
  

  

 AOK´s, BARN o UNGDOMSTRÄNING 

Grön 
3 moment: Linje-OL, kort bana och inter-

vall linje. 

 

Syfte 

Tumgreppet! Tummen på plats hela kväl-

len, utan kompass så långt det är möjligt.  

 

Genomförande 

1 Följ grön linje till starten. 

2 Kort OL-bana, full gas mellan 3 o 4. 

3 Intervall linje hem, jogga på röda, spurta 

på gröna. 

 

Kontroller 

Hängande miniskärmar, touch. 

 

 

Allmänt 

Vårens första ungdomsträning. Vi försöker hitta tumgreppet samt några fartleksövningar. 

 
 

Uppvärmning:  Vi startar med lugn linje-ol till ”riktiga starten”. 3 olika linjer beroende på grupp. 

Lägg kompassen i fickan och kör tumgreppet! 

 

Avslutning: Följ intervall linjen, samma för alla. På röda sträckan joggar man (de yngsta kan gå), på 

gröna sträckan är det full gas som gäller. 
 

Vit 
3 moment: Linje-OL, 2 korta banor samt 

intervall linje. 

 

Syfte 

Tumgreppet! Tummen på plats hela kväl-

len, utan kompass så långt det är möjligt.  

 

Genomförande 

1 Följ grön linje till starten. 

2 2 korta OL-banor, full gas mellan 3 o 4. 

3 Intervall linje hem, jogga på röda, spurta 

på gröna. 

 

Kontroller 

Hängande miniskärmar, touch. 

 

 

110 Mulleberget 

”Tummen” 
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Gul 
3 moment: Linje-OL, 2 korta banor samt in-

tervall linje. 

 

Syfte 

Tumgreppet! Tummen på plats hela kvällen, 

utan kompass så långt det är möjligt.  

 

Genomförande 

1 Följ gul linje till starten. 

2 2 korta OL-banor, full gas mellan 4 o 5. 

3 Intervall linje hem, jogga på röda, spurta på 

gröna. 

 

Kontroller 

Hängande miniskärmar, touch. 

 

 

Orange 
3 moment: Linje-OL, 2-3 korta banor samt 

intervall linje. 

 

Syfte 

Tumgreppet! Tummen på plats hela kvällen, 

utan kompass så långt det är möjligt.  

 

Genomförande 

1 Följ orange linje till starten. 

2 2-3 korta OL-banor, full gas mellan 4 o 5. 

3 Intervall linje hem, jogga på röda, spurta på 

gröna. 

 

Kontroller 

Hängande miniskärmar, touch. 
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Violett 
Precis som orange men allt lite snabbare och  

endast stopp mellan övningarna. 

Behöver du mer? Kör ett snabbt varv runt 

spåret och eller ta in alla kontrollerna, 21 st. 


