av tabeller. 
Omdöme Coopertest 3000m (min, sek) 
Godkänt 11,45-12,30 (53-57) 
Bra 11,15-11,44 (57-60) 
Utmärkt 11,14- (60-) 
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2.2 Anaerob kapacitet 

Ishockey i dess tävlingsutförande är av anaerob karaktär. Med arbetstider på mellan 30-50 

sekunder och en vila däremellan på 2-5 minuter. Ställer ishockey stora krav på såväl det 

laktacida som det alaktacida energisystemet. En hög anaerob kapacitet och effekt är en 

grundförutsättning för att överhuvudtaget kunna hävda sig i dagens ishockey (Quinney et al. 

2008, s 754).   

 

Svenska Ishockeyförbundet skriver följande i ”Idrottens träningslära I”: ”Den aeroba 

förmågan är grundstenen för ett högt tempo – den anaeroba förmågan är udden eller 

spjutspetsen” (Svenska Ishockeyförbundet, s. 10).  

  

På ishockeygymnasierna i Sverige används inga anaeroba tester. Därför redovisas inte heller 

några referensvärden under denna delkapacitet.  

2.3 Styrka  

Styrka är en viktig delkapacitet inom ishockey. Ishockey handlar mycket om styrka i olika 

former. Explosivitet är en av de viktigaste delarna inom styrka när det kommer till ishockey. 

Det är ofta de första skären som är avgörande om en spelare skall lyckas med ett genombrott 

eller accelerera ifrån sin motståndare i en spelvändning. Har en spelare inte tillräcklig 

explosivitet i sin skridskoåkning spelar inte någon annan kapacitet någon roll eftersom 

spelaren ändå aldrig hinner till situationerna innan de redan är för sent. 

 

Styrketester finns det många av på ishockeygymnasierna runt om i Sverige. Referensvärden 

redovisas i tabell 2 och 3 nedan (Gustavsson 2006, s. 27f). 

 
Tabell 2. Styrka. * innebär att referensvärdena och graderingen gäller för spelare 15-16 år. Övriga 
referensvärden och graderingar är för spelare som går i årskurs 3 på ishockeygymnasium.   
Övning Godkänt Bra  Utmärkt  

Chins (st)* 5-6 7-9 10- 
Hängande sit-ups (st)* 13-17 18-20 21- 
Bänkpress (max antal 50kg/1 RM) 5 / kv + 5 7 / kv + 10 10 / kv + 15 
Stående längd (m, cm) 2,40-2,54 2,55-2,74 2,75- 
Stående femsteg (m, cm) 12,65-12,99 13,00-13,29 13,30- 
CMJ (a) (cm) 57-61 62-65 65- 
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Tabell 3. Styrka. Referensvärdena är tagna från årskurs 1 på ishockeygymnasierna. Spelarna kan endast få 
godkänt eller underkänt i dessa tester.  
Övning Godkänt 

Styrkefrivändning  75% av kv 1-3 rep 
Knäböj  150% av kv 1-3rep 
Enbensknäböj  3 rep/ben 

2.4 Rörlighet  

I Gustavssons rapport ”Sammanställning och utvärdering av fysiska tester på 

ishockeygymnasierna under tiden augusti 1998- september 2005 med åldersgrupperna födda 

1982-1989” står det: ”En spelare kan aldrig vara för stark, för snabb, för uthållig eller ha för 

bra koordination, men kan bli överrörlig av för mycket rörlighetsträning” (Gustavsson 2006, 

s. 10) 

 

I min värld behöver en ishockeyspelare vara tillräckligt rörlig för att kunna utföra olika 

styrkeövningar med en god teknik. Jag anser att styrketräning som bedrivs där en 

spelare/person hela tiden eftersträvar en god teknik även fungerar som rörlighetsträning.  

2.5 Teknik 

Ishockey ställer stora krav på teknik eftersom sporten i sig är väldigt komplex. Skridsko- och 

klubbteknik är avgörande faktorer för en spelares utveckling. Ett ”djupare sitt”, större flexion 

i knä- och höftled i frånskjutsfasen i skridskoåkningen är något som skiljer hög- från 

lågpresterande ishockeyspelare (Upjohn et al. 2008, s. 212). Den ”idealteknik” som 

eftersträvas inom ishockey måste individ anpassas och på så vis utveckla en personlig stil, att 

eftersträva en ändamålsenlig teknik är målet (Svenska Ishockeyförbundet, s. 12). 

