
  

  

  

  

    

  

 

  



 

 

Friidrottens grenar 

Friidrottens grenar utgör grunden i många idrotter. Att lära sig springa, hoppa 
och kasta bättre är något man har nytta av i de flesta idrotter. Friidrott ger alltså 
ditt barn en utmärkt allmänfysisk träning! 

Man delar ofta in friidrottens grenar i fem grupper: sprint/häck, medel-
/långdistans, hopp, kast och mångkamp. I listan nedan finns en tydligare 
förklaring av de olika grupperna. 

Sprint/häck 
Löpsträckor upp t.o.m. 400 meter, med eller utan häckar. Vid tävling i sprint och 
häck har varje löpare en egen bana från start till mål och vid starten används 
normalt sett startblock. 

Medel-/långdistans 
Löpsträckor från 600 meter och uppåt, på löparbana, landsväg eller i terräng. 

Hopp 
En grupp som omfattar två vertikala hopp (höjdhopp och stavhopp) samt två 
horisontella hopp (längdhopp och tresteg). 

Kast 
I gruppen kast finns fyra grenar som utförs från en kastring: kulstötning, diskus, 
slägga och viktkastning. Dessutom spjut, som kastas från en ansatsbana. För de 
allra yngsta förekommer ibland också bollkastning ("kast med liten boll") eller 
kast med Vortex-spjut. 

Mångkamp 
Olika kombinationer av löp-, hopp- och kastgrenar. Mångkamper med högst fem 
grenar genomförs under en och samma dag, medan mångkamper med sex eller 
fler grenar avgörs över två dagar. 



Historia 

Karlskoga Friidrottsförening bildades 1986 efter en sammanslagning av KIS 
(Karlskoga Idrotts Sällskap), Linnebäcks friidrottssektion och Granbergsdals IF:s 
friidrottssektion. Klubben är en ideell förening som är öppen för alla som vill 
delta och klubben arbetar för jämlikhet.  

Verksamheten bedrivs på Nobelstadion vår-sommar-höst och i Österledsskolans 
gymnastikhall samt i Nobelhallen under vintern. Då Karlskoga saknar en större 
friidrottshall med möjlighet till träning av vissa grenar nyttjas under 
vinterhalvåret även Wåxnäshallen i Karlstad och Tybblelundshallen i Örebro. 

 

 

Verksamhetsidé 

Klubbens huvudsakliga verksamhet omfattar arenafriidrott för ungdomar på 
bredd- och elitnivå. Målsättningen är att satsa på breddverksamhet i unga år för 
att på sikt få fram ungdomar som kan hävda sig bland svensk ungdomselit. Det 
ligger även i klubbens ambition att stimulera och utveckla de ungdomar som nått 
ungdomselit så långt egna resurser räcker till eller med andra åtgärder hjälpa den 
enskilde till personlig utveckling. 

 

Parasport 

Klubben är också aktiv i friidrottens parasport där idrottare med rörelsehinder, 
synskada eller intellektuell funktionsnedsättning deltar. Man tävlar i både kast-, 
löp- och hoppgrenar. Klubben är långt framme i grenen Race Running med flera 
världsrekord. 

 

 

 

 

 



Träningsgrupper 

Friidrottsåret räknas från då träningen börjar inomhus på hösten.  

 

Knattegruppen från, höstens inomhussäsong, det år de fyller 6år till 8år  
För de allra yngsta åldrarna utgår friidrotten från ett lekande perspektiv och 
barnen tränar i denna ålder en gång i veckan. Beroende på plats sker antingen 
träningen i en gymnastiksal under vinterhalvåret eller på sommaren på 
Nobelstadion utomhus. I detta stadie får barnen prova på många av friidrottens 
olika grenar utifrån sin egen utveckling och nivå.  De får även lära sig enklare 
grundregler och teknik om hur grenen ska utföras. Leken ska i denna ålder vara 
en central del av träningen. 

