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Inledning 
Detta arbete är ett delmoment i kursen Träningslära 3, 7.5 hp på Tränarprogrammet på 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. 

 

1 Bakgrund 
 

Handboll är en av Sveriges mest populära bollsporter med över 100 000 aktiva utspritt på 523 

föreningar. Handbollen är en klasisk sport som kom till Sverige i början av 1900-talet och har 

sedan starten gjort stora avtryck i svensk idrottshistoria med mängder av mästerskapsmedaljer 

på herrsidan. Damhandbollen har länge legat i skuggan av herrhandbollen men har under de 

senaste mästerskapen legat långt framme och i senaste EM vann de en silvermedalj.  

I handboll har man 6 spelare på plan plus en målvakt per lag. Planen man spelar på är 40 

meter lång och 20 meter bred. Speltiden är 2*30 minuter med 10 minuters paus mellan 

halvlekarna. Men det är inte många spelare som klarar den fysiska belastningen som krävs för 

att spela hela matchtiden. Ofta görs flera byten på många spelare under en match. Ofta beror 

det på vilken typ av spelare man är och vilken roll man har. Som regel behöver de centrala 

spelarna mer vila än de som har sin position på kanterna. Ofta på grund av att man inte rör 

bollen lika mycket och att den fysiska kroppskontakten är mer sällsynt där.   

Syftet med handboll är att göra fler mål än motståndarlaget och på så sätt vinner man 

matchen. Handboll spelas både av män, kvinnor, pojkar och flickor. I Sverige spelas det 

seriespel från 7 års ålder ända upp till Herr och Damelitserien(SHF 2011). 

Handbollen är en komplex idrott som kräver träning och en bred fysisk kapacitet på många 

plan. En handbollsspelare behöver vara snabb, uthållig, stark, smidig och teknisk om man 

diskuterar inom gränserna för de fysiska prestationerna. Det finns absolut andra aspekter som 

också spelar in om man ska vara en bra handbollsspelare, såsom spelintelligens 

samarbetsförmåga och mental styrka.  

Herrhandbollen har de senaste åren haft en dominant, det är Frankrike. De har prenumererat 

på mästerskapsvinster de senaste 5 åren medans andra och tredjeplatserna varit utsprida på 

flera länder bland annat Kroatien, Danmark och Sverige. Om man istället diskuterar den 

internationella klubbhandbollen på herrsidan så finns det två jättar. Det är tyskland och 

Spanien, det är där pengarna, arenorna och det största intresset finns. Det var många år sedan 

Champions League vanns av ett klubblag som inte var från antingen Tyskland eller Spanien. 

Men under de senaste två-tre åren har den Danska och den Franska ligan börjat ta upp kampen 
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med dessa två giganter och förhoppningsvis hänger fler länder på och breddar handbollen 

ytterliggare. 

Damhandbollen har även de senaste åren haft en dominant, och det är Norge. De Norska 

damerna har inte varit lika dominanta som Frankrike på herrsidan, men är de senaste årens 

självklara etta på rankingen. Lika självklar tvåa har Ryssland varit, med länder som Danmark, 

Rumänien, Tyskland och Sverige bakom sig. Den internationella klubbhandbollen speglar rätt 

mycket landslagshandbollen. Då även Norge, Ryssland och Danmark har dominerat(EHF). 

Sverige har ur ett historiskt perspektiv varit ganska ostabila när det gäller framgångar både på 

herr och damsidan. Om vi ska bli mer slagkraftiga och ligga i toppen år efter år så tror jag det 

handlar om bredd och utveckling. Det handlar om att locka ungdomar till vår sport och sedan 

behålla de så länge som möjligt. Man måste se till att spetsa till utvecklingsmöjligheterna 

såsom handbollsgymnasium och skolor med handbollsinriktning för att ungdomar och barn 

ska välja handboll före andra idrotter. Bredd och elit ska försöka gå hand i hand. 

