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1 Inledning 
Här kommer en inblick i längdskidåkningens historia samt bakgrund att ges. Alltifrån den 

första dokumenterade tävlingen till den materiella utvecklingen. 

 

1.1 Längdskidåkningens historia 
Längdskidåkningens historia sträcker sig långt bak i tiden. Skidåkning som transportmedel 

existerade redan för 4000 år sedan men har idag genomgått stora förändringar då den nu 

också existerar som en tävlingsidrott. Den äldsta skildringen av längdskidåkare finner man i 

trakterna kring Uppsala på en minnessten daterad till 1050 e.Kr. Den tidigast dokumenterade 

skidtävlingen gick av stapeln i Tromsö, Norge år 1843 och sedan vinter OS i Chamonix 1924 

har längdskidåkningen varit med på det olympiska programmet.1 Längdskidåkning har en 

stark tradition i Sverige i och med stora framgångar internationellt. Många gånger har man 

tränat på visst sätt för ”det fungerade då och borde fungera nu”. Numera är fler tränare 

medvetna om träningslära och träningsmetoder. 

 

1.2 Teknologisk och fysiologisk utveckling 

1.2.1 Tävlingsformer 

Den traditionella stilen har alltid varit den klassiska stilen med fyra olika åktekniker, eller 

växlar; diaginalåkning, stakning, stakning med frånskjut samt saxning (används i branta 

uppförsbackar). Under 80-talet blev skatingen, eller fristilen etablerad. Den åktekniken 

utfördes med skidor utan fästvalla och det visade sig att den var snabbare än en klassiska 

stilen.2 Från och med 1988 har det alltså funnits två officiella stilar i tävlingssammanhang, 

klassisk och fristil. Den fria stilen består av fem tekniker, eller växlar.3 

 

Längdskidåkningen har genomgått stora förändringar med många nya distanser och 

tävlingsformer. Dagens tävlingar sträcker sig ifrån sprintdistanser (0,8 – 1,4 km) ända upp till 

50 km för herrarna (se tabell nedan). Arbetstiderna ligger på alltifrån 1,5-90 minuter för 

damer och 2-150 minuter för herrar.4 Dessa tävlingsformer har ökat kraven på att kunna tävla 

med höga hastigheter.   

                                                 
1 H-C Holmberg (2005a) Physiology of cross country skiing – with special emphasis on the role of upper body, 
(diss. Karolinska Institutet: Stockholm, 2005) s. 1. 
2 Holmberg 2005a (se Karvonen m.fl. 1987.) 
3 H-C Holmberg, Teknik och metodik, (Bjästa: CEWE förlaget, 1996) s. 31-50. 
4 Holmberg 2005a s. 2. 
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Tävlingsform Tävlingsdistanser (km) 

Intervallstart (individuell) 5, 7.5, 10, 15, 30, 50 

Masstart  10, 15, 30, 50 

Dubbel-jakt (2000) 5
 5, 7.5, 10, 15 

Stafett (fyra sträckor) 2.5, 5, 7.5, 10 

Individuell sprint D (1996) 0,8 – 1,2 

Individuell sprint H (1996) 1,0 – 1,4 

Team sprint D (2003) 2x (3-6) 0,8 – 1,2  

Team sprint H (2003) 2x (3-6) 1,0 – 1,4 
Tabell 1. Regler för tävlingsdistanser för seniorelit.6 Årtalen inom  
parantes anger vilket år dessa infördes i det internationella 
tävlingsprogrammet. 
 

1.2.2 Utrustning 

Tävlingshastigheten har ökat markant de senaste decennierna. Ett 50 km lopp kunde ta uppåt 

3-4 timmar för 60 år sedan, nu avverkas den på cirka 2 timmar. Förbättringen har sin största 

förklaring i att de moderna spårmaskinerna som kan göra hårdare samt mer tåliga spår och 

detta resulterar i snabbare och bättre tävlingsförhållanden. Även skidåkarens utrustning har 

förändrats. Förutom att man i den fria tekniken åker utan fästvalla har man även speciella 

skidor som är utvecklade för att få maximalt glid. Man har även längre och styvare stavar.7  

 

1.2.3 Fysiologisk utveckling 

I och med dessa materiella och teknologiska förändringar ställs det högre krav på skidåkaren 

då tävlingshastigheten har ökat. Ökad styrka och uthållighet i överkroppen är en av 

parametrarna det lagts vikt vid. Ett flertal studier har visat på starka samband mellan både 

aerob och anaerob kapacitet i överkroppen.8 Den anaeroba energimetabolismens storlek under 

tävlingsmomentet har diskuterats. Tidiga studier visade på låga laktatvärden efter en lång 

skidtävling vilket pekade på att denna idrott var till nästan 100 % aerob. Fynd på världselit 

under OS i Calgary 1988 av Norman och medarbetare (1989) utmanade denna syn då de 

                                                 
5 Holmberg 2005a s. 3. 
6 Fédération Internationale de Ski, www.fis-ski.com The International Ski Competition Rules (2004) 
<http://www.fis-ski.com/data/document/icr-cc04.pdf> (2007-05-28) 
7 Holmberg 2005a s. 2. 
8 Ibid. s.3.  
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genom biomekaniska studier fann att åkarna hade en energiomsättning på 110-120 ml/kg/min 

under en kort brant backe. Dessa värden översteg åkarnas maximala syreupptagning med 20-

40 %. Detta tydde då på att världselit åkarna med största sannolikhet även använde anaeroba 

energiprocesser för att hålla en hög tävlingshastighet. 9 Senare studier av bland annat Bengt 

Saltin (1997) har påvisat att anaeroba energiprocesser kan bidra med upp till 10 % av den 

totala energiomsättningen under ett 10 km lopp. I och med sprintens och sprintstafettens 

etablering i WC (världs cup) VM och OS sammanhang har kraven på den anaeroba 

kapaciteten ökats. Sprint är av den karaktär att den ställer höga krav på ”trötthets resistans” 

(fatigue resistance) och anaerob kapacitet.10 

 
2 Kravprofil 
Kravanalys inom längdskidåkning har funnits sedan cirka år 1999. Den gjordes till SOK’s 

topp och talangsatsning där det krävdes klara krav för vad en längdåkare skall klara av för att 

vara internationellt gångbar. Den senaste upplagan av längdåkningens kravprofil är från våren 

2005.11 Den ska inom kort ses över och revideras av en av SOK anställda (inom längd samt 

skidskytte). Det finns en kravanalys för vardera traditionell och sprint. Jag kommer här att 

redovisa kravanalysen för traditionell skidåkning för att ge en helhetssyn på idrotten då de två 

analyserna är mycket lika.  

