
Träningsschema för egen 

barmarksträning  

Under eftersäsongen är det bra att träna egen 

barmark när vi inte har organiserad 

eftersäsongsträning. Eftersäsongen är en 

viktig uppbyggnadsperiod för konståkare och 

det är viktigt att träna barmark för att vara så 

fysiskt förberedd som möjligt till när vi går på 

is igen. Vi lägger därför upp ett anpassat 

barmarkschema som ni gärna får utgå ifrån. 

Öka på mängden övningar om ni vill ha ännu 

mer träning och minska om ni vill ha lite 

mindre.   

 

Dag 1 – Spänst och koordination 

För att kunna hoppa högt och få en snabb rotation är det viktigt att träna upp 

kroppens snabba muskelfibrer med spänstträning. Ju fler snabba muskelfibrer vi 

har, desto mer explosiva blir vi. Det skapar kraft i hoppen, gör oss snabba över isen 

och gör att vi roterar fler varv i luften. Spänstträning genomförs med explosiva 

övningar men också med viss vila emellan övningarna. Detta är för att musklerna ska 

kunna återhämta sig för att göra så explosiva rörelser som möjligt.  

 Uppvärmning – Hopprep. 100 x 4 enkla hopp på ett ben (200 på varje ben). 

Fortsätt med 20 x 5 dubbla hopp. Gör gärna också ett maxtest och räkna 

hur många du kan göra i rad. Gör samma test med trippelhopp.  

 Blandade spänstövningar. Nu arbetar vi med explosiva övningar. Gör 

övningar så som ”indianhopp”, sidohopp, höga häckhopp, höga häckhopp på 

en fot, grodhopp m.m. Gör 6 stycken av alla övningar, tre gånger. Sidohoppen 

genomförs tre gånger åt varje håll. Fokusera allra främst på spända 

höfter och spänd rumpa i alla övningar. 

 Ruscher. Spring så fort du kan i ca 15-20 meter. Den snabba, explosiva 

starten är det allra viktigaste med övningen. Variera gärna startpositionerna 

(sitt på knä, ligg ner, gör ett upphopp m.m). Variera ytterligare genom att 

springa i uppförsbacke. Upprepa minst tre gånger med en kort vila emellan. 

 Sidokickar. Stå med näsan åt höger. Kicka ett sträckt vänsterben så högt 

upp som möjligt, sätt i benet igen och saxa över framför med det andra 

benet. Börja om så att rörelsen sker i takt i en ”hoppig” rörelse. Gör 8 

stycken i rad. Börja sedan om och gör åt andra hållet. Upprepa 3 gånger åt 

varje håll. Tänk också på hållningen under tiden.  

 Upphopp och rotationshopp. Gör maxupphopp 10 st på två fötter, hopp-

hopp-hopp och landa på en fot 10 st, tvåvarvsrotation 10 st åt varje håll på 

en fot. Vi hoppar åt båda hållen för att träna upp koordinationen. Tänk på 

kroppshållningen med axeln framför kroppen. Alla rotationer sker på linjer 

och så nära kroppen som möjligt. Tänk extra på att hålla alla landningar i 



minst fem sekunder. Lägg gärna på balansövningar i landningarna (gör till 

exempel bielman eller total split utan att sätta i foten). Lägg gärna på 

konståkningshopp så som Axel, Salchow med flera. Gör både enkel och 

dubbel. 

 10 x 3 höftlyft på två fötter. Ligg ner på golvet 

med hela ryggen i. Fötterna ska vara placerade 

med hela sulan i marken och ha höftbredd 

emellan sig. Lyft höfterna rakt upp så högt som 

möjligt utan att fötterna eller skulderbladen 

flyttas. Spänn rumpan till max. Övningen är bra 

för att stärka rumpa och höfter men också för att 

se till att vi inte blir skadade i den nedre delen av 

ryggen. Gör övningen mycket långsamt och med 

full kontroll. 

 10 x 2 höftlyft på en fot. Gör övningen på 

samma sätt som på två fötter men lyft upp ett 

ben rakt fram och håll det i linje med benet som 

är i marken. Var mycket noga med att höfterna 

fortfarande är parallella med varandra. Denna 

övning är mycket förebyggande för skador i nedre 

delen av ryggen.  

 Minst 10 minuter stretching av hela kroppen 

(speciellt med fokus på ben). Stretcha igenom hela kroppen. Var extra noga 

med rumpa, lår, vader och ljumskar.  

 

Dag 2 – Konditionsträning 

Eftersäsongsträningen är ett utmärkt tillfälle för att träna upp konditionen som gör 

att man orkar träna mer på is, samt orkar åka sitt program så bra som möjligt. 

 Uppvärmning. Löpning/jogging ca 1 km.  