 

2 Kravanalys för handbollen 
Kraven som granskas inom handbollen är sex fysiologiska krav, aeroba krav, anaeroba krav, 

styrkekrav, rörlighetskrav, tekniska krav samt krav på power. Dessa kvaliteter bedöms efter 

en 5-gradig skala där 1 är låga krav och 5 är höga krav. Det kan skilja på kraven beroende på 

vilken position man har på spelplanen. 

 

Tabell 1. Fysiologiska kvaliteter med skala1-5 där 1 är låga krav och 5 är höga krav. 

Kvalitet Aerob Anaerob Styrka Rörlighet 

utespelare 

Rörlighet 

Målvakt 

Teknik Power 

Bedömning 3 3 3 3 4 4 4 

 

 

Aeroba krav: Ett viktigt krav inom handbollen, framför allt för att kunna återhämta sig på ett 

bra sätt efter träning och match. Det finns inga exakta krav kring detta området, men ett bra 

riktvärde för en manlig handbollsspelare är 63 ml 02/kg min och 58 ml 02/kg/min för 

kvinnliga handbollsspelare. En god aerob kapacitet skapar förutsättningar för att utveckla 

andra kapaciteter på ett bra sett också, såsom teknik och spelförståelse. 
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Anaeroba krav: En handbollsmatch innehåller korta högintensiva arbeten mellan 5-40 

sekunder. Mellan dessa arbeten finns det tid för vila och återhämtning. Här har man gjort 

undersökningar genom att mäta blodlaktatvärden. Maxvärdena har varierat mellan 4.0-9.3 

Mm/l. 

 

Styrkekrav: En stark handbollsspelare är än bra handbollsspelare om man kan utnyttja sin 

styrka på rätt sätt. Man har främst en stor nytta av styrkan vid närkampsituationer. Det är 

framförallt benmuskulaturen som är viktig för att kunna bryta sig förbi sin motståndare i 

anfallsspelet och att kunna stå emot i försvarsspelet. Styrkan är olika viktig beroende på 

vilken position man spelar på. För exempelvis en mitt 6a är det extremt viktigt då det är 

kampmoment under hela matchen. Det är också viktigt att styrkan är balanserad, så att du är 

jämnstark över hela kroppen och så att osmidigheten inte blir för stor. 

 

Rörlighetskrav: Denna kapacitet är extremt viktig för handbollsmålvakter. Målvakter gör 

ofta rörelser då de snabbt hamnar i ytterlägen som då ställer höga krav på rörligheten och 

smidigheten. För en utespelare är det inte lika viktigt men får absolut inte underskattas. 

Utespelarna bör ha en god rörlighet i skadeförebyggande mening samt för att kunna utföra 

styrketräningen med rätt teknik. 

 

Tekniska krav: Tekniken är ofta en av grunderna till samtliga tester som handbollen håller 

på med. Vid bristande teknik fås det konsekvenser för det testet som skall utföras, både om 

det är ett styrketest, ett anaerobtest eller ett rörlighetstest. Tekniken är såklart också avgörande 

för resultatet på handbollsplan. Behärskar man inte de tekniska moment som krävs blir också 

helheten lidande. 

 

Power: Begreppet innebör den effekt som kan utvinnas av muskulaturen, det vill säga 

hopphöjd, snabbhet, komplexa rörelser etcetera. På handbollsplan är snabba vändningar något 

som ofta händer därför är kravet på snabbhet och explosivitet stort. Olika sorters hopp är 

också något som utförs ofta, därför är det viktigt att man har god spänst för att kunna utföra 

dessa hopp med rätt teknik. Även här skiljer det sig ganska mycket mellan olika positioner, då 

en kantspelares krav på snabbhet och spänst är högre än en målvakt. (handbollens fysiska 

träning Bergström A  2007). 
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3 Identifiering och motivering av vald delkapacitet 

Den delkapacitet som valts i detta arbete är power. Under kategorin power hamnar rörelser 

som hopp, snabbhet och explosivitet. Själva begreppet power innefattar den effekt som kan 

utvinnas av muskulaturen. Både hoppträning och snabbhetsträning är något som är viktigt för 

att bli en bra handbollsspelare. Men kanske är explosiviteten den viktigaste, att kunna leverera 

så mycket kraft som möjligt på så kort tid som möjligt, exempelvis vid ett genombrott då man 

måste både lura och bryta sig förbi sin försvarare. 