 

Denna del är disponerad utefter de områden som innefattar idrottens kravprofil. Den mentala 

delen lämnas ute då vi enbart skall fokusera på de fysiska delkapaciteterna. Här presenteras de 

för längdskidåkning befintliga test som idag genomförs på de olika nivåerna. Då dagens 

kravprofil för traditionella åkare ser likadan ut som den för sprint, utom något undantag, 

kommer jag här beskriva kraven för båda disciplinerna.  

 
 
2.1 Tävlingsutformning 
 
I stora drag kan längdåkarnas tävlingsschema samt utformning beskrivas så här:12 
 
  
 

                                                 
9 Holmberg 2005a (se Norman 1989) 
10 T. Stoggl, S. Lidninger och E. Muller, “Analysis of a simulated sprint competition in classical cross country 
skiing”, Scandinavian journal of medicine & science in sports, augusti (2006:14) (Epub ahead of print). 
11 H-C Holmberg, (2005b) Kravanalys 2005-05-05 i SOK talangsatsning, 2005. 
12 Ibid. 
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Tävling  

OS 
Vart 4:e år 

VM Vartannat år 
WC 13 trad. 4 staf. per år. Sprint: 8  tävlingar/år + 3 sprintstafetter 
Skandinavisk Cup 4-6 deltävlingar per år. Sprint: 1 tävling/år 
SM Varje år. SM-tävlingar vid olika tillfällen. Sprint: K/F 

vartannat år. 
Sverigecupen 6 deltävlingar per år. Sprint: 4 tävlingar/år (2K +2F) 
Landsdelsmästerskap 1 per år 
Distriktsmästerskap 1 per år 
Nationella tävlingar Få valmöjligheter inom både traditionellt och sprint. 

              Tabell 2.  Tävlingssystem. 
 
 
 

DAM  HERR  
5 
10 

K+F 
K+F 

15 km K+F 

7,5+7,5 duathlon K+F 15+15 duathlon K+F 
30 masstart K+F 50 km masstart K+F 
Långlopp K+F Långlopp K+F 
Stafett 4x5 km 
Sprintstafett3-6x <1,2 
km 
Sprint <1,2 km 

K+F 
K+F 
K+F 

Stafett 4x 10 km  
Sprintstafett 3-6x <1,4 
km 
Sprint <1,4 km 

K+F 
K+F 
K+F 

                            Tabell 3. Tävlingsformer. Reviderat efter FIS regler för tävlingsdistanser (2004)13 
 
Idag åker en landslagsåkare cirka 33-35 tävlingar per år. De flesta är världscup (WC)- eller 

mästerskapstävlingar. Under 80-talet var antalet WC-tävlingar inte fler än 10/år medan de 

idag är uppemot 20/år. Trots det redan myckna tävlandet strävar FIS (Fédération 

Internationale de Ski, Internationella skidförbundet) efter att utöka antalet tävlingar i WC. Det 

kommer ha negativ inverkan på de nationella tävlingarna som får allt mindre plats. De 

arbetstider som är relevanta i modern längdåkning kan skådas nedan:14 

 
 Dam Herr 
Sprint F/K 2-4 minuter 2-4 minuter 
5 F 12.30 minuter  (+/- 5%)  
5 K 13.30 minuter  (+/- 5%)  
10 F 26.00 minuter (+/- 5%) 23.00 minuter  (+/- 5%) 
10 K 28.00 minuter (+/- 5%) 25.00 minuter  (+/- 5%) 
15 F 38.00 minuter (+/- 5%) 35.00 minuter  (+/- 5%) 
15 K 40.00 minuter (+/- 5%) 37.00 minuter  (+/- 5%) 
30 F    74.00 minuter   (+/- 5%)   70 minuter    (+/- 5%) 
30 K    90 minuter   (+/- 5%)   80 minuter    (+/- 5%) 
50 K    130 minuter   (+/- 5%) 
50 F    115 minuter   (+/- 5%) 

                             Tabell 4.  Arbetstider för de olika distanserna. 
 

                                                 
13 FIS 
14 Holmberg, 2005b  
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Det man kan utläsa av detta är att, beroende av arbetstiderna, det ställs stora krav på 

uthållighet men även anaeroba kvaliteter (sprint). Vanligtvis är det 13-15 % längre åktider för 

kvinnor än män.15  

 

2.2 Kraven för de olika delkapaciteterna 
Som vi nyss har sett krävs det en stor mängd träning för att vara i världseliten idag. Studier 

har visat att framgångsrika längdåkare har exceptionellt höga syreupptagnings värden.16 Det 

är dock ej enbart syreupptagningsförmågan som är det enda en längdåkare behöver. 

Kroppsbyggnad, anaerob kapacitet, styrka, teknik och åkekonomi spelar en stor roll. Nedan 

följer beskrivningar av kraven för de för längdskidåkningen mest primära delkapaciteterna. 

 

2.2.1 Maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) 

Flertalet studier har visat att längdåkare har bland de högsta VO2max värdena, relaterat till 

kroppsvikten, i världen.17 Få manliga längdåkare har vunnit OS och VM medaljer utan att ha 

ett absolutvärde på 6 liter i syreupptag, eller ett relativt värde runt 80-90 ml/kg/min. Damerna 

har vanligtvis omkring 10 % lägre värden.18 Kraven idag för en längdåkare i världsklass: 

 
Krav internationellt Herrar  80 – 90 ml/kg/min 6,5 liter 
Krav internationellt Damer  65 – 75 ml/kg/min 5,0 liter 
Kapacitet sve. Herrar -04  80,20 ml/kg/min 6.12 liter 
Kapacitet sve. Damer -04  65,40 ml/kg/min 4.1 liter 
Kapacitet sve. Herrar -06  75 – 85 ml/kg/min 6,5 liter 
Kapacitet sve. Damer -06   63 – 70 ml/kg/min 4,5 liter 
Tabell 5. Krav vs. Kapacitet. Testresultat på A- landslagsåkare hösten 2004. Värdena 
från 2006 är en grov uppskattning.19 
 