3. Identifiering och motivering av utvecklingsområde 

Jag har valt att fördjupa mig inom hybridträning med huvudsakligt fokus på den aeroba 

kapaciteten och styrka. För mig handlar hybridträning om att spara tid. Tävlingssäsongen i 

ishockey är lång och 1-2 matcher i veckan är inte ovanligt. Det hade således varit fördelaktigt 

om flera delkapaciteter kunde tränas samtidigt under tävlingssäsongen eller under 

förberedelseperioden. Min förhoppning är att ett välgenomtänkt och välutvecklat 

hybridträningsprogram inom aerob kapacitet och styrka kan öka eller bibehålla VO2max och 

maximal styrka.  
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Johnny Nilsson skriver i boken ”Puls- och laktatbaserad träning” följande: ”Slutsatsen blir 

trots detta att kombinerad träning av styrka och uthållighet är effektiv, under förutsättning att 

träningsbelastningen är anpassad efter den kategori som tränas. Man behöver således inte 

vara rädd för att växelvis träna så skilda kapaciteter som styrka och kondition” (Nilsson 

1997, s. 78).  

4. Syfte och mål  

Syftet med arbetet är att söka, sammanställa, beskriva och utvärdera information för att sedan 

skapa en träningsplanering inom ungdomselitishockey. Vidare ska en fördjupning inom 

hybridträning med fokus på den aeroba kapaciteten i kombination med delkapaciteten styrka 

utvecklas. En flerårsplanering skall sedan utarbetas som slutligen landar i en detaljerad 

träningspassplanering. Arbetet skall ge en större förståelse för hur en tränare inom ishockey 

kan utforma sin träningsplanering samt hur hybridträning kan användas i träningen.  

5. Metod 

Informationssökning har genomförts via GIH:s bibliotekskatalog, Pubmed och Sportdiscus. 

Vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter samt undervisningsmaterial har använts. En 

detaljerad litteratursökning finns att läsa i bilaga 2.  

6. Resultat 

Lincoln mfl undersökte hur hög intensiv kontinuerlig (kort eller ingen vila mellan övningarna) 

cirkelträning påverkar det kardiovaskulära systemet. 11 friska män deltog i studien. Vid varje 

träningstillfälle genomfördes 10 övningar med 10 repetitioner på 40 % av 1RM, 4,6 varv 

genomfördes vid varje träningstillfälle. Forskarna menar att hög intensiv cirkelträning med 

liknande upplägg som användes i denna studie stressar det kardiovaskulära systemet 

tillräckligt mycket för att en förbättring skall ske. De slår dock fast att endast 

uthållighetsträning förbättrar det kardiovaskulära systemet mer än hög intensiv kontinuerlig 

cirkelträning (Lincoln et al. 2004, s. 760ff).  

 

Petersen mfl undersökte hur hög hastighets cirkelträning påverkar VO2max och maximal 

slagvolym. 16 friska män deltog i studien. De blev randomiserat indelade i en träningsgrupp 

och en kontrollgrupp. På 42 dagar genomfördes 21 träningstillfällen. 10 olika förutbestämda 
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övningar genomfördes vid varje tillfälle. Hastigheten som övningar genomfördes med 

bestämdes till ungefär 3,1 rad*s-1, vilket motsvarar hög hastighets kontraktioner. Resultaten i 

studien visade på att hög-hastighets cirkelträning över 6 veckor ger en förbättring av VO2max. 

Forskarna menar att det finns en poäng i att träna den aeroba kapaciteten och styrka samtidigt 

för vissa typer av idrottare (Petersen et al. 1989, s. 158ff).  

 

Shawn mfl undersökte hur styrketräning, uthållighetsträning och samtidig styrketräning och 

uthållighetsträning  påverkar träningsresultaten hos män. Deltagarna i studien delades in en 

grupp som utövade uthållighetsträning (UT), en grupp som utövade styrketräning (ST) samt 

en grupp som utövade både styrketräning och uthållighetsträning (SUT). Det som mättes när 

studien inleddes och 12 veckor senare var: muskelmassa, VO2peak, 1 RM bänkpress, 1 RM 

benpress, vertikal hopphöjd (jump power beräknades) och isokinetisk peak torque och 

medelkraft vid flexion och extension med ett ben. Muskelmassan ökade signifikant för ST- 

och SUT gruppen. VO2peak ökade endast signifikant i UT gruppen. 1RM i bänkpress och 

benpress ökade signifikant i ST- och SUT gruppen. Ingen grupp ökade sin vertikala hopphöjd 

men ST gruppen ökade sin jump power. Sammanfattningsvis skriver forskarna att samtidig 

styrketräning och uthållighetsträning inte påverkar styrkeökningen men kan hindra utveckling 

av den aeroba kapaciteten (Shawn et al. 2004, s. 2119ff). 

