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INTRODUKTION  

  
Tanken med denna planering är att säkerställa en bra fysträning för en handbollsungdom. Planeringen 

syftar till att spelaren får träna på och stärka viktiga egenskaper för en handbollsspelare.  
 

Fysträningen definieras i den här planeringen i form av 6 stycken områden. Att dela upp i områden är 

ett sätt att ta ett steg upp från ”löpning+korridorsfys” som sett över säsongen inte ger samma 
möjlighet att träna så allsidigt som man skulle vilja.  
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UNGDOMSHANDBOLLSSPELARENS FYSOMRÅDEN  
  

ALLMÄNSTYRKA  
Cirkelfys, allmänstyrka, knäkontroll (i form av bål- och benstyrka), kroppskontroll, akrobatik. Övningar 

själv och med hjälp av kompis. Detta är det största området för den ålder denna planering är skriven 
för (Flickor upp till 16 år).   

  

CARDIO  
Puls, kondition, löpning, intervaller, löpning med övningar längs vägen. Området syftar till att ge 

spelaren ork i både matchsituation och för att orka med övrig träning.   

  

AXELKONTROLL & KASTSTYRKA  
Gummibandsträning, rörlighet samt rätt styrka i axlar, skuldror och bröstrygg, medicinboll, chins. Detta 
område syftar till att vara både skadeförebyggande för axlarna och att möjliggöra en korrekt kastarm 

och ett hårt skott.  
  

EXPLOSIV STYRKA & POWER  
Introduktion till styrka med vikter, styrka med färre reps, olika former av tyngre styrka som tex 

ensbenböj. I samband med övningarna kan det även ingå häckhopp, mångsteg (hopp vänster-
högervänster etc), medicinbollskast framåt mm, för att lära sig använda styrkan explosivt. En effekt av 

att träna detta område specifikt för tjejer är att få dem att prata om hur starka de är, veta sina ”pers” 
i styrkeövningarna och värdesätta styrka.  

  

SNABBHET  
Acceleration, maxsnabbhet, riktningsändringar, springa rätt, löpskolning, stafetter, tävla, reaktion, 

fintsnabbhet.  

  

RÖRLIGHET  
Stretch efter träning, blanda in aktiva övningar, hemläxa framför skärmen, helt nödvändigt med 
individuellt fokus, individuellt kan det för vissa spelare betyda nästan ingen stretch eller rörlighet alls.  

  

    

  

 

 



   
 

  4  

 

  
 

SÄSONGSPLANERING FYS HÖST  
  

Utkast till fysplanering för ungdomar under en säsong. Procentdelen beskriver fördelningen av 

fysträningen oberoende av totalt antal tillgänliga pass.  

  

Antal pass inom parentes är utsatt för att göra en konkret illustration och utgår från att antal fyspass 
varierar mellan 4 - 11 per månad. I verkligheten beror det såklart på matcher och krockar mm. 
Planeringen utgår också från att det är ca 45 minuter per pass.   
  

AUGUSTI (upp till 4 pass)   
ALLMÄN 50% (2 pass)  

CARDIO 25% (1 pass)  
AXEL 25% (1 pass)  

  

SEPTEMBER (upp till 11 pass)  
Fystester (1 pass, så tidigt som det går)  

ALLMÄN: 50% (5 pass)  

CARDIO: 30% (3 pass)  

AXEL: 20% (2 pass)  

  

OKTOBER (upp till 11 pass)  
ALLMÄN: 30% (3 pass)  

CARDIO: 25% (3 pass)  

EXPLO: 15% (2 pass)  

AXEL: 20% (2 pass)  
SNABB: 10% (1 pass)  

  

NOVEMBER (upp till 8 pass)  
ALLMÄN: 20% (2 pass)  

CARDIO: 20% (1 pass)  

EXPLO: 30% (3 pass)  

AXEL: 10% (1 pass)  

SNABB: 20% (1 pass)  

  

DECEMBER (upp till 8 pass)  
Fystester (1 pass, nära jul)  

CARDIO: 20% (1 pass)  

EXPLO: 50% (4 pass)  
SNABB: 30% (2 pass)  
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Total HÖSTTERMIN: (upp till 42 fyspass)  
  

ALLMÄN: 12 pass  

CARDIO: 9 pass  
EXPLO: 9 pass  

  

AXEL: 6 pass  
SNABB: 4 pass  

Fystester: 2 pass  
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SÄSONGSPLANERING FYS VÅR  
  

JANUARI (upp till 6 pass)   
ALLMÄN 50% (3 pass)  
CARDIO 30 % (2 pass)  

AXEL 20% (1 pass)  

  

FEBRUARI (upp till 9 pass)  
ALLMÄN: 40% (3 pass)  

CARDIO: 30% (3 pass)  

AXEL: 20% (2 pass)  

EXPLO: 10% (1 pass)  
  

MARS (upp till 8 pass)  
Fystester (1 pass sent i månaden)  

ALLMÄN: 17% (1 pass)  

CARDIO: 17% (1 pass)  

EXPLO: 40% (3 pass)  

SNABB: 25% (2 pass)  

  

APRIL (upp till 9 pass)  
CARDIO: 15% (1 pass)  
EXPLO: 40% (4 pass)  

AXEL: 15% (2 pass)  

SNABB: 30% (2 pass)  

  

MAJ (upp till 9 pass) (omtag med ny grundfokus inför sommarcuperna)  
ALLMÄN: 40% (4 pass)  

CARDIO: 25% (2 pass)  
AXEL: 25% (2 pass)  

SNABB: 10% (1 pass)  

  

Total VÅRTERMIN: (upp till 41 fyspass)  
  

ALLMÄN: 11 pass  

CARDIO: 9 pass  

EXPLO: 8 pass  

AXEL: 7 pass  

SNABB: 5 pass  

Fystester: 1 pass  
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FYSTESTER  
  

1. Beeptest  

2. Framåtkast 2kg medicinboll eller gummikula  
3. Inkast med några stegs ansats 1kg medicinboll  

4. Löptest 10-20-30  

5. Vertikalhopp  

6. (Option: flygande 20m med fotoceller)  

7. (Option: pers i frivändning och / eller ryck)  

  

  

INDIVIDUELL FEEDBACK TILL SPELAREN  

• Rörlighet   

• Kondis  

• Tips vissa övningar   
• Koordination / diskussion belastning vid flera idrotter  

• Skade check  

Feedbacken kan leda till att spelaren jobbar på områden som är lätta att göra på egen hand.  
  