Max VO2peak(ök), överkropp, är en kapacitet som borde värderas högt då det i flera studier 

visats att det idag krävs en större uthållighet samt muskelstyrka i överkroppen för att hävda 

sig i världseliten.20 En studie gjord vid University of New Hampshire, USA, visar att ett 1 km 

stakningslopp (överkroppsarbete) var den bästa prediktorn eller korrelerade bäst med 

                                                 
15 Ibid.  
16 Heikki Rusko, Physiology of cross country skiing, in Cross country skiing: Olympic Handbook of Sports 
Medicine, red. Rusko, (Oxford: Blackwell Publishing, 2003) s. 21. 
17 Jack D. Wilmore och David Costill, ”Metabolism, energy and the basic energy systems” i Physiology of sport 
and exercise, (Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2004) 
18 H-C Holmberg, 2005a 
19 Telefonintervju med H-C Holmberg, 2006-10-20. 
20 Martin D. Hoffman, Philip S. Clifford and Steven E. Gaskill, “Physiology of cross country skiing”, i Exercise 
and sport Science, red. William E. Garrett Jr., and Donald T. Kirkendall, (Philadelphia: Lippincott Williams & 
Wilkins, 2000) s 836. 
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åkprestation och tävlingsresultat.21 Därav är det relevant att framför allt träna, men även att 

testa överkroppsuthållighet. I max VO2peak (ök) kan en manlig elitåkare utnyttja närmare 85 % 

av VO2max (helkropp).
22 Max VO2peak(ök) är en kapacitet som borde värderas högt då det i flera 

studier visats att det idag krävs en större uthållighet samt muskelstyrka i överkroppen för att 

åka bra skidor i världseliten.23  

 

Även sprintåkare behöver en hög VO2max (aerob power) och uthållighet (aerob kapacitet) för 

att klara av att återhämta sig mellan heaten som ingår i en tävling under en dag. Om man går 

till final är det fyra lopp som skall avverkas. Efter kvalet har man 90 minuter uppehåll, och 

därefter ca 20-30 min mellan varje heat. Den som kan återhämta sig bäst här har givetvis 

fördel.  

2.2.1.1 Relativ arbetsintensitet 

Inom rodd arbetar den aktive nära och på VO2max under i 6-8 minuter under ett lopp. Detta 

betyder att de arbetar på och över sin anaeroba tröskel (vältränade idrottare når anaerob 

tröskel vid 85-90 % av VO2max.) I längdåkning är den aktive upprepade gånger i närheten av 

maxpuls och VO2max p.g.a. arbetets intermittenta natur. I löpning och cykel är det relativt väl 

studerat vid vilka relativa arbetsintensiteter (VO2 i procent av VO2max) som idrottare arbetar 

vid olika tävlingar. Vid tävlingar upp mot 15-20 minuter använder de upp mot 100 % av sin 

VO2max. Fortfarande på tävlingar upp mot 30 minuter arbetar man på och över 95 % av  

VO2max och ett fåtal individer är kapabla att fullfölja ett maratonlopp med en relativ 

syrekonsumtion runt 90 %.24  

 

 
                                 
Tabell 6. Schematisk bild över betydelsen av VO2max på de olika distanserna  

 5-15 km 30 km 50 km 

VO2max 
+ + + + + + + + + + + + + 

 

Skillnad i prestation vid uthållighetstävlingar är enligt Saltin (1996, se Holmberg 2005b) 

primärt en funktion av maximal aerob kapacitet som kan förbättras upp mot 2 gånger med 

träning medan användning av denna kapacitet enbart varierar upp mot 10 % som mest. Trots 

                                                 
21 N.V. Mahood, Kenefick, R. W., Kertzer, R., and Quinn, T. J., “Physiological determinants of cross country ski 
racing performance”,  Medicine and science in sport and exercise, 33, (2001: 8), s. 1379-1284. 
22 David T. Martin, Christer Skoog, Ian Gillam, Lindsay Ellis och Kate Cameron, ”Protocols for the 
physiological assessments of cross country skiers and biathletes” i Physiological tests for elite athletes, red. 
Christopher J. Gore, (Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2000), s. 255. 
23 Hoffman, s 836. 
24 Holmberg 2005b. 
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att skillnaden mellan en som är kapabel att använda mycket respektive liten del av sitt VO2max 

under ett längre lopp inte är så stor så ska detta inte undervärderas. Det kan innebära en 

skillnad på 3-6 minuter på en 3-mil. Det finns inget idag som visar att den relativa intensiteten 

som en längdåkare kan hålla under en tävling är olik den som en löpare och cyklist kan 

upprätthålla. Det innebär att en längdåkare på 5 km arbetar runt sitt VO2max, på 10-15 km runt 

90-95 % av VO2max och runt 90-95 respektive 85-90 % på 30 och 50 km (Saltin, 1996, se 

Holmberg 2005b). Kan man höja taket till sin anaeroba tröskel kan man också arbeta med en 

högre intensitet (uttryckt i % av VO2max ). 

Junior vs. Senior tröskeltest

0
2
4
6
8

10
12
14
16

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1

Belastning

La
kt

at Senior
Junior

 
Tabell 7. Jämförelse junior och senior vid ett tröskeltest.25  
Anaerob tröskel är ytterst individuell. Dock kan man generellt konstatera  
att junioren når sin anaeroba tröskel tidigare än senioren. 
 

 
2.2.2 Anaeroba krav 

Den anaeroba kapaciteten har inte givits någon större uppmärksamhet. Kanske kan det vara på 

grund av att den inte setts som en begränsande faktor. Studier har dock visat att laktatvärdena 

vid en simulerad tävling över 14 km låg på mellan 5-15 mmol/l efter 10 minuters åkning och 

efter 40 minuters åkning (strax efter målgång) låg värdena på 10-20 mmol/l. Mätningar under 

och efter tävlingar visar att dagens längdåkare har högre laktatvärden jämfört med tidigare. 

Medelvärden efter en 5-15 km tävling ligger normalt över 10 mmol/l trots att individer med 

hög andel typ-I fibrer normalt uppvisar lägre laktatvärden än de med hög andel typ II-fibrer. 