 

Bompa och Haff skriver i boken Periodization om hur styrketräning kan periodiseras. Första 

blocket av styrketräning bör fokusera på anatomiska adaptationer till styrketräningen, 

kroppens muskler, ligament, leder osv skall vänjas och med långsamt ökande belastning 

förberedas för hårdare träning. Nästa fas i styrketräningen är maximal styrka. Denna fas bör 

vara mellan 1-3 månader. För ishockeyspelare räcker en månad med fokus på maximal styrka. 

Maximal styrketräning är en förutsättning för explosivitetsträning. Nästa fas är 

övergångsfasen, här skall den maximala styrkan övergå i antingen explosivitets träning eller 

uthållighetsstyrka, i vissa sporter även båda typerna. Övergångsfasen varar i mellan 1-2 

månader. Bibehållningsfasen syftar helt enkelt till att upprätthålla så mycket av den träning 

som bedrivits i de tidigare faserna. Under denna fas är ett individuellt utvecklat styrkeprogram 

som fokuserar på ”the prime movers” med 2-4 övningar per pass tillräckligt för att bibehålla 

tidigare uppnådda resultat. 5-7 dagar innan viktiga tävlingar bör styrketräning uteslutas ur 

träningen för att spara maximal energi för en bra prestation. Den sista fasen är 

kompensationsfasen. Denna fas fokuserar på rehabiliteringsövningar samt styrkeövningar som 

huvudsakligen inte innefattar ”the prime movers”, möjlighet ges således att träna de 
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muskelgrupper som huvudsakligen inte används under en säsong (Bompa & Haff 2009, s. 

209ff).  

 

Bompa och Haff skriver även i boken Periodization om hur den aeroba delkapaciteten kan 

periodiseras. Första fasen kallas för aerob uthållighet. Under denna fas handlar det mycket om 

steady state träning med medelintensiv träning, träningsmängden måste hela tiden ökas för att 

nå resultat. Cykel, löpning eller simning spelar ingen roll. Nästa fas aerob uthållighet och 

specifik uthållighet. Under denna fas finns inslag av anaerob träning, korta och långa 

intervaller. Intensiteten ökas och idrottsspecifika krav på arbete och vila används. Den sista 

fasen är den specifika uthålligheten. För att lyckas här måste träningsintensiteten överstiga de 

krav som ställs inom idrotten för att få en fortsatt utveckling. Träningen bedrivs här specifikt. 

Hög intensitet blandas med låg intensiva återhämtningspass (Bompa & Haff  2009, s. 211f). 

 

Boken Aerob och anaerob träning skriven av Lars Michalsik och Jens Bangsbo står det om 

principer för anaerob träning. Sammanfattningsvis är principerna för anaerob träning: hög 

intensitet, hög specificitet och intervallform. Förhållande arbete/vila och repetitioner beror på 

om syftet är att träna snabbhets-, tolerans- eller produktionsträning (Bangsbo & Michalsik 

2004, s. 212ff).  

 

I boken Idrottens träningslära som Asbjörn Gjerstedt och Claes Annerstedt är redaktörer för 

står det bland annat om progressionsprincipen. Följande två citat är tagna därifrån. ”Bra idrott 

för barn och ungdomar präglas av en långsiktig progression, så att innehållet alltid är 

anpassat till de ungas mognad och utveckling”. ”Med hänsyn till målsättning, 

träningsbelastning (träningsmängd), träningstid, träningsintensitet, övningar, inställning, 

satsning och förväntningar bör det från år till år ske en ökning, en förbättring och därmed en 

utveckling” (Annerstedt & Gjerstedt 1997, s. 178).   

 

Annerstedt och Gjerstedt skriver i boken Idrottens träninglära om blockträning. Begreppet 

blockträning började användas runt 1980-talet och myntades av ryssen Werchoshanskij. 

Blockträning innebär att fokus ligger på olika typer av träning under varierande perioder. 

Blocken kan variera från 1-2 månader ner till 1-4 veckor. ”Blockmodellen ger möjlighet att 

upprätthålla förlängd träningstid och ökad intensitet, genom att träningsinnehållet varieras 

på ett systematiskt sätt” (Annerstedt & Gjerstedt 1997, s. 173f). 
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Under 1970-talet utvecklade tysken P. Tschiene en träningsmodell som är anpassad för 

idrotter med krav på snabbhet och kraft (se figur 1). Tanken är att träningsmodellen ger 

idrottsutövaren en möjlighet att ha en god form under en längre tid samt att kunna skapa korta 

formtoppar. Träningen varieras i perioder om 2-5 veckor. Inför en tävlingsperiod minskas 

träningstiden samtidigt som intensiteten ökar under träningspassen. Träningsintensitet och 

träningstid ligger mellan 80-100% med avseende på önskad träningseffekt. Inför viktiga 

tävlingar minskas den totala belastningen samtidigt som intensiteten ökar, främst på de 

idrottsspecifika passen. Eftersom träningen ofta blir specifik och högintensiv läggs emellanåt 

lätta träningsperioder in för att undvika överträning (Annerstedt & Gjerstedt 1997, s. 173).  

