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Fysisk træning for < U12 
Det er i denne alder, vigtigt at barnet er aktiv i forskellige sportsgrene, og gerne hvorfra 
komponenter af bevægelsesmønstret kan overføres til skiløb og den specifikke disciplin. 
Men vigtigst er at barnet er aktivt og glædes ved at gå til sport. I denne alder skal der 
udviklingsmæssigt være fokus på hastighed, da både drenge og piger i denne alder, er i en 
fase hvor de har størst mulighed for adaption for dette. Yderligere skal fokus være på at 
bevægelser udføres korrekt.  
 
For at barnet udvikler de korrekte fundamenter for skiløb vil det være godt med skitræning 
på bar mark 1 gang/uge. Træningen skal være baseret på leg så barnet har lysten til at 
fortsætte og kan holde koncentrationen under sessionen. Legen skal indeholde 
komponenter med hastighed, smidighed, koordination og balance.  
 
Eksempler på træningssessioner: 
Parøvelser (samme kropsvægt) 

- Stå i planken og ram modstanderens hænder.  
- Hop over modstanderens ben som står i planken.  
- Stå ryg mod ryg og lav squat.  
- Løb med en anden på ryggen.  

Stafetter  



- Kryds og bolle (man løber ud og placerer en bold eller andet).  
- Forhindringsbaner.  

 
 
 
 
 
 

Fysisk træning for U12 
I denne alder kan træningen fortsat være ens for drenge og piger. Der vil ikke være lige så 
stort adaptation fra hurtighedstræning som tidligere, men derimod færdighed. 
Træningen skal derfor være rettet mod færdigheder som er essentielle i skiløb, og ski 
træningen skal foregå 1 gang/uge. Løfteteknik skal introduceres med brug af egen 
kropsvægt til at starte med. Herefter skal ydre vægt langsomt benyttes. Det afhænger dog 
meget af hvor den individuelle er udviklingsmæssigt. Koordination, balance og spændst er 
vigtige elementer der skal inkorporeres i træningen. 
 
Eksempler på træningssessioner: 
Introduktion til styrketræning (kropsvægt → let vægt)  

- Øvelser til større muskelgrupper.  
- Squat  
- Lunges  
- Armbøjninger  
- Dips 
- Mave/ryg 



Spændstighed (brug fx bakker eller forhindringer)  
- Hop på begge ben både forlæns og baglæns.  
- Hop på et ben.  
- Hop ned fra en bænk og hop lige op med det samme.  
- Lig på mave eller ryg → sprint. 
- Reager på farve eller objekt og udfør bestemt handling.  

 
 
Fysisk træning for U14 
I denne alder vil der være større kønsforskelle og dette skal tages i betragtning i træningen. 
For piger skal fokus være på udholdenhed (aerob træning) og hastighed, hvorimod drenge 
fortsat får størst udbytte af at træne færdigheder. Den skispecifikke træning skal nu øges til 
2-3 gange/uge, mens der stadig deltages i andre idrætter. 
I denne alder vil det være passende at inkorporere et testbatteri hvor øvelserne er med egen 
kropsvægt. Dette testbatteri skal ligge 2 - 3 gange om året. 
 
Eksempler på træningssessioner: 
Drenge skal fortsætte med styrketræning og spændstighed, hvorimod piger skal have 
yderligere aerob træning. Den aerobe træning kan være en længere stafet (fx idioten hvor 
man løber ud til forskellige kegler).  
 
 
Fysisk træning for U16 
Hastigheden for vækst falder i denne periode for piger, hvor den fortsat er høj for drenge. 
For piger skal fokus være på styrketræning, hvor power introduceres. Drenge skal i denne 
periode fokusere på udholdenhed (aerob) og hastighed. Styrketræning skal fortsat 
inkorporeres, men adaptationerne vil være i en mindre grad. Den ski specifikke træning skal 
øges til 3-5 gange/uge. Der skal laves udviklingsmål og en årsplan skal udarbejdes. I 
testbatteriet skal styrketræningsøvelser inkluderes.  
 
Eksempler på træningssessioner: 
Piger laver styrketræning med stigende vægt og power. 