Handbollen har under de senaste åren haft en enorm utveckling när det gäller tempot i spelet. 

Alla spelare springer fortare och hoppar högre med en ibland häpnadsväckande god kontroll 

på både kroppen och bollen. Och utvecklingen tenderar verkligen inte till att stanna. Det 

dyker upp unga spelare med en snabbhet, spänst och explosivitet som om de inte tränat något 

annat i hela livet.  

Därför är det viktigt att lägga ner mycket tid på just denna typ av träning så att man inte 

hamnar efter i utvecklingen. 

 

4 Målsättningen med fördjupningen 
Målsättningen med detta fördjupningsarbete är att skapa förutsättningar för mina spelare att få 

denna bästa träning som möjligt. Att hitta idéer och inspiration från andra idrotter som kan 

öka träningskvalitén och optimera min träningsplanering. Att öka min egen kunskap inom den 

valda fördjupningsdelen är självklart också ett mål. Just power är mycket intressant och jag 

vill därför bredda min syn och uppfattning på hur den kan tränas. Jag kommer att försöka att 

använda den informationen jag hittar på det sätt som jag anser är rätt för mina spelare. Jag 

kommer inte att kopiera träningsmetoden från en artikel utan bara använda principen eller 

strukturen. Det finns så många parametrar som spelar in såsom ålder, fysisk utveckling, kön 

m.m. så rätt för den ena behöver inte vara rätt för den andre.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



7 
 

5 Metod 
 
Informationen till mitt arbete har jag hämtat dels via artiklar från internet, 

föreläsningsmaterial, litteratur samt granskande av mina tidigare arbeten. För mer exakt 

redovisning av vilka databaser, sökmotorer och sökord som använts för att hitta artiklarna till 

detta arbete hänvisas till bilaga 1. I denna bilaga redovisas också hur många och vilka typer av 

träffar som blev resultatet av sökningarna samt vilka träffar som sorterades bort, samt vilka 

som blev användbara för arbetet. 

 

6 Resultat 
I artikeln Periodization of Training skriven av David G. Rowbottom beskrivs det om hur en 

periodisering bör vara uppbyggd. Man delar in en årsplanering i olika cyklar, Macrocykel, 

Mesocykel och Microcykel. 

Macrocykel: Är den lägsta fasen och delas in i förberdelsefasen ”preparatory”, tävlingsfasen 

”competitive” och övergångsfasen ”transition”. 

Mesocykel: Brukar normalt vara mellan 3-6 veckor lång. Man använder så kallad 

blockträning bland annat för att minska risken för överträning. I dessa block brukar man 

successivt stegra träningsdosen. 

Microcykel: En så kallad veckoplanering. Här börjar själva detaljplaneringen för passen.  

 

I artikeln The effect of aquatic and land plyometrics training on strength, sprint and balance 

in young basketball players, skriven av Hamid Arazi & Abbas Asadi diskuterar de effekterna 

av plyometrisk träning på land och i vatten. I denna studie använder de sig av olika sorters 

plyometriska hopp och snabbhetsövningar i vatten och på land. 

 studien pågår i 8 veckor och man tränar 3 gånger i veckan. 

 studien utförs på manliga basketspelare i 18års åldern. 

 man testar spelarna innan och efter studien och testerna man gör är ett sprint test på 

både 60 meter och 36,5 meter. Man gör ett benpresstest 1Rm och man gör ett 

balanstest. 

 man använde sig av tre testgrupper. En grupp som tränade i vattnet, en grupp som 

tränade på land och en grupp som tränade på som vanligt med basketlaget. 