 
Figur 1. Tschienes modell. 

 

I artikeln ”Planning and Monitoring Training Loads During the Competition Phase in Team 

Sports” av Kelly står det att det är viktigt att ta hänsyn till svårighetsgraden på matcherna 

under en tävlingssäsong/period när en träningsplanering skapas för denna period. Kelly har 

skapat en systematisk modell för detta som visas i figur 2 nedan. Med avseende på motstånd, 

tid mellan matcher, hemma- eller bortaplan så planeras träningsmängden och intensitet 

därefter (V.G Kelly 2007, s. 32ff).  

 
Figur 2. Kellys modell.  
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7. Integrering av resultaten i en träningsplanering  

Denna träningsplanering kommer att fokusera på ungdomsishockey i åldersgrupperna U-14, 

U-15 och U-16. Huvudsakligen kommer planeringen handla om hybridträning och hur detta 

kan integreras och användas inom ishockeyn. Träningsplaneringen tar hänsyn till yttre 

faktorer och omständigheter kring Djurgården ungdoms organisation och förutsättningar.  

7.1 Flerårsplanering  

Flerårsplaneringen har valts att göras över 3 år, se figur 3. Antal träningstimmar baseras 

delvis på Djurgårdens U-16 träningsmängd säsongen 2011/2012. Under perioden augusti-april 

tränade Djurgårdens U-16 ungefär 10-12 timmar/vecka och där inräknat en match. Under 

perioden maj-juli var det väldigt blandad träningsdos. Jag har valt att sänka träningsdosen 

något eftersom jag anser att 10-12 timmar/vecka är för mycket under en så lång period.  

 

Med hänsyn till progressionsprincipen så har jag valt att öka antal träningstimmar från U-14 

upp till U-16 med 25 timmar per säsong. Dessa 25 timmar per säsong kommer huvudsakligen 

läggas på under grundträningsperioden. Annerstedt och Gjerset skriver i boken träningslära 

följande om barn- och ungdomsidrott med avseende på progressionsprincipen: ”Träningen 

bör stegvis byggas upp och innan man ökar intensiteten i träningen bör man först istället ha 

ökat antalet övningar och antalet pass” (Annerstedt & Gjerstedt 1997, s. 178).  

 
Figur 3. Träningstimmar per säsong. 

7.2 Årsplanering  

Årsplanering är utformad för U-16 spelare, se figur 4. Spelarna har successivt vant sig vid en 

ökad träningsbelastning och intensitet. Säsongen har valts att periodiseras utifrån Tschienes 

modell i tre huvudsakliga perioder med olika syften samt innehåll. Under 
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förberedelseperioden tränas delkapaciteterna enligt blockträningsmodellen. Blocken varierar 

mellan 2-10 veckor beroende på vilken delkapacitet som tränas (Annerstedt & Gjerstedt 1997, 

s. 173f).  

 

Med tanke på vad Bangsbo och Michalsik skriver om att anaerob träning skall bedrivas med 

hög specificitet så kommer inte den anaeroba kapaciteten att tränas under 

förberedelseperioden (Bangsbo & Michalsik 2004, s. 212ff). Anaerob träning är även väldigt 

påfrestande och kräver lång återhämtning (Annerstedt & Gjerstedt 1997, s. 158ff). 

Träningspass med anaerobt fokus kommer läggas in under isträningarna och kommer bygga 

på smålagsspel i olika former med olika förhållande mellan arbete/vila och intensitet beroende 

på vilket anaerobt system som vill tränas.  

 

Styrkeblocket har valts att läggas under 12 veckor baseras på Bompas och Haffs modell. Fyra 

veckor med fokus på hypertrofi/anatomisk adaptation, fyra veckor med fokus på maxstyrka 

och avslutningsvis fyra veckor med fokus på power (Bompa & Haff 2009, s. 209ff).  

 

Det aeroba träningsblock som valts att läggas från början av juni till mitten av augusti 

kommer de första fyra veckorna fokusera på aerob uthållighet. De två efterföljande veckorna 

av det aeroba blocket kommer fokusera på aerob uthållighet och specifik uthållighet. Under  

styrkeblocket kommer den aeroba delkapaciteten tränas genom specifik uthållighet, här 

kommer även finnas inslag av anaerob träning. Detta i enlighet med vad Bompa och Haff 

skriver i boken Periodization om periodisering av den aeroba delkapaciteten (Bompa & Haff 

2009, s. 211f).  