Det verkar inte vara någon signifikant skillnad mellan klassisk och fri teknik. Faktorer som 

högre åkhastighet, kortare tävlingstid och tuffare, mer varierande banor kan vara faktorer som 

bidrar till de ökade laktathalterna.26 Under OS 1988 i Calgary fann man (Norman m.fl. 1989; 

se Holmberg 2005a) att åkarna i en kort brant backe hade en energiomsättning på 110-120 

ml/kg/min. Det överskrider den bäste åkarens VO2max med 20-40 %. Detta indikerade att 
                                                 
25 Holmberg, 2005b. 
26 Holmberg 2005b. 
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åkarna med största sannolikhet måste använda sig av anaeroba energisystem under dessa 

partier av banorna.27 Enligt Saltin (1996, se Holmberg 2005b) är det största anaeroba 

energibidraget på de korta distanserna (sprint och 5-15 km), speciellt på tyngre banor med 

stor variation (upp och ner, tvära kurvor). I sprint kommer även styrkefaktorer in som ställer 

högra krav på den anaeroba kapaciteten. Sprintåkarna måste ha en hög anaerob power, men 

även anaerob kapacitet för att kunna ligga på en högre andel av VO2max utan att ackumulera 

alltför stora mängder laktat och därmed hämmas i prestation.28 Det finns således iakttagelser 

som styrker en ökad betydelse av anaerob metabolism för maximal prestation i längdspåret. 

 

2.2.3 Muskelstryka  

Längdskidåkare har, för att vara uthållighetsidrottare, relativt stor muskelfiberarea. Detta 

gäller arm- och benmuskulatur för såväl damer som herrar. Dagens åkare har 15-25 % större 

fiber area än de som var framgångsrika under 70-talet, mest påtagligt i arm muskulaturen. 

Detta är nog ett resultat av förändrad träning p.g.a. det ökade styrkekravet under tävling.  

Följande kravanalys är ett förslag från SOK som ett baskrav i det s.k. G4 testet (numera 

används istället G3 då raka benlyft tagits bort) och Svenska Skidförbundet arbetat efter:29 

 

 
   
 
 
 
 
                                           Tabell 8. Tabell över de rikt-(mål)värden  

 Herr Dam 
Chins 15 10 
Dips 25 15 
Brutalbänken 25 25 
Raka benlyft 10 10 
Golden 4 75 60 

                                                         som satts upp för uthållighetsstyrka, 
                                                         överkropp för seniorer. 
 
 
2.2.4 Explosivitet/snabbhet 

Inom Svensk Längdåkning har det funnits en stark tradition med lågintensiv volymträning. 

Dagens sprintåkning, men även traditionell åkning med spurter i masstart, går allt snabbare 

vilket ställer höga krav på träning i tävlingsfart och över tävlingsfart. Framtidens skidåkning 

handlar mycket om att kunna skapa fart och kunna arbeta nära sitt max under relativt lång tid.  

 

                                                 
27 Holmberg, 2005a s 2. 
28 Stoggl. 
29 Ibid. 
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Något som har visat sig viktigt i sprint är att kunna accelerera (starter och spurter) vilket 

ställer stora krav på styrka (och snabbhet) både för att skapa kraft men också för att kunna 

bibehålla en god teknik. Därför har impulsträning fått stort genomslag i träningen. 

Stakergometer används ibland som tränings- men mer som ett testredskap. Nedan anges 

värden från ett test av svensk längdelit. 

 
 Dam Herr Juniordam Juniorherr

Peakeffekt 30s > 250 W >400 W 200W 392W 

Snitteffekt 30 s > 180 W > 300 W 163W 308W 

 > 3,0 W/kg > 3,7 W/kg 3,11W/kg 4,92W/kg 

Snitteffekt 6 min > 150 W > 250 W 118W 227W 

 > 2,3 W/kg > 3,0 W/kg 1,85W/kg 2,85W/kg 

  

 

 

 

 

 
Tabell 9. Effekt. Tester gjorda på stakergometer.  

 

2.2.5 Kroppssammansättning och antropometri  

Normalvikt för en längdskidåkare är 70-85 kg för herrar och 55-70 kg för damer. Tendens till 

att aktiva blivit mer muskulösa och ökat i kroppsvikt under senare delen av 80- och 90-talet. 

Landslaget 02-03 hade en genomsnittlig vikt på 61kg för damer och 76,3 kg för herrar.  

 

3. Identifiering och motivering av högintensiv aerob och anaerob 

tränings betydelse för en längdskidåkare 
 

Det har tidigare visats att en längdåkare i tävlingssituation arbetar på en intensitet av 90-95% 

av VO2max. Då man vid en studie av elitåkare i tävlingssammanhang (OS i Calgary 1988) fann 

att åkarna i en uppförsbacke arbetade med en intensitet som överskred den maximala 

syreupptagningsförmågan med 20-40 % kunde man dra slutsatsen att dessa åkare använde sig 

av anaeroba energikällor.30 Vid dessa intensiteter, framförallt under tävling, arbetar man 

också med en viss ansamling laktat i blodet. I och med sprintens och sprintstafettens 

etablering i WC (världscup), VM och OS sammanhang har kraven på den anaeroba 

kapaciteten ökats. Sprint är av den karaktär att den ställer höga krav på ”trötthets resistans” 

(fatigue resistance) och anaerob kapacitet.31 Men det är inte enbart den anaeroba kapaciteten 

                                                 
30 Holmberg 2005a (se Norman m.fl. 1989). 
31 Stoggl. 
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som har betydelse hos en sprintåkare. Har man en hög VO2max och kan utnyttja en stor relativ 

del av denna under ett lopp kommer det att gynna prestationen. Förmågan att återhämta sig 

mellan loppen ökar även med en god aerob kapacitet.  

 

Specificitetsprincipen lyder: ”Man blir bra på det man tränar” och i och med dessa fakta på 

handen om längdskidåkarens och sprintåkarens arbetskrav i tävlingssituation finns det därför 

stor anledning att träna de inblandade kapaciteterna.  

 
4. Målsättning 
 
Målsättningen med detta arbete är att få djupare kunskaper om hur man kan träna för att öka 

den maximala syreupptagningsförmågan samt nyttjandegraden av denna men även hur man 

kan öka mjölksyratoleransen för en längdskidåkare som vill rikta in sig mot sprint.   

 
5. Metod 
För att erhålla information angående de delkapaciteter och dess träningsbarhet sökte jag 

artiklar i olika databaser (se Bilaga 1 för sökord samt databaser). Jag använde även böcker, 

avhandlingar och annan litteratur som är relaterad till den idrott och de delkapaciteter som för 

detta arbete ansågs relevanta. Då jag inte fann artiklar ämnade för enbart längdskidåkning 

utökade jag sökområdet med att bara ange de keywords som ansågs relevanta för ämnet. Jag 

fann många artiklar som behandlade de intressanta delkapaciteterna dock inom friidrotts 

området. 