Resultatet av studien visade att det blev en stor skillnad på testresultaten efter den 

plyometriska träningen både i vatten och på land. Det var gruppen som tränade i vattnet som 

hade den största utvecklingen. 
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I artikeln Maximal power, but not fatigability, is greater during repeated sprints performed in 

the afternoon, skriven av Sebastien Racinais et al påstår dom att powerträning har större 

effekt under kvällen och eftermiddagen än på morgonen och förmiddagen.  

 Studien gjordes på 18 åriga män. 

 I studien använde dom sig av ett maximalt cykeltest på 6 sek med 10 repetitioner och 

30 sekunders vila mellan. 

 Studien utfördes både på förmiddagen och på eftermiddagen. 

Resultatet av studien visade som sagt att powerträningen är betydligt effektivare under senare 

på dagen än under förmiddagen och morgonen. 

  
 
7 Integrering av resultaten i en träningsplanering för 
specialidrotten 
 
Denna träningsplanering kommer att göras för mitt lag som jag tränar till vardags. Jag arbetar 

som junioransvarig i min förening. Inom handbollen är man juniorspelare i två år för att sedan 

bli senior. Därför kommer min träningsplanering utgå från en tvåårsperiod. Laget som denna 

planering kommer göras efter ligger långt fram i sin utveckling på en nationell nivå då dem 

placerats sig långt fram i svenska mästerskapen under flera år. Laget består också av flera 

juniorlandslagspelare. 

Jämför man mitt lags kapacitetsprofil med den kravprofilen som svenska handbollsförbundet 

använder är det såklart en lång bit kvar eftersom att det är juniorer som jag jobbar med. 

Målsättningen för mig som juniortränare är att förbereda mina spelare så gott som möjligt för 

seniorhandboll, därför är såklart alla de fysiska delkapaciteter viktiga. Skillnaden mellan 

senior och juniorspelare är oftast tyngden, styrka och powern, därför kommer större mängd av 

träningen utformas för att efter dessa delkapaciteter så att man är så väl förbered när man 

kommer in i seniorverksamheten. Även den aeroba kapaciteten kommer tränas mycket så att 

man orkar den ökade träningsbelastningen som sker under övergången från junior till senior. 

Målsättningen är också att prestera och leverera så bra som möjligt i SM, då klubbens filosofi 

och utnämnda målsättning är att gå så långt som möjligt under denna turnering. Då SM är 

uppdelad i olika steg under året kommer jag också att försöka periodisera träningen så att 

laget är i så bra fysisk form som möjligt under dessa helger. 
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7.1 Grundläggande träningsprinciper 
De principer jag har valt att grundlägga träningsplaneringen på. 

Periodiseringsprincipen: Varje år är uppdelad i fyra stycken perioder, förberedelseperiod 1, 

förberedelseperiod 2, tävlingsperiod och aktiv viloperiod. 

Kontinuitetsprincipen: Att man hela året tränar för att prestera optimalt och för att hitta en 

kontinuitet i träningen: Att det blir en vana att träna mycket. 

Individualiseringsprincipen: Att man ser till varje persons individuella utveckling och 

försöker anpassa träningen efter det. 

Variationsprincipen: Ha en variation i träningen, en omväxlande träningsmiljö och en 

blandning av de fysiska delkapaciteterna för att höja motivationen hos mina spelare. 

Specificitetsprincipen: Att försöka uppnå en så handbollsspecifik träning som möjligt vid alla 

delkapaciteter. 

Progressionsprincipen: Att successivt öka träningsbelastning och träningsintensitet i 

planeringen för att framför allt undvika överbelastningsskador.  

Superkompensationsprincipen: Att man ökar träningsintensiteten och belastningen för att 

sedan sänka den och på så sätt toppa prestationen för viktiga tillfällen, exempelvis SM. 