 

Cirkelträning med hög intensitet och kontinuerligt arbete har visat sig stressa det 

kardiovaskulära systemet tillräckligt för att en förbättring skall ske. I studien av Lincoln mfl 

genomfördes 10 övningar med 10 repetitioner på 40 % av 1RM, 4,6 varv genomfördes. 

(Lincoln et al. 2004, s. 760ff). Även Petersen mfl har visat på att cirkelträning med 

muskelkontraktion med hög hastighet kan ge en förbättring på VO2max (Petersen et al. 1989, 

s. 158ff). Under tävlingsperioderna kommer hybrid träning ”off ice” med syfte att bibehålla 

den aeroba kapaciteten och styrka. 

 

 Tester kommer att genomföras i slutet av maj innan förberedelseperiod 1 och i slutet av 

september innan tävlingsperiod 1. Testbatteriet är detsamma som används på 
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ishockeygymnasierna runt om i Sverige (Gustavsson 2006, s. 20ff). Detta eftersom 

ungdomarna förhoppningsvis tar plats på något gymnasium efter U-16 säsongen. Då är det bra 

att de har fått testat på vilka övningar som de senare kommer testas i samt hur testproceduren 

går till. Första testomgången genomförs i slutet av maj för att se spelarnas fysiska status samt 

för att kunna utforma individuella träningsprogram inför förberedelseperiod 1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Årsplanering. (T) = test. (KF) = Kompensationsfas.  
 

7.3 Periodplanering  

Träningsplaneringen är en fiktiv planering och jag har valt att lägga in en match per vecka. I 

ungdomsishockeyn i Djurgårdens ungdom är kvällsträningar på is det enda alternativet, 

bortsett från helger. Detta är något som jag tagit hänsyn till i min periodplanering för att få 

den så realistisk som möjligt. Måndagar är även fasta teknikträningsdagar i Djurgårdens 

ungdomshockey. Eftermiddagar är inte tillgängliga eftersom ungdomarna går i skolan den 

tiden. Spelrummet för planeringen blir således morgnar och kvällar. Detta för att få 

planeringen så realistisk och applicerbar som möjligt på ett ungdomslag i ishockey. Jag har 

även valt att sätta söndagar till fasta matchdagar samt att en dag i veckan är träningsfri under 

denna periodplanering. 

 

Periodplaneringen, se figur 5, är hämtad från tävlingsperioden i början av oktober och fem 

veckor framåt. Under denna period kommer huvudsakligen hybridträning off-ice att bedrivas 

med syftet att bibehålla den aeroba kapaciteten och styrka. Under tävlingsperioden har en 

Månad Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars 
Tävlingsperiod                                Försäsong                      (T) Grundserie  Uppehåll Grundserie Slutspel 
Träningsperiod Förberedelseperiod 1 (FP)  Tävlingsperiod 1 (TP)  FP 2 TP 2 
Träningsblock/ 
off ice 

Aerob (A) Styrka (S) Hybrid S/Power Hybrid 

Träningsblock/ 
on ice 

Ingen is Spec. 
uthållig
het/An
aerob 

Teknik/Spelförståelse/Aerob/Anaerob Spec. 
uthållighet
/Anaerob 

 

Teknik/Spelförståelse 

Träningstimmar/ 
vecka 

6-8 10-12 8-10 10-12 8-10 

 

Månad April Maj 
Tävlingsperiod Efter säsong       (T)                
Träningsperiod Aktiv vila 
Träningsblock/ 
off ice 

Aerob / Styrka 
(KF) 

Träningsblock/ 
on ice 

Teknik/
Lek 

Ingen is 

Träningstimmar/ 
vecka 

4-6 3-4 
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matchprioritering gjorts i enlighet med Kellys modell (V.G Kelly 2007, s. 32ff). Matcherna är 

prioriterade från en skala 1-5. Tischenes modell har använts för att kunna få en snabb 

formtoppning inför viktiga matcher. Då höjs antalet högintensiva ishockeypass samtidigt som 

den totala träningsmängden sänks. Efter tuffa veckor med hög intensitet sänks intensiteten för 

att spelarna skall kunna återhämta sig (se figur 6). (Annerstedt & Gjerstedt 1997, s. 173).  

 

Återhämtningspass läggs in där spelarna får välja på löpning eller cykel på 65% av maxpuls. 

Restitutionstider är tagna från Idrottens träningslära (Annerstedt & Gjerstedt 1997, s. 158ff).  
 

Figur 5. Periodeplanering vecka 40-44. Teknik = teknikträning på is. Återhämt. = återhämtningspass. An / A = 
aerob/anaerob isträning. Spelför. = spelförståele/spelövningar. Hybrid = hybridträning.  

