
   
AKS Rekrutt – utetrening vår-17 
 
Trening # 1 

Hva Formål Innhold/kommentar 

Hei og 
velkommen 

Se og bli sett 
Trygghet 

Samles ved høydestativ, navnerunde 
Inndeling: RANDOM 

Oppvarming Treningsmodus Lek 1 – Haien kommer (må markere baser) 

Basistrening Motoriske og fysiske 
ferdigheter 
 

«Militær femkamp» (fra port mot hallen – via 
joggeløypen og trappene – til port ved klubbhus NBK) 

 Kommando/balanseøvelse (stå på ett bein, arm i 
ulike posisjoner, med lukkede øyne etc) 

 Bakkeløp, puljevis (bakke i hver ende av løypen) 

 Trappeløp (tribune) 

 Presisjonskasting med stein (joggeløypen) 

Pause   Tøye/drikke  

Fri aktivitet I Allsidighet 
Egenstyrt 
Mestring  
Teknikk 
 

 Liten ball 

 Lengde  

 Høyde 

 40 meter 

 Kule 

 Ved anledning: spyd og stavhopp 

Stafett Konkurranseelement Løp i sirkel med vekslingspinne 

Avslutning  Samhold og godfølelse Heiarop AKS 

 
Trening # 2 

Hva Formål Innhold/kommentar 

Hei og 
velkommen 

Se og bli sett 
Trygghet 

Samles ved høydestativ, navnerunde 
Inndeling: ALDER 

Oppvarming Treningsmodus Lek 2 – Ballsisten (myk ball el erterposer) 

Basistrening Motoriske og fysiske 
ferdigheter 
 

Gruppe 1: 1-2.klasse 

 Snipp og snapp 

 Variere startposisjon: sittende, liggende rygg og 
mage, sprintposisjon etc 

 
Gruppe 2: 3-4.klasse  

 Kjøre trillebår (2 og 2) 

 Ris til egen bak (2 og 2) 

 90 grader (2 og 2) 

 Løfte hverandre på ryggen (2 og 2) 

 (spensthopp) 

Pause   Tøye/drikke  

Fri aktivitet I Allsidighet 
Egenstyrt 
Mestring  
Teknikk 
 

 Liten ball 

 Lengde  

 Høyde 

 Hinderløype 

 Discos 

 Ved anledning: spyd og stavhopp 

Stafett Konkurranseelement Løpe frem og tilbake etter instrukser fra oss 

Avslutning  Samhold og godfølelse Heiarop AKS 

 
 
 
 
 



 
 
Trening # 3 

Hva Formål Innhold/kommentar 

Hei og 
velkommen 

Se og bli sett 
Trygghet 

Samles ved høydestativ, navnerunde 
Inndeling: RANDOM 

Oppvarming Treningsmodus Lek 3 – Nappe haler (må markere baser) 

Basistrening Motoriske og fysiske 
ferdigheter 
 

«Trylling-løp» - løpe/hoppe på ulike måter, f.eks 

 Dyr: hest, elefant, kenguru, tiger, edderkopp  

 Annet: fly, Tarzan, høye kneløftulike, korte steg, 
slow motion 

 
Trappetrening 

 Hopp: samlede bein hurtig, hink, dype/sakte  

 Løpe: hurtig, annenhver trinn 

Pause   Tøye/drikke  

Fri aktivitet I Allsidighet 
Egenstyrt 
Mestring  
Teknikk 
 

 Liten ball 

 Lengde  

 Høyde 

 40 meter 

 Kule 

 Ved anledning: spyd og stavhopp 

Stafett Konkurranseelement Krypestafett. 5 på rekke, ball/erterpose går fra førstemann over 

hodet bak i rekken, sistemann mottar og kryper gjennom beina til 

han er fremst etc. Ferdig når han som begynte er fremst igjen. 

Avslutning  Samhold og godfølelse Heiarop AKS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppmøtested  

Lengdehopp  

Løpssone 

 Hekkeløp 

 40 meter 

 Hinderløype  

Kast liten ball  

Kastsone 

 Kulestøt  

 Discos 

Høydehopp  