 

7.2Flerårsplanering 
Denna flerårsplanering är gjord för två år framåt då målet är junior-SM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Fördelning av planering till det första träningåret som innehåller ca 500 
träningstimmar. 
 
 
 

Träningsår 1

Aerob

Anaerob

Styrka

Rörlighet

Power

handboll/teknik
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Målsättningen med det första träningsåret är att skapa en grund. Förhoppningsvis är den 

största delen av grunden redan byggd, såsom styrketeknik, rörlighet samt grundkonditionen. 

Som juniortränare i min förening bygger jag min träningsplanering på att alla spelare som 

kommer till mig har dessa grundförutsättningar. Första året kommer såklart bestå av mest 

handboll för att få ett fungerande lag. Tekniken går för övrigt under samma kategori som 

handbollen. Den delkapacitet som kommer prioriteras högst är den aeroba. Jag anser att den är 

viktigast då träningsdosen kommer att höjas och det är viktigt att man kan ta till sig träningen 

som bedrivs och det gör man bättre med en god anaerob förmåga. Även anaerob, styrka samt 

power kommer tränas mycket då dessa kapaciteter är mycket viktiga för utvecklingen som 

handbollsspelare. Rörligheten som jag då räknar med redan finns i tillräcklig utsträckning 

kommer enbart tränas i bibehållande syfte. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 2 Fördelning av planering till det andra träningsåret som innehåller ca 500 
träningstimmar. 
 

Målsättningen med det andra året är att spetsa träningen och göra den lite mer 

handbollsspecifik. Detta år kommer också självklart bestå utav mest handboll, möjligtvis 

något pass mindre för att öka kvalitén på passen och sänka kvantiteten. Den aeroba delen 

kommer att tränas lite mindre, inte på grund av att det är mindre viktigt utan det kommer 

tränas mer intervaller som är mindre tidskrävande. Styrkan har även den minskat för att 

ersättas av mer power och anaerob träning. Denna träning är mer krävande för kroppen därför 

har jag valt att progressivt öka dessa delar under år två, för att minska risken för bland annat 

överbelastningsskador. Rörligheten är fortfarande med i träningen i bibehållande syfte.   

 

 

Träningsår 2

Aerob

Anaerob
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Rörlighet

Power

handboll/teknik
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7.3 Årsplanering 

 

 
 
Figur 3 Årsplanering för år 2 i flerårsplaneringen. 
 
 
 
7.4 Struktur och innehåll i årsplaneringen 
 
Planeringen utgår från år två i flerårsplaneringen. Planeringen sträcker sig över hela året från 

maj-april. Den är uppdelad i fyra stycken perioder, förberedelseperiod 1, förberedelseperiod 2, 

tävlingsperiod och en aktiv viloperiod. 

Förberedelseperiod 1: Sträcker sig från maj till mitten av juli. Denna period är extremt viktig, 

det är här man lägger grunden för hela årets träning. Till största del kommer träningen här att 

handla om den fysiska träningen, framför allt den aeroba delen och styrkedelen. En liten del 

av rörelseträning kommer att bedrivas som förberedelse för styrkan då en del tekniska lyft 

kommer göras. Denna period kommer däremot att innehålla mycket lite handbollsträning. En 

viktig princip under denna period är progressionsprincipen. Att man startar förberedelseperiod 

1 på en lämplig nivå så att kroppen inte får en chock av för hård fysisk träning. Att men sedan 

successivt ökar träningsmängden och intensitet desto längre in i perioden man kommer. 

Denna del av säsongen ses oftast som den tunga och jobbiga perioden. Därför är det viktigt 

för mig som tränare att hitta det roliga i det jobbiga. Därför är variationen på träningen viktig, 

att man hittar nya miljöer och träningsformer för att inspirera mina spelare till att lägga ner 

arbetet som krävs. Variationen måste ändå balanseras med kontinuiteten, för att det är den 
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som utvecklar den fysiska statusen. I slutet av denna period kommer träningen att bedrivas på 

egen hand efter en personlig planering uppbyggd efter varje individs behov. 