 
6. Resultat 
 
En kännedom om vilket eller vilka energisystem som är involverade under fysiskt arbete är 

viktigt för att kunna utvärdera vilken energikälla som används och därigenom förstå vilken 

kapacitet som tränas. Man får se till arbetstid samt arbetsintensitet för att kunna avgöra vilket 

typ av arbete som utförs. I en studie utförd i Australien på 1500- och 3000 meters löpare ville 

man kvantifiera bidraget av aeroba respektive anaeroba energikällor under de två olika 

distanserna. Man fann att det relativa aeroba/anaeroba energibidraget på 3000 meter var 

86/14% för männen och 94/6 % för kvinnorna. För 1500 meters löparna var siffrorna 77/23 % 
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(män) respektive 86/14 % (kvinnor).32 Sammantaget kan man se att den anaeroba processen 

som energikälla var mer bidragande under 1500 meters loppet än under 3000 meter och detta 

indikerar på att arbetstider och distanser upp mot 3000 meter är mer aeroba. Dock är båda 

grenar i högsta grad aeroba. 

 

Många träningsstudier är gjorda på moderat tränade individer och det blir därför svårt att 

uttala sig om hur träningseffekten skulle te sig på vältränade individer rörande olika 

träningsmetoder. Detta var något som Paul B. Laursen och David G. Jenkins ville undersöka 

djupare, då med fokus på HIT (High Intensity Training). De sammanställde en review artikel 

av olika studier där de konstaterade att redan vältränade individer måste bedriva HIT istället 

för kontinuerlig submaximal träning för att öka sitt VO2max ytterligare.33
 HIT i vissa av de 

studerade artiklarna definierades som en fraktion (50-75 %) av hastigheten (Vmax) där VO2max 

uppnås.  

 

Vilken är då den optimala intensiteten att träna på för att öka den maximala 

syreupptagningsförmågan? Den frågan ställde sig några forskare i England som 

sammanställde aktuell forskning på området. De konstaterade att det kan vara optimalt för en 

vältränad individ att träna på eller över VO2max för att kunna öka denna kapacitet. Detta 

innebär att de bör träna på en intensitet av 90-100 % av VO2max . För att kunna arbeta på den 

intensiteten under en längre tid (totalt arbete) bör man bedriva den träningen genom 

intervaller (intermittent arbete) med vila emellan arbetsperioderna istället för kontinuerligt 

arbete. Idag finns få rekommendationer för hur många träningspass per vecka som skall 

genomföras. I en studie fann man dock vissa överträningssymtom efter att ha genomfört tre 

pass per vecka under fyra veckors tid. Ett riktvärde är ändå att ha 48 timmar mellan de 

högintensiva passen. Ett problem återstår dock, det finns inte tillräckligt med välkontrollerade 

träningsstudier gjorda för att med säkerhet kunna säga att dessa rekommendationer är de 

bästa. Författarna menar att fler studier där högintensiv träning ställs mot lågintensiv träning 

för att kunna uttala sig om de mest optimala träningsmetoderna. 34  

 

                                                 
32 Rob Duffield, Brian Dawson och Carmel Goodman, “Energy system contribution to 1500- and 3000-metre 
track running”, Journal of Sports Sciences, 23 (2005:10) s. 993-1002. 
33 Paul B. Laursen och David G. Jenkins, “The Scientific Basis for High-Intensity Interval Training”,  Sports 
Medicine 32 (2002:1), s. 53-73.  
34 Adrian W. Midgley, Lars R. McNaughton och Michael Wilkinson, “Is there an Optimal Training Intensity for 
Enhancing the Maximal Oxygen Uptake of Distance Runners?” Sports Medicine, 36 (2006:2) s. 117-132. 
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En norsk studie gjord på moderat tränade män som delades upp i fyra olika träningsgrupper 

fann att de grupper som under 8 veckor genomfört högintensiv träning på 90-95 % av HFmax  

ökade VO2max (absoluta värden) mer än de grupper som tränat moderat intensitet. Noggranna 

uträkningar berörande total arbetsmängd samt intensitet gjordes. Fyra olika träningsmetoder 

användes:  

• Long slow distance running (LSD) på 70 % av HFmax i 45 min. 

• Laktattröskel träning (LT) på 85 % av HFmax i 24.25 min. 

• 15/15 intervall löpning på 90-95 % HFmax. 47 upprepningar gjordes, 15 sek arbete och 

15 sek vila på 70 % av HFmax.   

• 4 x 4 min intervall träning på 90-95 % av HFmax med 3 min vila på 70 % av HFmax 

mellan intervallerna.  

 

4 x 4 min och 15/15 gruppernas VO2max ökade signifikant (7.3% respektive 5.5%). Ytterligare 

fann man att de två grupper som tränat högintensivt (90-95 % av HFmax) hade en signifikant 

ökning av slagvolym (SV) samt att de kunde hålla en högre hastighet vid sin laktattröskel 

(vLT) än de två grupper som endast tränat moderat intensitet.35  I och med denna studie är en 

liten del av den kunskapslucka fylld som de ovan nämnda studier eftersökt.  

 

I boken Aerob och anaerob träning använder författarna toleransträning som ett begrepp inom 

anaerob träning. Syftet är att förbättra eller bibehålla kroppens förmåga att utveckla energi 

genom anaeroba processer genom att förbättra muskelns förmåga att tolerera och neutralisera 

samt eliminera trötthetsämnen under arbete.  De anger 30-60 % av maximal intensitet som 

belastning. Arbetsperioderna kan vara allt från 5-120 sekunder långa med ett arbete-vila ratio 

på upp till 1:5. Antal repetitioner kan vara 2-8 om man kör de längre arbetsperioderna.36 

Denna typ av träning torde vara viktig för en sprintåkare då arbetstiderna sträcker sig upp mot 

2 minuter, ibland något längre.  