- Squat, dødløft, frivendning, row, skulderpres, bænkpres, mave/ryg.  
Drenge skal fokusere på aerob, hvilken igen kan inkorporeres via stafetter.  
 
 
Fysisk træning for U18 
Hastigheden falder for vækst for drenge i denne alder. Drenge vil derfor i en større grad 
opnå effekter af styrketræning, hvorfor dette skal inkorporeres i en større grad. Der skal 



trænes dagligt og lægges fokus på maksimal styrke for både drenge og piger. Yderligere 
skal der trænes aerob kapacitet. Det er vigtigt at der udvikles træningsrutiner og viden 
omkring belastning. 
 
Eksempler på træningssessioner: 
Styrketræning for både over og underkrop 
Intervaltræning  

- Produktion eller tolerancetræning.  
 
Produktionstræning:  
10 - 40 s arbejde  
5 x så lang pause  
3 - 12 repetitioner  
70 - 100% af max intensitet  

- Forbedrer et enestående kortvarigt arbejde (fx. en 800 m sprint).  
 
 
Tolerancetræning:  
5 - 90 s arbejde  
1 - 3 x så lang pause  
2 - 25 repetitioner  
50 - 100% af max intensitet  

- Forbedrer gentagende sprint arbejde (fx. fodbold eller ishockey).  
 
 
Udholdenhed på cykel eller løb 

- Kan også være længerevarende intervaller fx. 4 min lange aerobe intervaller.  
 

 



 
Fysisk træning for JR/SR 
Her er det muligt at specialisering er opstået og træningen, som skal være dagligt, vil 
primært være baseret på den specifikke disciplin.  
 
Eksempler på træningssessioner: 
Styrketræning for både over og underkrop. 

- Varier antal repetitioner og intensiteten. 
- Arbejd med periodisering, her kan man lade sig inspirere af atletikken. 

  
Intervaltræning (gerne i bakker, variér mellem cykel, løb og roning).  
Produktionstræning:  
10 - 40 s arbejde  
5 x så lang pause  
3 - 12 repetitioner  
70 - 100% af max intensitet  

- Forbedrer et enestående kortvarigt arbejde (fx. en 800 m sprint).  
 
Tolerancetræning:  
5 - 90 s arbejde  
1 - 3 x så lang pause  
2 - 25 repetitioner  
50 - 100% af max intensitet  

- Forbedrer gentagende sprint arbejde (fx. fodbold eller ishockey).  
 
 
  



Specifikt for disciplinerne:  
 
Alpint  
 

 
 
 
<U12  
 
Vær aktiv i andre idrætter som f.eks ishockey, fodbold, atletik, basket, tennis og badminton. 
Legende tilgang til træningen. 
 
 
U12  
 
Indroducér styrketræning med egen kropsvægt. Fokus skal være på teknikken. Når 
teknikken er på plads og bevægelserne udføres sikkert, kan der bruges vægtstænger og 
elastikker.  
 
Højintens træning skal inkluderes. Terrænet kan benyttes til f.eks. stafetter, for at gøre 
træningen mere inspirerende samt udfordrende.  
 
Gymnastiske øvelser med fokus på kropskontrol og balance skal yderligere inkluderes.  
 
 
 
  



U14  
 
Fortsæt med styrketræning hvor kropsvægt, elastikker og vægtstænger benyttes. 
Sværhedsgraden skal øges, men fokus skal fortsat være på teknikken.  
Det er vigtigt at leg er en del af træningen, da det skal være motiverende og sjovt for 
udøveren.  
 
Vær stadig involveret i en anden idræt.  
 
 
U16  
 
Vægten kan øges i styrketræningen, så længe teknikken er på plads. Dette gælder primært 
for piger. Intervaltræning skal være en del af træningen, men kan fortsat laves som stafetter 
e.lign. Introducér plyometri og powertræning, specielt for piger. Lege kan bruges som 
opvarmning. For drenge skal fokus være på det aerobe, i form af udholdenhed, men også 
hastighed i form af kortere intervaller.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U18  
 
Der kan arbejdes med alle parametre af styrketræning, såfremt teknikken er der. Drenge kan 
her begynde at øge vægten yderligere. Intervaltræning skal fortsat være en del af træningen, 
hvor lege stadig kan bruges som opvarmning.  