 

Vecka 40 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

MO Hybrid  Hybrid  
 

Hybrid  
 

Återhämt.  
 EM 

      
Match (2) 

KV Teknik  A / An  
 

Spelför.  Spelför.  
  

        
        Vecka 41 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

MO 
 

Hybrid Återhämt. 
  

Återhämt. 
 EM 

      
Match (4) 

KV Teknik A / An Spelför. 
 

Spelför. 
  

        
        Vecka 42 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

MO Hybrid Hybrid Återhämt Hybrid 
 

Spelför. 
 EM 

      
Match (1) 

KV Teknik Spelför. 
 

 Spelför. 
   

        
                
Vecka 43 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
MO Hybrid  

    
Återhämt.  

 EM 
      

Match (5) 
KV Teknik A / An  Spelför.  

 
Spelför.  

  
        
        Vecka 44 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
MO Hybrid  

 
Hybrid  

 
Återhämt.  

  EM 
      

Match (3) 
KV Teknik  An / A   Återhämt.  Spelför.  Spelför.   

  
        

  Lågintensivt   Medelintensivt   Högintensivt 
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Figur 6. Pulseringskurvor vecka 40-44. 

7.4 Veckoplanering 

Veckoplaneringen, se figur 7 och 8, är tagen från föregående periodplanering och visar 

träningspass och upplägg från vecka 44. Matchen på söndag har prioritet 3 av 5. 

Träningstiden under veckan är totalt 10 timmar inklusive match. Syftet under 

tävlingsperioden är som tidigare nämnt att bibehålla den fysiska kapacitet som byggts upp 

under föregående förberedelsefas. Restitutionstider är tagna från Idrottens träningslära 

(Annerstedt & Gjerstedt 1997, s. 158ff). 

 
Vecka 44  
Oktober 2011 

Måndag 
Morgon  

Tisdag 
Morgon  

Onsdag 
Morgon  

Torsdag 
Morgon  

Fredag 
Morgon  

Lördag 
Morgon  

Söndag 
Morgon  

Aktivitet Hybrid träning Ledigt 
 

Hybrid träning 
 

Ledigt Löpning/Cykel Ledigt Ledigt 

Belastning 
(Intensitet: 
Intervaller / Vila) 
(% av 1RM) 
(% av maxpuls) 

4 set frivändning 
& marklyft 80-
90% av 1RM + 
cirkelträning. 

- 

10 övn. 10 
rep/övn. 40% av 

1RM. 5 varv. 
Kontinuerligt 

arbete. 

- 
Lågintensivt 

65% av 
maxpuls 

- - 
 

Träningstid 60-75 min - 60-75min - 45-60 min - - 

Delkapacitet Aerob/Styrka 
(Anaerob) 

- 
 

Aerob/Styrka 
(Anaerob) - Aerob - - 

Träningsfokus Helkropp - Helkropp - Återhämtning - - 

Notering 

Genomför cirkeln 
så snabbt som 

möjligt med god 
teknik. 

- 

4 set knäböj och 
ryck 80% av 
1RM innan 

cirkelträning. 

- 
Avslutas med 

ind. 
stretch+MAQ 

- - 

Figur 7. Morgonpass vecka 44.  

 

0 
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v. 40 v. 41 v. 42 v. 43 v. 44 
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Pulsering vecka 40-44 

Träningstimmar 
(h) 

Högintensiva 
ishockeypass (h) 

Högintensiv 
hybridpass (h) 

Totalt antal 
högintensiva pass 
(h) 

  Lågintensivt   Medelintensivt   Högintensivt 



14 
 

Vecka 44  
Oktober 2011 

Måndag 
Kväll 

Tisdag 
Kväll 

Onsdag 
Kväll 

Torsdag 
Kväll 

Fredag 
Kväll 

Lördag 
Kväll 

Söndag 
Kväll 

Aktivitet Isträning Isträning Löpning / Cykel Isträning Isträning Ledigt Seriematch (3) 

Belastning 
(Intensitet: 
Intervaller / Vila) 
(% av 1RM) 
(% av maxpuls) 

Lågintensivt 70- 100 % 
6 * 40 s / 600 s 

Lågintensivt 
65 % av maxpuls Högintensivt Medelintensivt - Högintensivt 

Träningstid 60 min 90 min 45-60 min 90 min 60 min - - 

Delkapacitet Teknik Anaerob Aerob Anaerob/aerob/
styrka/taktik 

Anaerob/aerob
/taktik - - 

Träningsfokus Skridsko- & 
klubbteknik 

Smålagsspel (3 
mot 3) 

Bibehålla 
kondition/återhä

mtning 

Spelvändningar/ 
matchspel 

Uppspel, 
Poweplay/Box

play 
- - 

Notering Ingen närkontakt 

Vid vila körs 
tränas 

klubbteknik, 
skott eller 
passningar 

Avslutas med 
ind. stretch+MAQ Full kontakt Inga tacklingar - - 

Figur 8. Kvällspass vecka 44.  