 

7. Träningsplanering 
Denna träningsplanering kommer att rikta sig till en längdskidåkare på elitnivå, medlem i 

landslaget, som nyligt tagit steget upp i seniorklassen (ålder >23). Denna person är en åkare 

                                                 
35 Jan Helgerud och Jan Hoff m.fl., “Aerobic High-Intensity Intervals Improve VO2max More Than Moderate 
Training”,  Medicine & Science in Sports & Exercise, 39 (2007:4) s. 665-671. 
36 Jens Bangsbo och Lars Michalsik, Aerob och anaerob träning, (Stockholm: Sisu Idrottsböcker, 2004), s. 180. 
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som är ”all-round”, det vill säga att åkaren är duktig på både sprint och de traditionella 

distanserna. Fokus kommer att vara på den högintensiva träningen med vissa anaeroba inslag 

då åkaren vill utveckla sig inom denna kapacitet då målet är att specialisera sig mer mot 

sprint. Den träning som krävs för en sprintåkare i denna ålder är mycket grundträning för att 

orka träna, för att sedan orka tävla. Den aeroba kapaciteten tar längre tid att bygga upp än den 

anaeroba. ”En längdskidåkare är som bäst när den är uppåt 30 år” brukar man säga. 

Planeringen kommer att omfatta en flerårs-, års-, period-, vecko-, samt dagsplan.  

 

Några riktlinjer för upplägg av träning: 

• Bestäm antalet timmar per år, period, vecka eller dag. Alternera mellan hög, låg och 

mellan tung vecka. 

• Sätt ut vilodagarna. 

• Sätt ut de högintensiva timmarna/passen/träningen först (A3, A3+, styrketräning etc.) 

så återhämtningen är tillgodosedd (med avseende på t.ex. glykogendepåer).37 

• Fyll sedan på med mängden (lågintensiv träning) 

• Planera sedan dagens träning. Tänk på att sprida på intensitetspassen över dagen 

(högintensivt på morgonen, låg intensivt på eftermiddagen), att alternera överkropp 

(Ök), ben och helkropp (Hk) för att fördela belastningen (olika muskelgrupper 

arbetar). 

• Impulsryck (IMP) och styrkestak (SS) kan med fördel användas i uppvärmningen 

inför de högintensiva passen men även inkluderas i A1 och A2 passen för variation.  

 

7.1 Flerårsplanering 

Flerårsplanen sträcker sig till OS 2010. Denna åkare har haft en progression med cirka 40 

timmar till varje nytt år (se bilaga 2). När man börjar komma upp i denna mängd (700-800 

timmar) är det svårt att göra för stora ökningar i antalet timmar. Detta kan leda till 

överträning, skador eller långa eller många sjukdomsperioder.  

 

 

7.2 Årsplanering 

Årsplanen ger en översikt över antal timmar och pass i grova drag (se bilaga 3 och sedan 4 för 

mer detaljer). På planeringen finns kommentarer och beskrivningar samt riktlinjer för hur 

                                                 
37 Midgley. 
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träningen lagts upp. Även befintlig kravprofil38 har använts för riktlinjer rörande insats. Vårt 

träningsår startar i maj efter att åkarna har vilat i någon eller några veckor efter säsongens 

slut. Träningen läggs upp i perioder om fyra veckor, 13 perioder över ett år. Termer vi 

använder oss av är övergångsperiod då man tar det lugnare med träning, alternativ träning. 

Grund/sommar då en bra grund skall byggas med styrketräning och mängd. Denna övergår 

sen i grund/höst/skidvaneperiod då träningen blir mer specifik vad gäller framförallt de 

högintensiva passen. Tävlingssäsongen sträcker sig numera från oktober (Världscup, WC, 

sprint i Düsseldorf) till början eller mitten av april. 

 

Stor mängd ligger innan och i början av höst/skidvaneperioden (period 6). Antalet timmar går 

ner lite innan period 8 tar vid (v 45 brukar innebära första snö lägret) så att man kan vara 

någorlunda fräsch i kroppen då man skall avverka många timmar på snö. Det gäller att ha 

tränat mycket under sommar och höst för att orka tävla hela säsongen då kan vara svårt att få 

ihop stor mängd träning under tävlingssäsong i och med många tävlingar och resor. Många 

läger finns planerade för denna åkare då denne är med i en av landslagets träningsgrupper och 

erbjuds denna möjlighet. Under lägren genomförs många fälttester och simulerade tävlingar 

och där kommer relativt stora mängder A3 och A3+ tid in. Vissa lägerveckor kan vara med 

fokuserade på intensitet än mängd. De högintensiva passen får större plats då mängden är 

mindre. A3+ passen kommer in mer i planeringen till hösten då man börjar närma sig 

tävlingssäsong och vill bli mer grenspecifik. Några pass A3+ körs under sommaren för att 

bibehålla kapaciteten men också för att variera träningen. Tävlingar räknas till viss del in som 

A3+ träning.  

 

7.3 Periodplanering 

De olika periodplaneringarna kan lätt överskådas på årsplaneringen. Där kan man se hur 

periodiseringen inom perioden sker i antalet timmar/vecka. För att se mer detaljer se 

veckoplaneringen.  

 

7.4 Vecko-, dags-, och passplanering 

Här följer några olika typer av veckoplaneringar. Beroende på vad för typ av period åkaren är 

inne i spelar olika typer av träning olika roll. Riktlinjer från rubrik 7. 

 
 
                                                 
38 Holmberg, 2005b. 
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Veckoplanering högvecka bas/sommar 
  Morgon Fm   Em   

Må   A3 Ök 2.00 (35)  2.00 A1 Ben 2.00 + AS  2.00 
          

Ti   A1 Hk   3.00 
A1 Ben 2.00 (utan stavar 3 
x 4 min)  2.00 

          
Ons   A2 Ök 2.00 (40)  2.00 A1 Hk  1.30 

          
Tors   Vila   A3 Hk 2.00 (45) + IMP  2.00 

          

Fre 
Tung 
Sty A1 Ben   2.30 A1 Ök   2.00 

          
Lör  A1 (crosspass)   3.00 A1 Hk 2.00 + AS (bål)  2.00 

          
Sön   Vila   Vila   

          
      24.00 
 
Kommentar: Fokus på mängd. Som sprintåkare i yngre åldrar måste man även få med sig en 

god grund. Båda A3 passen är tröskelbetonade, för mycket laktatbildning under en så här tung 

vecka sliter mycket. Siffra inom parantes anger effektiv A3 tid. Ett A3 tröskel pass kan se ut 

som följer:  

• Torsdag em.: Rullskidor, skate. Uppvärmning med 10 stillastående starter (IMP ryck) 

för att få med sprintkvalitéer även under en hård vecka. Total tid ca 35 min.  

