
Träningsprogram nr 2 – 2020 

 

Här kommer information om träningsprogram nr.2-2020. Det är ett generellt utformat 

helkroppsprogram och det riktar sig till dig som är hel och frisk.  

Antal pass/vecka och vila 

Kör 1-3 pass per vecka och minst 24 timmars vila mellan styrkepassen. Lätt konditionstränings såsom 

promenader, cykling, simning mm kan utföras mellan styrkepassen. 

Börja med att bygg en styrkegrund 

Har du inte styrketränat regelbundet tidigare börja med att bygga en styrkegrund. De första 12 

veckorna lyfter du och sänker du vikten långsamt och kontrollerat. Tempot är 1-2-3 när du lyfter 

vikten och 1-2-3-4 när du sänker vikten. (Konventionellt utförande). 

 

Börja med att lära in tekniken med lätt belastning. När tekniken sitter tränar du med en belastning 

som gör att du kan utföra övningen 8-12 gånger. De 2-3 sista repetitionerna ska vara kämpiga. 

Powerutförande 

När du har styrketränat med konventionellt utförande i minst 12 veckor och byggt upp en 

styrkegrund kan börja utföra övningarna i Powerutförande.  

När du utför en övning i Powerutförande så ska du lyfta vikten så snabbt du kan utan att ge avkall på 

tekniken. Tänk 1 i lyftfasen och 1-2-3-4 i sänkfasen. Powerutförande förutsätter lite tyngre vikter och 

du ska välja en belastning som du kan utföra 5-10 gånger. Du kommer även att behöva lite längre vila 

mellan seten 1,5-2,5 minuter. 

Varför Powertraining? 

Musklernas förmåga att utveckla kraft snabbt minskar när de åldras men genom att göra övningarna i 

powerutförande går det att bibehålla och t.o.m. utveckla musklernas förmåga att jobba explosivt. En 

förmåga som är viktig för att klara av många vardagliga situationer t.ex. att resa sig upp från soffan, 

att plocka upp något från golvet, att lyfta något. 

Vill du lära dig mer? Läs! ”Senior Power – Styrketräning för äldre.” av H. Bellardini och M. Tonkongi. 

SISU Idrottsböcker  

 

Träningsanteckningar 

Som stöd för att du ska kunna följa upp din träning så finns det en enkel träningsdagbok att ladda ner 

där du kan notera antal reps, set och vikt. 

 

 

 

 

 

 



Få resultat av din träning och träna säkert genom att… 

• Lära dig rätt teknik och fråga om du är osäker 
För att få resultat av sin styrketräning och undvika skador är det viktigt att övningarna utförs 

med rätt teknik. Börja lär in tekniken med lättare belastning. Utför övningarna kontrollerat 

med så stort rörelseutslag som din kropp tillåter och med bibehållen teknik. Om du vill ha 

hjälp finns instruktör på gymmet följande tider: 

 

Gnesta – Vi har ingen fast tid i Gnesta. Kontakta kundcenter om du vill ha hjälp. 

Hälleforsnäs – tisdagar 16,30-18,30 och torsdagar 13,00-14,00.  

Järna – tisdagar 18,30-20,15 och torsdagar 9,00-10,00 

Malmköping – tisdagar 13,00-14,00 och torsdagar 16,30-18,30 

Stallarholmen – måndagar 9,00-11,00 och onsdagar 16,30-18,30 

Åkers Styckebruk – tisdagar 16,30-18,30 och onsdagar 9,00-10,00 

 

• Lära dig rätt andningsteknik 

Andas ut när du lyfter vikten och andas in när du sänker den. Undvik att hålla andan, 

framförallt viktigt för personer som har hjärt- och kärlsjukdomar då blodtrycket kan stiga om 

man håller andan. 

 

• Värma upp och varva ner 

Förslag på uppvärmning 10-20 minuter 

- Värm upp 10-20 minuter på valfri konditionsmaskin 
- Dynamisk rörlighet 

- Kör ett uppvärmnings set i av styrkeövningen innan du ökar på belastningen. 

 

Förslag på nedvarvning 

- 5-15 minuter på valfri konditionsmaskin med lätt intensitet. 

- Dynamisk rörlighet 

 

• Lås inte dina leder.  

Lämna alltid en lätt böjning när du sträcker ut armar och ben. 

 

• Håll ryggen rak i stående övningar 

Böjningen sker i höftled dvs att rumpan skjuts bakåt inte genom att böja i korsryggen. 

 

• Lyssna på din kropp 

Öka belastning och träningsmängd successivt. Dra ner på belastningen om du inte kan 

slutföra ett set eller ett träningspass.  

 

• Se till att dricka ordentligt 

Drick ordentligt under dagen och under träningspasset. 

 

Lycka till med din träning! 

 

 