Förberedelseperiod 2: Stäcker sig från mitten av juli till mitten av september då seriespelet 

börjar. I början av denna period kommer träningen att bedrivas på egen hand efter en 

personlig planering uppbyggd efter individens behov. Denna period kommer att byggas på att 

bibehålla den aeroba statusen och att skifta den tunga styrketräningen till mer fokus på den 

anaeroba delen och powerträningen. Fokuset på power och den anaeroba träningen väntar jag 

som sagt med till denna period på grund av skaderisken då denna typ av träning är mycket 

hård och kräver en god förberedelse och hög fysisk status på varje individ. Den anaeroba 

träningen och powerträningen kommer progressivt att öka under perioden och kommer delvis 

göras så handbollsspecifik som möjligt för att hitta rätt tajming och rörelsemönster. 

Handbollsträningen kommer även den under period successivt öka i mängd då matcher och 

själva tävlingsperioden närmar sig.  

Tävlingsperiod: Sträcker sig från mitten av september till mars då slutsteget i SM är och alla 

seriespel slutar. Denna period kommer att bestå av 80-90 % handbollsträning och matcher. 

Men det kommer ända bedrivas träning av de olika kapaciteterna i så god utsträckning som 

möjligt för att bibehålla det man byggt upp. Den fysiska träningen kommer att skifta från 

vecka till vecka beroende på matchschema och på hur jag bedömer gruppen mår. Man jag 

kommer ändå att försöka använda mig av den så kallade superkompensationsprincipen inför 

SM-steg. Då intensiteten kommer att höjas några veckor innan för att sedan dra ner på den en 

vecka innan då topprestationen ska infinna sig. 

Aktiv viloperiod: Sträcker sig under enbart under april. Här kan man ägna sig åt alternativ 

träning för att mobilisera ny kraft inför förberedelseperiod 1. Det är viktigt under denna 

period att man inte blir helt inaktiv utan att man gör några pass i veckan för att behålla 

grunderna. 

Tester: Det kommer göras tester i början av förberedelseperiod 1 och i slutet av 

förberedelseperiod 2 för att se spelarnas fysiska status och för att se hur utvecklingen har skett 

efter träningen. 
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7.5 Periodplanering 
Periodplanen är utformad efter förberedelseperiod 2 som stäcker sig åtta veckor. Jag kommer 

att använda mig av det som beskrivs i David G. Rowbottoms artikel Periodization of Training 

och dela upp träningen i olika block under denna 8-veckorsperiod. 

 Målsättningen med denna period:  

 Att bibehålla den aeroba kapaciteten och styrkan som man byggt upp under 

förberedelseperiod 1. 

 Förbättra den anaeroba kapaciteten 

 Förbättra powern, såsom spänst och snabbhet 

 Att öka dosen av handbollsträning 

 

Jag kommer att dela upp träningen i block. 

Block 1 (Vecka 1) 

Högintensiv träning av aerob träning och styrka. Medelintensiv träning av power och anaerob 

träning. Medelintensivträning av handbollsträningen. 

Träningstimmar i % 

Aerob och styrka 20% 

Power och anaerob 20 % 

Handbollsträning 60% 

Block 2 (vecka 2-4) 

Medelintensiv träning av aerob och styrka. Högintensiv träning av power anaerob träning. 

Högintensiv träning av handbollsträningen. 

Träningstimmar i % 

Aerob och styrka 10% 

Power och anaerob 25% 

Handbollsträning 65 % 

Block 3 (vecka 5) 

Lågintensiv träning av aerob och styrka. Lågintensiv träning av power och anaerob träning. 

Medelintensiv träning av handbollsträningen. 

Aerob och styrka 10 % 

Power och anaerob 15 % 

Handbollsträning 75 % 

Block 4 (vecka 6-7) 



14 
 

Lågintensiv träning av aerob och styrka. Högintensiv träning av power och anaerob träning. 