 

7.5 Planering av träningspass 

Träningspasset som valts att redovisas i detalj är taget från vecka 44, måndag morgon (se 

figur 9). Passet baseras på Lincoln mfl studie på hur hög intensiv cirkelträning påverkar det 

kardiovaskulära systemet (Lincoln et al. 2004, s. 760ff).  

 

Enligt Bompa och Haff är 2-4 övningar per pass tillräckligt för att bibehålla tidigare uppnådda 

resultat inom delkapaciteten styrka. Dessa övningar skall fokusera på ”the prime movers” 

inom idrotten (Bompa & Haff 2009, s. 209ff). I min träningspassplanering har jag valt att 

kalla dessa övningar för ”basövningar” och dessa övningar genomförs innan spelarna 

genomför cirkelträningen. För detaljerad beskrivning av övningarna se bilaga 3.  

 

Jag har valt att lägga till något som jag kallar för ”dagens utmaning”. Denna del syftar till att 

utmana spelarna i komplexa styrkeövningar med krav på koordination, kroppskontroll och 

balans. Syftet är helt enkelt att ge spelarna en bred rörelsebank och rörelsekompetens.  

 

 

 

 

  Lågintensivt   Medelintensivt   Högintensivt 
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Vecka 44 Måndag 07.45-09.00. 
Typ av träning: Hybridträning  

Uppvärmning Jogg 3-5 min. 20/11kg stång: frivändning, push press, knäböj, good mornings och 
stående rodd 6 rep/övning på varandra följande utan vila, upprepa 2ggr.  
 

Basövningar Enbens frivändning 2-2-2 på 90% av 1RM. Marklyft 2-2-2 på 90% av 1RM. Vila 1-2 
min mellan set. Vila 5 min innan cirkelträningen.  
 

Cirkel upplägg 10 varv, 5 övningar, 8 rep/övning på ca 40-50% av 1RM vid knäböj, frivändning, och 
stående rodd. 
 

Övningar i 
cirkeln 

Knäböj, frivändning, push-up, stående rodd och bålrotationer med skivstång (20-
30kg). 

Dagens utmaning Enbensknäböj + draken (5/10 kilos viktkaka) 3rep/ben. 
Notering Vid trötthet/bristande teknik sänk belastning vid cirkelträningen.  

Figur 9. Träningspassplanering.  

8. Diskussion 

Träningsplaneringen som gjorts är långt ifrån heltäckande. Detta arbete har fått upp mina 

ögon för hur tidskrävande och komplext det är att konstruera en långsiktig träningsplanering. 

Det är viktigt att hela tiden utvärdera och ändra sin planering beroende på omständigheter och 

yttre faktorer som påverkar under säsongens gång. I lagidrotterna är det ibland mer än 20 

individer alla med olika förutsättningar och behov. Detta är något som blir ännu tydligare 

inom ungdomsidrott, där pubertal utveckling måste tas med i ekvationen. Mina tankar kring 

”off-ice” träning inom ungdomsishockeyn är att den ska baseras på allsidig träning där 

ungdomarna ges möjlighet att utveckla en mångsidig och allsidig fysik, inte bara anpassad för 

ishockey. Mina erfarenheter kring ungdomsishockey säger mig att ungdomarna tycker om 

skivstångsträning med fokus på vad jag kallar basövningar så som: knäböj, utfall, frivändning, 

ryck, marklyft, bänkpress osv. Variation är nyckeln till utveckling och glädje inom 

ungdomsidrott i min mening. Den aeroba kapaciteten kan tränas genom att spela fotboll, 

landhockey osv under försäsongen, om tränaren i fråga utformar träningen på ett genomtänkt 

sätt.  

 

U-16 är året före ungdomarna förhoppningsvis skall slussas ut till olika ishockeygymnasier. 

Jag anser att det är viktigt att förbereda ungdomarna för hård och tuff träning som de 

förmodligen kommer mötas av på ishockeygymnasierna runt om i Sverige. De ska ha en 

rörelsekompetens och rörelsebank så att de klarar av de utmaningar de kommer ställas inför.  
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Det svåraste med träningsplaneringen under tävlingsperioden har varit att få tillräckligt med 

vila mellan passen. Jag har försökt lösa detta genom att variera pulseringen i träningen, se 

figur 6. Ungefär var tredje vecka är en ”återhämtningsvecka”, beroende på hur veckans match 

har valts att prioriteras, under dessa veckor minskas andelen hög intensiva pass vilket 

förhoppningsvis ger spelarna en möjlighet att återhämta sig.  

