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”Bredden ger spetsen”



”Bredden ger spetsen”

Träningsmängd

• 1 pass/vecka á 1 h i gymnastiksal runt om i Växjö Kommun. Viktigt att det finns möjlighet till friidrott nära 

hemmet i dessa åldrar. Möjlighet till att förlägga några pass per termin på Arenastaden.

Träningsinnehåll

• Friidrottslek, mestadels i gymnastiksal. Introduktion av friidrottens alla grenar i lekfulla former. Utveckla 

barnens koordinationsförmåga. Hög aktivitetsgrad.

Tränare/ledare

• Föräldrar och ev. unga tränare. Rekrytering av tränare/ledare görs från kansliet. Denna ålder ska ha en 

träningstid då de är ”ensamma” i arenan. All kommunikation med föräldrar ska ske i första hand via Slack och 

därefter hemsida och mail.

Utbildning för tränare/ledare

• IFK Växjös Barnledarutbildning, Friidrott för barn 7–10 år, Friidrott för barn 10–12 år – bekostas av föreningen.

Stadie/ålder: Lekstadiet/åk 1-3



”Bredden ger spetsen”

Tävling

• Träna på att tävla, även på träning under lekfulla former.

• Fokus på lokala och interna tävlingar. Det finns även möjlighet för de som vill tävla på annan ort att göra det. 

Förslag på tävlingsutbud: Friidrottsskoletävlingar, Växjöolympiaden, Växjö Mångkampen, Lilla Växjöloppet, 

Lilla Blodomloppet, interna tävlingar i träningsgruppen.

Övrigt

• Lovaktiviteter erbjuds kostnadsfritt. Sommaridrottsskola för en egenavgift. Under vårterminen genomförs 

några gemensamma träningspass för de som börjar fjärdeklass efter sommarlovet.

Stadie/ålder: Lekstadiet/åk 1-3



”Bredden ger spetsen”

Stadie/ålder: Grundstadiet/åk 4

Träningsmängd

• 1 pass/vecka á 1,5h i Telekonsult Arena/Värendsvallen

Träningsinnehåll

• Inskolning i friidrottens sprint-, hopp- och kastteknik. Betoning läggs på rörlighet, koordination, reaktion och 

frekvens. Hög aktivitetsgrad. Låt alla barn testa på alla grenar under första terminen. Låt dem under andra 

terminen träna mer på sina ”favoritgrenar”.

Tränare/ledare

• Föräldrar. Rekrytering av tränare/ledare görs från kansliet. Denna ålder ska ha en träningstid då de är 

”ensamma” i arenan. All kommunikation med föräldrar ska ske i första hand via Slack och därefter hemsida 

och mail

Utbildning för tränare/ledare

• IFK Växjös Barnledarutbildning, Friidrott för barn 7–10 år, Friidrott för barn 10–12 år. All relevant utbildning 

bekostas av föreningen.



”Bredden ger spetsen”

Stadie/ålder: Grundstadiet/åk 4

Tävling

• Träna på att tävla även på träning.

• Tävlingar på hemmaplan. 

• Viktiga tävlingar inomhus: Växjöolympiaden, Klubbmästerkapet, Växjö Inomhuskast, Växjömångkampen. 

• Viktiga tävlingar utomhus: Interna tävlingar, Lag-UDM, Marknadsspelen, Lilla Växjöloppet, Lilla 

Blodomloppet.

Övrigt

• Lovaktiviteter erbjuds kostnadsfritt. Sommaridrottsskola för en egenavgift. Skruvläger på våren tillsammans 

med 12-13 åringarna (ledarna för äldsta gruppen är arrangör), egenavgift.



”Bredden ger spetsen”

Stadie/ålder: Grundstadiet/åk 5

Träningsmängd

• 2 pass/vecka á 1,5h i Telekonsult Arena/Värendsvallen. 1 gruppass och 1 extrapass (mer fokus på 

teknikinlärning). För att delta på extrapass bör man även delta på gruppasset. Extrapass är i första hand för de 

som tävlar eller vill tävla.

Träningsinnehåll

• Fortsatt inskolning i friidrottens sprint-, hopp- och kastteknik. Fortsatt betoning på rörlighet, koordination, 

reaktion och frekvens. Hög aktivitetsgrad.

Tränare/ledare

• Föräldrar till barnen i gruppen. Gästtränare (aktiva från gymnasiet och äldre) enligt rullande schema. 

Utbildning för tränare/ledare

• IFK Växjös Barnledarutbildning, Friidrott för barn 7–10 år, Friidrott för barn 10–12 år. Tränarteamet börjar 

organisera sig för att kunskapsmässigt täcka upp alla grenar/grengrupper för vidareutveckling. All relevant 

utbildning bekostas av föreningen.



”Bredden ger spetsen”

Stadie/ålder: Grundstadiet/åk 5

Tävling

• Träna på att tävla även på träning.

• Tävlingar i Götalandsregionen. 

• Viktiga tävlingar inomhus: Växjöolympiaden, Klubbmästerskapet, Julklappsjakten, Tomtespelen, Quality 

Hotel Games, Sunna Open, Växjö Inomhuskast, Växjö Mångkampen. 

• Viktiga tävlingar utomhus: Marknadsspelen, Ljungbymångkampen, Lag-UDM, WSK-spelen, 

Rosenbomsspelen, Laxaspelen.

Övrigt

• Lovaktiviteter erbjuds kostnadsfritt. Sommaridrottsskola för en egenavgift. Skruvläger på våren tillsammans 

med 11- och 13 åringarna (ledarna för äldsta gruppen är arrangör), egenavgift. Gemensam resa till 

Julklappsjakten anordnas av ledarna för barnen i åk 6, egenavgift.