Högintensiv träning av handbollsträningen 

Aerob och styrka 10 % 

Power och anaerob 20% 

Handbollsträning 70% 

Block 5 (vecka 8) 

Lågintensiv träning av aerob och styrka. Lågintensiv av power och anaerob träning. 

Medelintensiv träning av handbollsträningen 

Aerob och styrka 15 % 

Power och anaerob 15% 

Handbollsträning 70% 

 
 
7.6 Veckoplanering 
 
Veckoplaneringen kommer att tas från vecka 6 i förberedelseperiod 2. 
 
 
  Må Ti On To Fr Lö Sö 
Fm högintensivt     Lågintensivt   aerob 60   
  handboll      styrka   min   
  90 minuter     60 min   Lågintensivt   
Em               
                
                
Kväll Power/anaerob handboll+ power/anaerob högintensivt handboll+     
  90 min aerob 120 90 min handboll power/anaerob     
    minuter   90 minuter 120 minuter     
  högintensivt medelintensivt högintsnsivt medelintensivt högintensivt     
 
Figur 4 Veckoplaneringen för en högintensiv vecka under förberedelseperiod 2. 
 
 
Veckan placerar jag som högintensiv för att det är hela elva timmars träning där de flesta 

passen är högintensiva. Jag har valt att bedriva all min power och anaeroba träning på 

kvällstid då artikeln skriven av (Sebastien Racinais et al 2010) påstår att effekten av 

powerträning är högre på eftermiddagen och kvällen än på morgonen. 

Jag kommer även att bedriva powerträningen och den anaeroba träningen innan 

handbollspasset under de träningspassen då det är planerat dubbelpass. Det gör jag för att 
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övningar som kräver hög aktivering av nervsystemet bör tränas när man är utvilad eller i 

början av passen. (Alexander Ovendals föreläsning om träningsplanering på sid 47). 

 

7.7 Dagsplanering 
Dagsplaneringen kommer att tas från måndagen vecka 6 i förberedelseperiod 2. 

 

Dag måndag förmiddag 09:30-11:00 

Plats Vikingahallen 

Aktivitet Handbollsträning/teknikträning 

Intensitet Hög intensitet 

Träningsinnehåll (Fokus på anfallsspel och kontringsspel) 

 Uppvärmning 2-3 min egen löpning, 10 min tränare styr (passningar, löpning, hopp) 

 Målvaktsuppvärmning, målvakter styr. 5 min 

 Kontringsträning, fas 1,fas 2, fas 2 mot försvarare, fas 2 i övertalssituationer. 30 min 

 Specialpositioner 10 min 

 Kollektivt anfallsspel mot 6-0 20 min 

 Kollektivt anfallsspel 6-5 10 min 

Kommentar Sträva efter högt tempo under hela passet. 

 

Dag måndag kväll 17:00 19:30 

Aktivitet Powerträning (plyometriska hopp/snabbhetsträning) 

Intensitet Hög intensitet 

Plats Simhallen/sporthallen 

Träningsinnehåll (Både i vatten och på land) 

 Uppvärmning 5 min löpning, 5 minuter olika hopprepskombinationer.  

 Häckhopp 6 hopp vila 60 sek*6 

 Hopp ner och upp från plintar 3 hopp vila 60 sek*10 

 Reaktionssnabbhet, start från jämna fötter, max löpning 5 meter vila 60 sekunder*10 

 Squat jump i vatten 3 hopp vila 60 sek*5 

 Counter movement jump i vatten 3 hopp vila 60 sek*5 

 Maximal löpning på stället i vattnet, arbeta 6 sek vila 60sek*6 

Kommentar Viktig att vid alla hopp och alla snabbhetsträning ha så kort kontakt med marken 

som möjligt för att få den bästa effekten. 
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Powerträningen är delvis inspirerad från artikeln skriven av (Arazi Hamid och Asadi Abbas 