 Intervallträning: 70/20. Spring i 70 sekunder och gå i 20 sekunder. Gör 

detta 10 gånger i rad. Vid knäproblem, gör detta cyklandes på ryggen. 

Löpningen ska kännas jobbig, ca 70-80% av så fort som man kan springa. 

Viktigt är också att andas ordentligt under vilan. 

 Aktiv vila: 10 minuter. Under den aktiva vilan, gör: 10 x 3 

armhävningar. Gör vanliga armhävningar med armarna placerade lika brett 

som axlarna. Spänn hela kroppen ordentligt och bör armarna långsamt till 

90 grader och gå långsamt upp igen. Håll nacken lika rakt som resten av 

kroppen. Du får gärna göra smala armhävningar också om dessa är för 

enkla. 15 x 3 raka situps. Gör raka situps med fötterna i marken. Händerna 

håller du helt still på bröstet och armbågarna ska nudda knäna varje gång. 

15 x 3 rygglyft. Gör vanliga raka rygglyft. Håll ryggen rakt och lyft mycket 

långsamt. Spänn hela kroppen men titta ner i marken för att vara skonsam 

mot nacken. 



 Intervallträning 20/20. Spring i 20 sekunder och gå i 20 sekunder. Gör 

detta 10 gånger i rad. Spring så fort du kan under de 20 sekunderna. Det är 

extra viktigt att starten är mycket snabb för att man ska kunna träna 

explosiviteten ytterligare. 

 Minst 10 minuter stretching av hela kroppen. Fokusera på vighet. 

 

Dag 3 – Överkroppsstyrka 

Överkroppsstyrka är jätteviktig för att klara av att stoppa rotationer, hålla statiska 

positioner och för att hålla sig skadefri i framför allt ryggen.  

 Armhävningar med variation. Gör 10 x 3 vanliga armhävningar på tårna, 

samt 10 x 3 smala armhävningar (dessa får göras på knäna).  

 30 x 3 små dips. Ställ dig på hälarna och med handflatorna i marken. 

Fingrarna ska peka mot fötterna. Lyft rumpan och gör små snabba böjningar 

med armarna. Det ska kännas som en rejäl brännande känsla i armarna. 

Gör gärna fler om du tycker det är för lätt.  

 15 x 3 raka situps med 15 sekunder statisk styrka. Gör raka situps med 

fötterna i marken. Händerna håller du helt still på bröstet och armbågarna 

ska nudda knäna varje gång. När 15 situps är gjorda lyfter du benen och 

håller dem rakt i luften, lyfter ryggen och armarna är still framför kroppen, 

man balanserar på rumpan. Kroppen ska spännas till max. Räkna mycket 

långsamt till femton eller längre. 

 20 x 3 snabba magvridningar. Balansera på rumpan med böjda ben och 

vrid hela överkroppen fram och tillbaka från sida till sida. Vridningarna får 

gärna gå fort. Vrid överkroppen så långt som möjligt åt varje håll.  

 3 x 10 ”fällknivar”. Ligg rakt ner på rygg på marken och dra upp sträckta 

ben och armar så att de nuddar precis ovanför kroppen. Håll magen spänd 

hela tiden på att vi aldrig slappnar av i svanken.  

 Rygglyft 20 x 3 med 15 sekunder statisk styrka. Gör vanliga raka rygglyft. 

Håll ryggen rakt och lyft mycket långsamt. Spänn hela kroppen men titta ner 

i marken för att vara skonsam mot nacken. Avsluta med att lyfta armarna 

rakt fram och lyfta benen. Balansera på höfterna och spänn hela kroppen till 

max. Räkna mycket långsamt till femton eller längre.  

 Rak plankan 35 sekunder x 3. Spänn hela kroppen till max och tänk på att 

hela kroppen är spikrak ”som en planka”. Kroppen ska vara så spänd så den 

skakar. Gör 10 vanliga armhävningar efter varje planka.  

 Minst 10 minuter stretching av hela kroppen (speciellt med fokus på 

överkroppen). Stretcha igenom hela kroppen. Fokusera mycket på 

överkroppen och träna gärna rörligheten i armarna. Använt till exempel en 

pinne eller något annat stelt och rakt, håll i den och dra den fram och 

tillbaka med armarna från magen till ryggen över huvudet. Stretcha dock 

även benen för att öka vigheten.  

 



När dessa tre dagar är klara, börja om på schemat 

eller kombinera övningarna fritt med andra 

övningar. Gör gärna egna scheman med det ni 

känner att ni behöver träna mest på. Vill ni ha fler 

exempel på övningar så hör av er till någon av 

tränarna. 

 

Ni är starka! 

Ni är bäst! 

Vi tror på er! 

 

 

 


