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INTRODUKTION  

  
Tanken med denna samling av fysövningar och exempel på upplägg för fyspass är att ge byggstenar till 

att konstruera kompletta program. Syftet är också att genom exemplen visa riktningen på respektive 
område.  
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FYSÖVNINGAR   
  
ALLMÄNSTYRKA  
  

• Brutalbänk-i-par  

• Krypa med kompis på ryggen  

• Skottkärra hoppandes (eller gå)  

• Röra diagonalt motsatt arm/ben och sträck ut motsatt  

• Plocka upp 4 tennisbollar ståendes på ett ben  

• Situps nudda hälarna   

• Lägga sig på rygg och upp till stående  

• 10-9-8-7... med ben, ben, burpees   

• 2 och 2 boxa varandra lätt i magen 45 sek  

• Med glid-dukar för fötterna, i plankläge växelvis upp med knäna  

• Krypa som en krokodil (långsamt) under taggtråd   

• 2 och 2 Finnen   

• 2 och 2 Ryggresningar  

• Rumplyft ett ben i taget med häl på bänk  

• Sidoplanka i 3 svårighetsgrader   

• Trapplöpning  

• Hopprep   

• Hålla i skottkärra, släpp växelvis  

• 2 och 2 kasta inkast mot varandra, hinna med en sprattelgubbbe med armarna, småjogga 
på stället  

• 2 och 2: ena står i plankan med benen brett isär, kompisen kör snabba fötter över benen  

• Brottningsstation i cirkel, få den andra på rygg (mattor)  

• Stå i planka och studsa en boll med ena handen (byt efter ett tag)  

• Kamp om bollen (båda håller i boll)  

• Ank-gång  

• Klättra i rep  

• Sidogång med hårda gummiband  

• Promenera på vägg  

• Hunden med enbart knäskålarna i golvet (inre magmusklerna)  
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• Cirkla vikt runt kroppen liggande på mage  

• Gå upp på vägg (med händerna ca 80 cm från väggen)  

• Saxhopp  

• Baksida axlar lätt framåtlutad med 2 st fyllda vattenflaskor  

    

EXPLOSIV STYRKA & POWER  
  

• Skivstångsskolning med ”totalen”  

• Skivstångsskolning med goodmornings (ut ned rumpan, ned mot tårna)  

• Skivstångsskolning med pinne längs ryggen (3 x punkter) utfall  

• Skivstångsskolning omvänd start med axlarna ovanför stången, ut med rumpan  

• Skolning / uppvärmning med käpp framme på axlarna med korsade händer rotation 
stående  

• Skolning / uppvärmning med käpp framme på axlarna med korsade händer rotation 
framåtlutad stående  

• Benböj med stång  

• Benböj med lämplig kompis på ryggen  

• Ryck   

• Frivändning   

• Stående axelpress  

• Utfallsstegs med bakre benet högt  

• Enbensbenböj  

• Step ups med vikter i händerna eller skivstång på axlarna   

 

I perioder: medicinbollskast eller häckhopp eller plinthopp direkt efter styrkan eller mellan övningar.  

  

AXELKONTROLL & KASTSTYRKA  
  
(Först uppvärmning till breaking sweat om ej varma)  

• Omvända bordet  

• Axelhävningar  

• Väggänglar  

• Tummarna över huvudet  

• Skulderbladsarmhävningar  
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• Gummiband fäst i ribbstol:   

1. Drag med armbågen vid höften  
2. Drag med armbågen i huvudhöjd   
3. Drag diagonalt från höft till högst upp  

• Upp i brygga från sittande med händerna i ribbstol  

• Pullover med hantel eller vikt, med ryggen på bänk  

• Inkast medicinboll 1-2 kg med stämfot  

• Golv-vägg-tak kast med tung 1:a  

• Med pinne:  

1. Töj upp i kastläge med pinnen mot väggen (upp med armhålan)  
2. Snurra armbåge  
3. Töj med båda händerna på pinnen luta sig framåt   
4. Håll brett och ta pinnen över huvudet   