• A3 intervaller på 85-95 % av max HF. Känn dock efter så du inte drar på dig syra! 

Intermittent arbete, 4 x 8 min + 1 x 5 min, vila 2-3 min. Total tid ca 55 min. 

• 30 min nedvarvning. Sammanlagd tid 2.00 h. 
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Veckoplanering lågvecka grund/höst 
  Morgon Fm   Em   

Må   A3-A3+ 2.00 (35) + IMP  2.00 A1 ÖK   2.15 
          

Ti  A1 Hk 2.15   2.15 
A1-2-3 Ben (naturlig 
intervall)  1.30 

          
Ons   A1 Ben  2.00 A3 Ök 1.30 (45)  1.30 

          
Tors   Vila   Vila   

          

Fre 
Tung 
sty   A1 Hk 1.45  1.45 

          

Lör   
A3+ testrace sprint + SS 
(korta)  1.30 A1 Ök  2.15 

          
Sön  Vila   Vila   

            
     17 

Kommentar: Fokus på hög intensitet! Fyra tillfällen med någon typ av A3. Den tyngsta delen 

är i början av veckan för att lätta mot slutet (högvecka är nästföljande). Träna mer specifikt på 

hösten, sprintlikt med testrace, använda rätt energisystem och muskelgrupper.39 Ett pass kan 

se ut som följer: 

• Måndag fm.: Rullskidor, klassiskt. Uppvärmning med 8-12 flygande sprintstarter eller 

spurter (IMP). Total tid ca 35 min. 

• Intermittent arbete på 90-95 % av Max HF för att träna aerob power (VO2max ).40 

Intervaller 8 x 4 min, 3-4 min aktiv vila på minst 70 % av max HF41 för att skölja ur 

kroppen då denna typ av intervaller producerar en viss mängd laktat. Det är också ett 

delmål/syfte med passet, att kunna till viss del producera men också eliminera laktat. 

Total tid ca 60 min. 

• 25 min nedvarvning. Sammanlagd tid 2.00 h. 

• På em. ligger ett lågintensivt pass som fokuserar på överkropp för att alternera 

belastningen på olika muskelgrupper. Skulle kunna genomföras som ett crosspass med 

om möjligt kanot och rullskidor. 

 

 

 

                                                 
39 Duffield et.al. 
40 Midgley. 
41 Helgerud och Hoff et.al. 
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Veckoplanering formtoppningsvecka tävlingssäsong  

  Morgon Fm   Em   
Må   A3-A3+ 1.30 + IMP (35)  1.30 A1 Hk  2.15 

          
Ti   A1 Hk +  AS Bål  2.30 A1-2 Ök + SS (långa)  1.45 
          

Ons   Vila   Vila   
          

Tors   A3 + AN (25)  1.30 A1 Ök   2.00 
          

Fre   A1-2 Ben   2.00 Vila  
          

Lör   Vila (resa)   Åker spåret, tester skidor  1,0 
          

Sön   
Tävling, Sprint B (eller C) 
klassad (0,20)  1.0 Återhämtning, promenad  0.30 

            
     16 

 
Kommentar: Detta representerar en vecka som inträffar ca 2 veckor innan A klassad tävling. 

Fokus här är på intensitet (tävlingslikt), toleransträning (Ök och Hk)42 och röra sig snabbt och 

hitta känslan. Större mängd ligger i början av veckan då den absoluta formtoppningen (med 

mindre mängd) börjar mot slutet av veckan. Dessa pass kan se ut som följer:  

• Torsdag fm. Skidor, skate. Uppvärmning, möjligtvis med några få IMP.  

• Intermittent A3+ arbete på 90-95(-100) % av max HF, dvs. fokusera lite mer på att 

hålla överfart, ligga i den överdelen av primärområdet. 4-5 x 3 min intervaller med 

hög fart, hög intensitet, försöka få det tävlingslikt. Låt musklerna (till viss del) 

producera men också ta hand om laktat. Aktiv vila i 5-7 minuter mellan varje intervall 

(ratio arbete-vila 1:1 eller 1:2).  

• Efter detta lägger man in 4-5 supramax intervaller i en brant backe. Syftet här är att 

producera laktat! Med aktiv vila emellan transporteras denna bort, omsätts eller 

elimineras. 1:3-4 arbete-vila.  

• En annan typ av detta pass kan köras på Ök (se tisdag em. ovan) genom långa SS 

intervaller. Man kan kalla detta toleransträning för Ök då man i 60-90 sekunder kör 

supramaximala stakningsintervaller. 43 4-5 sådana kan vara lämpligt, vila <3min. 

Detta för att omsätta laktat i Ök.  

• Nedvarvning i 20 min. 

                                                 
42 Bangsbo, s. 180 ff. 
43 Ibid. s. 180 ff. 
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8. Diskussion 

På skidgymnasierna runt om i landet utbildas eleverna i bland annat träningsplanering och 

fysiologi. Allt detta för att eleverna/åkarna en dag ska kunna lägga upp och planera sin träning 

själv utifrån de kunskaper de har inom ämnet. Under min tid på skidgymnasiet fick jag en 

mycket bra utbildning som jag har burit med mig genom åren och reflekterat över andra 

idrotter och funderat på varför de gör som de gör. Grunden i träningsplanering och förståelsen 

för de olika delkapaciteternas vikt inom min idrott har alltså funnits där länge. Men i och med 

detta arbete har dessa kunskaper byggts på samt befästs, mina teorier har stärkts men också 

nya förståelser och idéer har väckts. 

 

Att från grunden bena ut vilka krav som finns inom idrotten och sedan gå in på djupet inom 

en delkapacitet och t.ex. reda ut vilka energisystem som är delaktiga under ett visst arbete44 

och sedan undersöka dessa systems träningsbarheter och framförallt vilka riktlinjer man skall 

följa rörande t.ex. intensitet och arbetsperioder – vila45 för vältränade individer46  har för mig 

varit väldigt intressant. Jag har breddat mina kunskaper så att jag kan se sambanden mellan 

olika träningsmetoder och i ord bättre beskriva hur man ska utföra detta i praktiken.  