 

Yngregruppen från det år de fyller 9år till 10år 
Detta stadie påminner till stor del om ovanstående, men träningen lägger mer 
fokus på utvecklande av koordination, rörelse och motorik. I denna ålder är 
träningen fortsatt allsidig och barnen ska fortsätta att få chans att prova på olika 
grentyper. Barnen får lära sig ytterligare moment och regler i de olika grenarna. 
Som ny ska det vara enkelt att komma in även om man inte varit med sedan 
första stadiet. Utvecklandet av rörelser och skapandet av ett friidrottsintresse är 
centrala delar i denna ålder. Eventuellt börjar en del barn prova på att tävla under 
enkla former. Barnen tränar två gånger i veckan. 

 



Mellangruppen från det år de fyller 11år till 12år 
I denna ålder, strax före eller under puberteten, händer mycket i våra kroppar 
som får stor påverkan på vårt idrottande. Det allra viktigaste i detta stadie är att 
varje individ ska ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Träningen ska 
fortsatt byggas på glädje samt ha fokus på personlig utveckling och inte på 
resultat. Då våra kroppar är som mest mottagliga för nya rörelser under denna 
period ska än mer fokus i träningen läggas på koordinationsövningar och 
grundläggande teknik. Även i denna ålder bör alla grenar fortsatt tränas, 
kombinerat med diverse styrka och rörlighet. För den som önskar ska klubben ge 
chansen att tävla mer regelbundet i närregionen. Barnen tränar två gånger i 
veckan. 

Äldregruppen från det år de fyller 13år 
Detta stadie är helt avgörande för fortsatt idrottande därför är det viktigt att 
anpassa träningen så att både idrottsliga och sociala aspekter ges utrymme i 
träningsgruppen. Våra träningsgrupper ska bygga på en välkommande plats för 
alla oavsett vilken ambitionsnivå den aktiva vill ligga på. För den som vill börja 
satsa mer ska man ges möjlighet att träna ännu fler tillfällen i veckan och även 
börja tävla mer frekvent. En aktiv som inte vill satsa just nu ska fortfarande ha 
möjlighet att kunna träna på i gruppen efter sin egen nivå. Förutom grenspecifik 
träning bör stor vikt läggas på koordination, rörlighet, uthållighetsträning och 
enklare styrketräning (främst under grundsäsong), då kroppen är mer mottaglig 
för större utveckling under denna period av livet. Förståelsen för vikten av 
uppvärmning, stretch, förberedelser, nedjogg och återhämtning bör också bli en 
allt viktigare del i de aktivas träningsupplägg.  

Kastträningsgruppen från det år de fyller 12år 
I den här gruppen inriktas träningen huvudsakligen på grenarna spjut, kula, 
slägga och diskus. Stor vikt läggs på styrketräning som är inriktad på 
kastgrenarna under vinterhalvåret och teknik på sommarhalvåret. De som deltar i 
den här gruppen brukar vilja tävla oftare i kastgrenarna.  

Löpträningsgruppen öppen för alla 
Tanken är att alla skall kunna vara med, oberoende på vilken nivå man är på. 
Stor del av träningen är intervallträning. 

Huvudtränaren kan i vissa fall förändra vilken grupp den aktiva ska delta i, t.ex. på grund av 
storleken på vissa årskullar. 

 



Tävlingar 
 

Karlskoga Friidrott arrangerar årligen Karlskoga Friidrotts Ungdomsspel och 
Nobelspelen.  

Karlskoga Friidrotts Ungdomsspel är en tävling för ungdomar som startades 
2022. 

Nobelspelen är en tävling för ungdomar och seniorer som har arrangerats varje år 
sen 1987 och har upptagningsområde i första hand Värmland och Närke men på 
senare år även övriga delar av mellan Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ny Medlem 
 

Som ny medlem vill vi att Ni ska fylla i lappen ”Uppgifter för medlemmar” som 
bifogas. Ni får prova att träna tre gånger innan det blir dags att betala 
medlemsavgiften, som är 1000kr/år för hela familjen. Om ni blir medlemmar 
efter första augusti gäller halva avgiften (500kr) eller från första oktober då är 
avgiften 250kr. För ensamkommande barn (under 18 år) gäller halv 
medlemsavgift. 