 

Hybridträningen som jag valt att huvudsakligen inrikta mitt arbete på har varit svårt. Från 

början tänkte jag endast inrikta mig på delkapaciteterna aerob kapacitet och styrka som 

tidigare nämnt. Detta har visat sig svårt. Mitt träningspass som jag planerat har anaeroba 

inslag och detta är i stort sett omöjligt att undvika om man inte först vill träna den ena 

kapaciteten och sedan gå över på den andra. Skulle jag valt att träna först den ena kapaciteten 

och sedan den andra så hade inte någon tid sparats som var lite av syftet när jag valde 

hybridträning. Jag kan ha varit för snäv i mina sökningar kring cirkelträning i databaserna. De 

flesta artiklar som hittades handlade om olika sjukdomar och hur dessa påverkas av 

cirkelträning. Det kan även vara så att jag varit för insnöad på hybridträning måste bedrivas 

som cirkelträning, eller att hybridträning huvudsakligen bör fokusera på den aeroba 

kapaciteten och styrka. En perfekt typ av hybridträning som baserad på min egen erfarenhet är 

uppskattad av spelarna under försäsongen är hinderbana, exempelvis Karlbergs hinderbana i 

Stockholm. Här ställs krav på aerob- och anaerob kapacitet, styrka, rörlighet och 

teknik/koordination, en typ av hybridträning med inslag av alla de fem delkapaciteterna.  

 

En annan tanke som väckts under arbetets gång är hur spelidén påverkar träningsplaneringen. 

Vill tränaren spela ett offensivt spel med hård forechecking med press på puckförare över hela 

banan, i sann Tre Kronor anda, bör den aeroba kapaciteten prioriteras högre än andra 

kapaciteter genomgående över hela säsongen. Överlag skulle jag vilja säga att om en 

delkapacitet skulle prioriteras högre än de andra skulle det vara den aeroba delkapaciteten, en 

hög arbetskapacitet kan i många fall kompensera för andra delkapaciteter. En annan sak som 

måste tas hänsyn till är hur spelartruppen ser ut och vad för förutsättningar som finns. Är det 

små spelare huvudsakligen bör kanske den tekniska och taktiska delen av spelet prioriteras 

högst. Sedan är de det ständiga dilemmat inom ungdomsidrott: vinna matcher eller utveckla 

spelare? Vinner laget inga matcher blir det uppror i föräldragruppen men samtidigt hur 

utvecklande spelmässigt är det att spela en taktiskt bra och enkel ishockey. Bör inte spelarna 

uppmuntras att testa nya saker och våga göra en dragning eller liknande. Det är balansen 
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mellan att vinna matcher och samtidigt utveckla spelare som är det svåra. Ju mer man tänker 

på dessa saker desto mer komplext blir det.  
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Bilaga 2 

Litteratursökning 
Syfte: Syftet med arbetet är att söka, sammanställa, beskriva och utvärdera information för 

att sedan skapa en träningsplanering inom ishockey.  

VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Circuit training 
VO2max 
Strength 
Cardiovascular  
Aerobic 
Combined 
Concurrent  

 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
- 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Sportdiscus 
 
 

Circuit training, cardiovascular 
Combined, aerobic, strength 
Circuit training, VO2max 

110 
195 
27 
 

1 
2 
1 
 

 
KOMMENTARER:  
Sökningar i PubMed gav jag upp ganska fort eftersom det huvudsakligen kom träffar som handlade 
om sjukdomar och hur dessa påverkas av cirkelträning och liknande. Jag har därför valt att inte 
redovisa detta. 
Boken ”Periodization” hittades via tips från handledare. 
Boken ”Idrottens träningslära” var kurslitteratur. 
Efter tips av Tobias Ljungholm hittades V.G Kellys artikel ” Planning and Monitoring Training Loads 
During the Competition Phase in Team Sports”. 
Johnny Nilssons bok “Puls- och laktatbaserad träning” hittades efter tips från Mårten Fredrikssons 
föreläsning om hybridträning.  
Quinney, Glaisters artiklar har använts vid tidigare arbeten på Gymnastik- och Idrottshögskolan. 
Även Gustavssons rapport har använts vid tidigare arbeten på Gymnastik- och Idrottshögskolan. 
Shawns artikel “Effects of Resistance, Endurance, and Concurrent Exercise on Training Outcomes in 
Men” gavs till mig av Alexander Ovendal.  
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Bilaga 3.  

Övningsbeskrivning 
 

 
  
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Push-up. Frivändning. 

Enbensknäböj + draken. Good mornings. 

Marklyft. Knäböj. Stående rodd. Bålrotationer med skivstång. 

Push press. 
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