”Bredden ger spetsen”

Stadie/ålder: Grundstadiet/åk 6-7 (GM-ålder)

Träningsmängd

• 2–4 pass/vecka á 1,5h i Telekonsult Arena/Värendsvallen. 1-2 gruppass och 2-3 extrapass (mer fokus på 

teknikinlärning tillsammans med aktiva från andra åldersgrupper). För att delta på extrapass bör man även 

delta på 1 gruppass. Extrapass är i första hand för de som tävlar eller vill tävla i grenen/grengruppen. Målet är 

att extrapass ska kunna erbjudas i sprint/häck, medel-/lång, höjd, stav, längd/tresteg och kast. 

Träningsinnehåll

• Stort inslag av teknisk skolning genom många delmoment i olika grenar. Fokus på löpteknik på relativt korta 

sträckor, häcklöpning på låga häckar. Bålstyrka i varje pass. Teknikinlärning i skivstång påbörjas. Många 

lågintensiva hopp. Uthållighet genom distanslöpning och cirkelträning. Dynamisk rörlighet.

Tränare/ledare

• Föräldrar.

Utbildning för tränare/ledare

• Friidrott för barn 12-14 år och Ungdomstränarutbildning 14-17 år. Tränarteamet organisera sig för att 

kunskapsmässigt täcka upp alla grenar/grengrupper för vidareutveckling. Fortbildningskvällar i föreningens 

regi. All relevant utbildning bekostas av föreningen.



”Bredden ger spetsen”

Stadie/ålder: Grundstadiet/åk 6-7 (GM-ålder)

Tävling

• Tävlingar i Götalandsregionen. 

• Ex på tävlingar inomhus: Växjöolympiaden, Julklappsjakten, Quality Hotel Games, IDM, Växjö Inomhuskast, 

Växjö Mångkampen, IGM. 

• Ex på tävlingar utomhus: Marknadsspelen, Ljungbymångkampen, Kalmar Sommarspel, DM, Lag-UDM, GM, 

Rosenbomsspelen, Laxaspelen, WSK-spelen, Ölandsspelen. Terränglopp: Växjöloppet, Blodomloppet.

Kraftmätningen och Stafett-SM kan vara aktuell för vissa 14-åringar. 

Övrigt

• Lovaktiviteter (upp till 13 år) erbjuds kostnadsfritt. Sommaridrottsskola (upp till 13 år) för en egenavgift. 

Skruvläger (för barnen i åk 6) på våren tillsammans med grupperna med barn i åk 4 och 5. Ledarna för äldsta 

gruppen är arrangör, egenavgift. Övernattning i Telekonsult Arena på hösten. Gemensam resa till 

Julklappsjakten anordnas av ledarna för barnen i åk 6, egenavgift.



”Bredden ger spetsen”

Stadie/ålder: Basträning/åk 8, 9 + 1 gymnasiet (USM-

ålder)

Träningsmängd

• 1–3 pass/vecka á 1,5h, beroende på hur mycket den aktive hinner/vill träna.

Träningsinnehåll

• Baspassen genomförs gemensamt med åldersgrupperna. Baspassens inriktning är främst på styrka, 

koordination, snabbhet och hopp och erbjuds både för de satsande tävlingsaktiva och för ”motionären”. 

Tränare/ledare

• Föräldrar, måste ej vara friidrottsutbildade och genomför träning efter färdiga mallar.

Utbildning för tränare/ledare

• Lyftteknik, interna utbildningar



”Bredden ger spetsen”

Träningsmängd

• 2–6 pass/vecka á 1,5-2h, inkl. baspassen av allmänfysisk karaktär. 2–3 pass grengruppsinriktad träning. 

Träningsinnehåll

• Periodisering av träning med uppbyggande-, förberedande- och tävlingsperiod. Veckoplaner. Individanpassa 

och automatisera rörelsemönster i teknikträningen. Uthållighet i både distans och intervallformer. Betoning av 

explosivitet i styrketräning, t.ex. hopp/medicinboll samt utveckla skivstångsteknik. Varierande snabbhetsträning 

och medveten rörlighetsträning. 

Tränare

• Huvudtränare med minst utbildningen Ungdomstränarutbildning 14-17 år samt hjälptränare (föräldrar). 

Huvudtränaren ansvarar för planering av träning/tävling. Hjälptränaren ska utbilda sig genom att lära av 

huvudtränaren på träningarna. Tydligt stöd av sportchef och greninriktat tränarstöd via mentorer. 

Utbildning för tränare

• Ungdomstränarutbildning 14–17 år, Certifierad samt fortbildningskvällar i föreningens regi.

Stadie/ålder: Uppbyggnadsstadiet/åk 8, 9 + 1 

gymnasiet (USM-ålder)



”Bredden ger spetsen”

Stadie/ålder: Uppbyggnadsstadiet/åk 8, 9 + 1 

gymnasiet (USM-ålder)

Tävling

• Ett planerat tävlingsprogram med tävlingar runt om i södra Sverige. DM- och SM-tävlingar, Kraftmätning (15 

år), Lag-USM (15–17 år), Stafett-SM, Lag-SM (aktuellt för vissa i dessa åldrar). 

Övrigt

• Alla satsande tävlingsaktiva ska ha en ansvarig tränare som lägger upp planeringen. I dessa åldrar är det 

viktigt med årliga utvecklingssamtal med de aktiva om vad de har för mål med sin idrott och en dialog så idrott 

och livet fungerar.