• Chins med hjälp   

• Gliddukar på händerna, sträck ut så långt man kan en hand i taget  

 

SNABBHET:  

• Löpskolning  

• In and outs  

• Stafett  

• Starter (jobba med armarna)  

• Snabba fötter (små steg) framåt 10m till ett streck, vänd om, maxlöp tillbaka   

• Tävla 10, 20, 30 m  
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EXEMPEL TRÄNINGSPASS FYS HANDBOLLSUNGDOM  
  

Exempelpass ALLMÄNSTYRKA 1:  
Cirkel med 8 stationer 45 - 60 sekunder, vila ca 20 sekunder under transport till nästa station. 3 varv. 

2 min vila mellan varven. Effektiv tid: 40 min.   

  

Exempelpass ALLMÄNSTYRKA 2:  
Parfokus där alla övningar behöver göras två och två. 5 - 7 övningar som görs 3 x per person. Effektiv 
tid: 40 min.   

  

Exempelpass ALLMÄNSTYRKA 3:  
Alla kör samma övning. En i taget. 10 övningar som går att köra individuellt och samtidigt. 3 varv och 
1 minut per övning, vila 15 sek. Varvvila 2 min. Effektiv tid: 40 min.   

  

Exempelpass ALLMÄNSTYRKA 4:  
Alla kör samma övning. En övning i taget 3 x 45 sek.   

  

Exempelpass ALLMÄNSTYRKA 5:  
Arbeta mot beting. Spelarna får göra sina repetitioner i vilken ordning de vill. Tex totalt 100 situps, 50 

Burpbees, etc. 7 – 8 övningar.   

  

Exempelpass EXPLO 1: (Startpass)  
1. Totalen 3 x 5 st. (Turvisas om pinnarna)  

2. Ben. Fritt val mellan:  

a Benböj med stång  

b Utfallssteg med vikt i famnen  

c Enbensbenböj. 3 set x 8 reps. Per ben för utfall, 3 x 5 för enbens.  

3. Ryck/frivändning. Fritt val. Alternativ övning är stående axelpress + stående rodd. 3 x 8.   

4. Dips 3 x max antal (20-30 st) 5. Om tid finns kvar: step ups 3 x 8 per ben.  

  

Exempelpass EXPLO 2: (december + mars)  
1. Totalen 2 x 5 med stång.  

2. Ben. Fritt val mellan:  

a Benböj med stång  

b Utfallssteg med vikt i famnen och bakre benet på bänk.  

c Enbensbenböj. 3 x 8 reps. Per ben för utfall, 3 x 5 för enbens.  
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3. Ryck/frivändning. Fritt val. Alternativ övning är stående axelpress + stående rodd. 3 x 8.   

4. Häckhopp jämfota över 6 häckar. 3 x. 5. Tävla i att hoppa (mångsteg) med så få steg som man 
kan tvärs över plan.  

 

  

Exempelpass EXPLO 3: (mellan)  
1. Totalen 2 x 5 med stång eller pinne.  

2. Ben. Fritt val mellan:  

a Benböj med stång  

b Utfallssteg med vikt i famnen och bakre benet på bänk.  

c Enbensbenböj. 3 x 8 reps. Per ben för utfall, 3 x 5 för enbens.  

3. Ryck/frivändning. Fritt val. Alternativ övning är stående axelpress + stående rodd. 3 x 8.   

4. Framåtkast med medicinboll (2 kg) 3 x 5 max.  

5. Tävla i vertikalhopp.  

 

 

Exempelpass AXELKONTROLL & KASTSTYRKA:  
Alla kör samma övning. En övning i taget med instruktion före. 3 x lämplig maxrepetition:  

(Gummiband: ca 20 st), (Gliddukar ca 30 – 45 sekunder), (Kast ca 8 – 10 kast var).  

Det är ok i detta pass att det kanske inte upplevs som det mest jobbiga / utmattande. Viktigt med 
rätt utförande och att rätt muskler aktiveras / används. Effektiv tid: 40 min.   

  

  