Medlemsavgiften betalas in på plusgironr: 58 39 13-9,  
alternativt Swish 1231493584. 

Föreningen är certifierad som Trygg & säker förening, mer info finns på 
hemsidan. Där hittar man också vår drog- och alkoholpolicy.  

Som medlem är den aktive försäkrad för olycksfall som kan uppkomma under 
träning och tävling. 

Karlskoga Friidrott har en hemsida med adressen www.karlskogafriidrott.se. 
Hemsidan uppdateras löpande med information om träning, tävlingar, m.m. så 
titta in regelbundet. 

Ni har också möjlighet att följa Karlskoga Friidrott på sociala medier. 
Vi har en grupp på Facebook som är s.k. sluten, så ni måste begära tillträde och 
godkännas innan ni kan se och göra inlägg 

http://www.facebook.com/167792966587553 

Förväntningar på föräldrar och den aktive 

Karlskoga Friidrottsverksamhet finansieras till stor del genom våra 
tävlingsarrangemang och viss försäljning.  
Därför behöver aktiva barn och ungdomars vårdnadshavare ställa upp som 
funktionärer under våra tävlingar. Om vårdnadshavare har förhinder bör man 
själv (om möjligt) hitta en ersättare till sin funktionärsuppgift. 
Sedan bör man också ställa upp solidariskt och hjälpa till med den försäljning av 
t.ex., toa- och hushållspapper, Idrottsrabatten eller dylikt som kan förekomma.  

Pengarna går bland annat till nya redskap, träningsläger, startavgifter osv. 

 

 



Är du intresserad av att hjälpa till i föreningen. 

 

Karlskoga Friidrott är under konstant utveckling och vi söker alltid efter fler 
duktiga tränare som kan komplettera vår befintliga tränarstab och avlasta vid 
träningar och tävlingar. Föreningen erbjuder träningsgrupper från 6 år och upp 
till elitsatsande juniorer. 

Klubben söker blivande tränare med eller utan tidigare erfarenheter, men med 
intresse av att utveckla barn och sig själva. Rollen innebär att man kompletterar 
redan befintlig tränarstab och huvudtränare i grupperna. 

Är du intresserad av att bli en del av Karlskoga Friidrott, hör av dig till någon av 
de nuvarande tränarna för vidare diskussion. 

Klubben bekostar lämpliga utbildningar vid behov och möjlighet till ersättning 
finns. 

Det finns även alltid behov av hjälp med andra sysslor i klubben. Känner ni att ni 
kan ställa upp och hjälpa till så kontakta gärna någon av tränarna eller 
ordförande i klubben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barnets uppgifter 

Namn: Personnummer (fullständigt): 
 
 

 
 

Telefon: E-post: 
  

Övrig information (allergier etc.) 
 
 
 

 

 

Vårdnadshavares uppgifter 

 Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 
Namn 
 

  

Adress 
 

  

Personnummer   

Postort/ort 
 

  

Telefon  
 

 

E-post  
 

 

Dessa uppgifter kommer att lagras digitalt i föreningens medlemsregister. 

Foton 

Ifall ni inte vill att foto och namn på ert barn publiceras på Karlskoga Friidrotts  
webb och Facebooksida var vänlig och kontakta någon i styrelsen eller tränare.   

Medlemsavgift 

Alla är välkomna att prova på upp till tre träningstillfällen innan avgiften ska betalas. I 
medlemsavgiften finns även försäkring som gäller för de aktiva till, under och från 
träning/tävling. 
Medlemsavgift är 1000 kr före första augusti eller 500 kr efter första augusti eller 250kr från 
första oktober, den betalas snarast efter att man blivit medlem. 
För ensamkommande barn (under 18 år) gäller halv medlemsavgift. 
 
Avgiften betalar ni in på vårt plusgiro: 58 39 13-9, alternativt Swish 1231493584. 