 
 
 
JR/SR  
 
Fokus skal være på styrke og power. Styrketræningen skal være varierende og skal 
indeholde eksplosivitet og excentrisk styrke.  
 
 
 

 
  



Langrend  

 
 
<U12  
 
Vær aktiv i andre idrætter, f.eks. triatlon, rulleski eller svømning. 
Træn forskellige hastigheder, intensiteter og bevægelsesmønstre.  
 
 
U12  
 
Indroducér styrketræning med egen kropsvægt. Fokus skal være på teknikken. Når 
teknikken er på plads og bevægelserne udføres sikkert, kan der bruges vægtstænger og 
elastikker.  
 
Højintens træning skal inkluderes i form af intervaltræning. Terrænet kan benyttes til f.eks. 
stafetter, for at gøre træningen mere inspirerende samt udfordrende. Leg er vigtigt, og skal 
gerne indeholde høje hastigheder.  
Gymnastiske øvelser med fokus på kropskontrol og balance skal yderligere inkluderes.  
Der skal være en træningssession hver uge med udholdenhedstræning som varer 1 - 1,5 
time. Intensiteten skal holdes lav.  
 
 
U14  
Der skal gennemføres en længere tur hver uge på 1,5 - 2 timer med lav intensitet.  
Hver uge skal indeholde 2 -3 sessioner hvor intensiteten er moderat til høj.  



Spændst og hurtighed skal være en del af de fleste træningssessioner.  
Styrketræning skal inkluderes 1 - 2 gange hver uge, med fokus på udholdenhed, altså flere 
repetitioner (10 - 30).  
 
Styrketræningen er vigtig for at øge kraftudviklingen i langrend, samt for at udøveren kan 
kontrollere og styre brug af den rette muskulatur på ski. Derudover er det vigtigt for at styrke 
muskler omkring led og dermed virke skadeforebyggende.  
 
U16  
Her skal 5 - 7 sessioner hver uge indeholde specifik disciplin træning.  
 
 
U18  
Her skal sessionerne være længere, samt nogle dage skal indeholde flere 
træningssessioner. Der skal inkluderes 2 - 3 sessioner hver uge med spændstighed og 
hurtighed. Styrketræning skal være tungere end tidligere og udføres med færre repetitioner 
(4 - 10). 
 
 
JR/SR  
Flere sessioner hver dag. Træn alle intensitetszoner.  
 
 
 
 

  



Freestyle  

 
 
<U12  
 
Vær aktiv i andre idrætter, f.eks. parkour, trampolin, gymnastik, atletik,  
 
 
U12  
 
Indroducér styrketræning med egen kropsvægt. Fokus skal være på teknikken. Når 
teknikken er på plads og bevægelserne udføres sikkert, kan der bruges vægtstænger og 
elastikker.  
 
Højintens træning skal inkluderes. Terrænet kan benyttes til f.eks. stafetter, for at gøre 
træningen mere inspirerende samt udfordrende.  
 
Gymnastiske øvelser med fokus på kropskontrol, luftsans og balance skal yderligere 
inkluderes. “Dizziness”træning til at styrke vestibulærsansen. Indroducér trampolin og 
hvordan denne kan benyttes som træning.  



 
 
U14  
Spændstighed og hurtighed skal være en del af de fleste træningssessioner.  
Styrketræning skal inkluderes 1 - 2 gange hver uge, med fokus på udholdenhed, altså flere 
repetitioner (10 - 30). Styrketræning med egen kropsvægt, gerne i form af øvelser som 
udfordrer kropskontrol og vestibulærsans.  
 
Introduktion til højintens konditionstræning (hurtigheds-, produktions- og tolerancetræning) 
 
U16  
Introduktion til plyometri og tung styrketræning 
Fokus på styrke af led og muskler så atleten kan holde til at lande 
 
 
U18  
Introduktion til ballistisk styrketræning 
 
 
JR/SR  
Flere sessioner hver dag. Træn alle intensitetszoner.  
Kig evt. til atletikken ift. opbygning af periodisering. 
(Freestyle bygger grundlæggende på leg, behold det :) ) 
 
 