2011) där de påstår att plyometriska hopp i vatten har en stor effekt på spännsten. Dessa hopp 

i vattnet har även en god effekt på snabbheten, balansen och styrkan. Denna typ av träning 

skapar en bra variation då man kommer bort från den vanliga miljön och förhoppningsvis så 

höjs engagemanget och motivationen hos spelarna. Längden på vilan är väldigt viktig när det 

gäller denna typ av träning för att utnyttja träningen maximalt. Jag har valt att ha minst 10 

gånger längre vila än vad arbetstiden är på varje övning för att få möjlighet till att prestera så 

hårt och bra som möjligt vid varje repetition. 

 

8 Diskussion 
Detta arbete har varit väldigt roligt och intressant att jobba med. Just träningsplanering är 

något som är viktigt både för författaren själv och för laget. Under arbetets gång har 

författaren fått en bred kunskap och nya idéer som kan användas i framtiden. Tidigare har 

författaren bara slängt ihop en träningsplanering, nu har istället en kunskap skapats om hur 

uppbyggnaden med detaljer och principer ska se ut. En bra och välplanerad träningsplanering 

kan vara skillnaden på vinst och förlust. När man som tränare skall göra en träningsplanering 

för ett lag finns det många viktiga faktorer att ta hänsyn till, bland annat skadehistoriken hos 

spelarna, spelarnas fysiska status, mentaliteten hos spelarna, sociala faktorer, ekonomin, 

lagets målsättning. Rollen som tränare är otroligt viktig och en bristande träningsplanering 

kan vara förödande då en spelare kan bli skadad på grund av överbelastning eller tappar 

motivationen då resultaten och framgången uteblir. 

Kunskapen runt om författarens valda delkapacitet power har också utvecklats. Då man sitter 

och letar material dyker det ständigt upp studier och forskning som får en att se på saker på ett 

helt annat sett. Även fast man inte kan använda alla artiklar och studier i arbetet så tar man 

med sig vad man läst och kan använda det i andra sammanhang som tränare.  

Det var extremt intressant om artikeln som hittades om den plyometriska träningen i vattnet, 

det är något som kommer att försöka användas i framtiden om möjlighet ges. Problemet är att 

man ska ha tillgång till en simhall men finns chansen kommer idéer absolut prövas på mina 

spelare.  

Andra svårigheter med en träningsplanering är att förutse händelser som får en att bli tvungen 

att ändra i planeringen. Händelser som sjukdom, skador, motivationsbrist går inte att planera 

in. Därför är det viktigt att man också är flexibel och kunna styra om sin planering för att se 

till individens bästa. Därför kanske inte heller hela planeringen bör följas slaviskt av hela 
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laget. Olika spelare är i behov av olika sorters träning, en behöver fokusera på det aeroba då 

den andre måste bli starkare. Då måste man försöka tillämpa planeringen så att spelarna tränar 

på det som är mest nödvändigt.  

En viktig synpunkt i en träningsplanering är att den i så stor utsträckning som möjligt ska ske 

i samråd med laget. Att laget får vara med och säga sitt, komma med idéer och synpunkter för 

att i slutändan är det ändå dem som ska göra arbetet. Det blir förmodligen också lättare då för 

spelarna att motivera sig då det är lagets gemensamma planering vi jobbar efter och inte 

enbart tränarens. 
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Bilaga 1 
 
Käll- och litteratursökning 
 
 
Vilka sökord har du använt? 
Power, power training, anaerobic, anaerobic training, plyometric 
 

 
Var har du sökt? 
Jag har sökt efter material i databaserna PubMed, och SportDiscus Jag har också studerat 
igenom litteratur på bibliteket.  

 
Sökningar som gav relevant resultat 
De flesta sökord gav intressanta artiklar men det var orden plyometric och power som gav 
mest resultat för detta arbete. 

 
Kommentarer 
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