 

Jag har många gånger undrat om det inte för längdåkare finns ett smartare sätt att träna på för 

att öka den aeroba powern och kapaciteten utan att behöva gneta på i spåret timme ut och 

timme in. De artiklar jag läst har beskrivit och gett mig kunskap om att en vältränad individ 

bäst ökar sin syreupptagningsförmåga på effektivast vis genom intermittent arbete med hög 

intensitet (90-95 % av max HF, kort-korta men även <4 min arbetsperiod).47 Man skulle 

kunna tro att detta är allt som behövs, men i och med den ökade kunskapen om högintensiv 

träning har jag även ökat min förståelse för hur viktig den lågintensiva träningen är för en 

längdskidåkare! För att en individ som tränar mycket och hårt skall kunna återhämta sig måste 

den ha en god aerob kapacitet för att underlätta denna process. Detta kan man se i det stora 

hela som träningen över ett år, en period, en vecka, mellan två pass eller varför inte mellan 

intervallerna! ”Man måste träna för att orka träna, för att orka tävla”, denna devis gäller 

framförallt de som är unga seniorer som vill etablera sig i världstoppen i framtiden. Det går 

alltså inte riktigt att komma ifrån mängdträningen. Man måste skapa en bra grund att stå på. 

                                                 
44 Duffield. 
45 Helgerud och Hoff et.al.  
46 Laursen. 
47 Helgerud och Hoff et.al. 
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Det man dock kan göra när man blir äldre och har nått sitt ”mängd tak” är att omfördela 

andelen låg- och högintensiv så att den högintensiva får en större del och man därigenom kan 

bibehålla eller öka nyttjandegraden av sitt VO2max.  

 

Boken Aerob och anerob träning gav mig några nya begrepp att använda inom träningsläran. 

Toleransträning är ett av dem.48 Den träning man själv har bedrivit och kallat en sak har nu 

fått ett mer betydande namn där man verkligen förstår innebörden och syftet. Jag har börjat 

inse vikten av toleransträning för framförallt en sprintåkare då arbetstiderna befinner sig i 

detta område. Även testning av denna kapacitet bör förekomma men det har varit svårt att ta 

fram valida och relevanta tester. Något jag funderat på under detta arbete är de sprintkvalitéer 

som kan tränas genom impulsryck eller styrestak (korta-explosivitet eller långa-

toleransträning). I dagens skidåkning med masstart och sprint då loppet avgörs den sista 

kilometern respektive sista hundra metrarna finns kravet på att med tömda glykogen depåer 

respektive stora mängder laktat ändå kunna växla tempo och spurta. Det jag som slagit mig är 

att man kanske borde träna just dessa kvalitéer under liknande förhållanden. Detta kan 

innebära att man i slutet av ett lågintensivt pass på runt 2-2.30 timmar genomför sina 

impulsryck eller styrkestak. Detta kan även förekomma efter ett pass med högintensivt 

intermittent arbete. 

 

Under arbetets gång har jag erhållit en massa ny kunskap, presenterat resultat av den senaste 

forskningen och integrerat detta i en träningsplanering. Det jag funderar över är ifall jag 

lyckats uttrycka detta på ett bra sätt så att läsaren förstår det samband jag har förstått och 

upptäckt. Har jag lyckats knyta ihop säcken? En annan fråga man kan ställa sig är huruvida 

mina tolkningar av forskningen är riktiga och om det sättet jag implementerat den nya 

kunskapen på är riktigt. Men vem vet vad som är riktigt?! Kontentan, för mig är ändå att jag 

anser att jag lärt mig något att ta med mig in i framtiden.  

 

 

                                                 
48 Bangsbo, s. 180 ff. 
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Frågeställning: Hur man kan man träna för att öka den maximala syreupptagningsförmågan 
samt nyttjandegraden av denna? 
Hur kan man mjölksyratoleransen? 
 
VAD? 
Ämnesord Synonymer 
Cross country skiing 
Längdskidåkning 
Anaerob 
Aerob 

Aerobic* 
Anaerobic* 
High intensity training 
VO2max  

 
VARFÖR? 
Dessa ämnesord samt mer specifika sökord är relevanta för min studie. 

 
HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

1)     IRIS 
2)     PubMed 
3)     PubMed 
4)     PubMed 
 

1)         cross country skiing. 
2)         cross country ski* and anaerob* 
3)         cross country ski* and aerob* 
4)         high intensity training and VO2max 

1)             1 
2)           28  
3)           47 
4)         190 

1)                   1 
2)              6/28  
3)              7/47  
4)            3/190 

 
KOMMENTARER:  
Då jag sökte och fann intressanta artiklar fann jag även för ämnet relaterade artiklar (PubMed) som 
sedan tog mig vidare till andra intressant artiklar. Därav finns det vissa svårigheter att dokumentera 
sökväg för berörda källor.   
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Bilaga 4. 

2008-2009
Period
Vecka 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Typ av fas
Timmar/p
Timmar/v - 6 11 8 11 20 9 10 14 10 14 22 10 23 13 24 11 22 20 12 26 17 20 17

A1
A2
A3
A3+
AN

Tung Sty
AS
IMP
SS

Förklaringar: A - prio tävling Total tid: 750 h A1 - 60-75 % av max HF
B - prio tävling A1 - 75% - 562 h A2 - 75-85 % av max HF
C - prio tävling A2 - 13 % - 98 h A3 - 85-95 % av max HF
Läger A3 - 9 % - 75 h A3+ - 90 - 100 % av max HF (tex. simulerad tävling)
Tester A3+ - 2 % - 15 h AN - maximala mjölksyra intervaller, 5 x 1min (formtoppning). 

AN Anges i tid, timmar
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Övergång Grund/Sommar Grund

38,00
7,00
5,00

20,30
4,00
0,30

42,30
9,00
8,00
0,30

56,00
8,00
5,15
0,45

70,00
6,00
3,45
1,15

46,40
9,00
7,50
1,30
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Totalt

20 15 13 22 25 17 12 10 18 12 18 7 8 25 15 12 25 14 9 7 20 9 16 10 18 10 11 6 750

562
98,00
75,05
14,15
0,50

38
37
59
41

Tung STY - med skivstång
AS - allmän styrka, cirkel styrka, 10-25 min.
IMP - impulsryck, på skidor/rullskidorLöp (spänst), max insats i 10-30 sek

mellan 8-12 ryck per session.
SS - styrke stak, 30-90 sek. produktions- och tolerandträning

De kortare dragen under sommaren, mer toleransträning 
(<90 sek) just innan och under säsong.

Anges i antal pass
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Övergångd/Höst/Skidvane Tävlingssäsong
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6,30
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0,20
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