
Passträning	  på	  CrossFit	  Skövde	  
CrossFit	  handlar	  lika	  mycket	  om	  utbildning	  och	  utveckling	  som	  träning.	  Våra	  gruppass	  
leds	  alltid	  av	  en	  ansvarig	  tränare	  som	  visar,	  instruerar	  och	  övar	  deltagarna.	  Tränaren	  
deltar	  aldrig	  själv	  utan	  fokuserar	  på	  att	  coacha	  medlemmarna	  så	  att	  övningarna	  
genomförs	  så	  säkert	  och	  effektivt	  som	  möjligt.	  Det	  kan	  liknas	  vid	  personlig	  träning	  i	  
grupp.	  Våra	  grupper	  har	  ett	  tak	  på	  mellan	  12	  och	  16	  personer	  förutom	  Yoga	  som	  tar	  30.	  
	  
	  
WOD	  –	  Workout	  of	  the	  day	  
CrossFit-‐passen	  som	  är	  kärnan	  i	  vår	  verksamhet.	  De	  vänder	  sig	  till	  alla	  medlemmar	  
eftersom	  utförandet	  alltid	  anpassas	  efter	  individens	  förutsättningar	  och	  nivå.	  
Vissa	  pass	  kan	  trots	  allt	  vara	  lite	  svåra	  för	  de	  som	  är	  helt	  nya	  för	  CF.	  	  Vi	  rekommenderar	  
nybörjare	  att	  delta	  en	  tid	  på	  WOD	  BAS	  innan	  man	  fullt	  ut	  kan	  tillgodogöra	  sig	  dessa	  pass.	  
Passet	  är	  60	  min	  och	  omfattar:	  
1.	  Uppvärmning/Rörlighet	  	  	   	   15-‐20	  min	  
2.	  Teknik/Styrka	  avseende	  dagens	  övning	   	   10-‐25	  min	  
3.	  En	  intensiv	  del	  (Metcon)	  som	  görs	  på	  tid	  
	  	  	  	  (For	  time)	  eller	  antal	  varv	  på	  en	  bestämd	  
	  	  	  	  tid	  (AMRAP)	  etc.	   	   12-‐30	  min	  
4.	  Avslutande	  övn	  för	  stabilitet,	  hållning	  etc.	   2-‐5	  min	  
	  
Innehållet	  i	  passen	  följer	  fem	  olika	  teman:	  

-‐ Gymnastik	  och	  kroppsviktsrörelser	  (mån,	  tis	  eller	  tors)	  
-‐ Basövningar	  med	  fria	  vikter	   (mån,	  tis	  eller	  tors)	  
-‐ Kondition	   (ons)	  
-‐ Olympiska	  lyft	  med	  skivstång	   (mån,	  tis	  eller	  tors)	  
-‐ Fredagsöverraskning	  	   (fre)	  

	  
De	  olika	  teman	  varvas	  runt	  på	  olika	  veckodagar	  enligt	  ovan.	  
Variationen	  är	  mycket	  stor	  och	  ett	  pass	  i	  exakt	  samma	  utförande	  återkommer	  med	  minst	  
4	  månaders	  mellanrum.	  
	  
	  
WOD	  BAS	  –	  Workout	  of	  the	  day,	  basnivå	  
CrossFit-‐pass	  för	  nybörjare	  eller	  medlemmar	  som	  vill	  ha	  extra	  tid	  till	  teknikträning	  av	  
någon	  grundrörelse.	  Rekommendationen	  är	  att	  starta	  med	  dessa	  pass	  och	  delta	  i	  dem	  till	  
dess	  att	  individen	  känner	  sig	  bekant	  med	  övningarna	  och	  kan	  plocka	  fritt	  av	  vanliga	  
WOD.	  Innehållet	  är	  delat	  på	  14	  olika	  fasta	  pass	  som	  rullar	  på	  ett	  återkommande	  schema.	  
Dessa	  tillsammans	  täcker	  upp	  de	  vanligast	  förkommande	  grundrörelserna	  i	  CrossFit.	  
Skillnaden	  mot	  vanliga	  WOD	  är	  att	  vi	  lägger	  mer	  tid	  på	  teknik	  styrka	  och	  lite	  mindre	  på	  
den	  intensiva	  delen.	  Vi	  erbjuder	  3	  st	  WOD	  Bas	  per	  vecka,	  mån,	  tis	  och	  tors.	  
Passet	  är	  60	  min	  och	  omfattar:	  
1.	  Uppvärmning/Rörlighet	  	  	   	   15-‐20	  min	  
2.	  Teknik/Styrka	  avseende	  dagens	  övning	   	   20-‐30	  min	  
3.	  En	  intensiv	  del	  (Metcon)	  som	  görs	  på	  tid	  
	  	  	  	  (For	  time)	  eller	  antal	  varv	  på	  en	  bestämd	  
	  	  	  	  tid	  (AMRAP)	  etc.	   	   ca	  10-‐12	  min	  
	  
	  



WOD	  Comp	  –	  Workout	  of	  the	  day,	  competition	  
CrossFit-‐pass	  för	  erfarna	  utövare	  med	  en	  uttalad	  ambition	  att	  tävla.	  Passen	  är	  90	  min	  
och	  innehåller	  längre	  styrkeblock	  och/eller	  fler	  intensiva	  delar.	  
Innehållet	  i	  passen	  följer	  en	  periodisering	  över	  året	  som	  förhåller	  sig	  till	  
uppbyggnadsperiod	  och	  tävlingsperiod.	  Denna	  grupp	  är	  begränsad	  i	  antal	  och	  kräver	  
förkunskaper.	  Vid	  intresse,	  kontakta	  coach	  Alexander.	  
	  
	  
	  
T	  WOD	  –	  Team	  WOD	  
Detta	  pass	  utförs	  i	  lag	  om	  2	  till	  4	  pers.	  Innehållet	  består	  av	  vanliga	  crossfit-‐övningar,	  
löpningar,	  parövningar	  och	  ibland	  statiska	  moment	  som	  aktiv	  vila	  etc.	  
Oftast	  är	  det	  par-‐indelning	  där	  man	  utför	  övningar/uppgifter	  enligt	  principen	  en	  arbetar	  
–	  en	  vilar.	  På	  så	  sätt	  kan	  längden	  på	  den	  intensiva	  delen	  dras	  ut	  till	  ca	  25-‐35	  min.	  
Till	  skillnad	  från	  de	  vanliga	  WOD	  är	  det	  inget	  styrkeblock	  i	  det	  här	  passet.	  	  
Ett	  pass	  är	  60	  min	  och	  omfattar:	  
1.	  Uppvärmning/Rörlighet	  	  	   	   15-‐20	  min	  
2.	  Genomgång	  av	  övningar	   	   10-‐15	  min	   	  
3.	  En	  intensiv	  del	  (Metcon)	  som	  görs	  på	  tid	  
	  	  	  	  (For	  time)	  eller	  antal	  varv	  på	  en	  bestämd	  
	  	  	  	  tid	  (AMRAP)	  etc.	   	   20-‐35	  min	  
	  
	  
OLY	  Bas	  –	  Olympiska	  lyft,	  basnivå	  
Olympiska	  lyft	  är	  en	  annan	  benämning	  på	  tyngdlyftning.	  Här	  lär	  vi	  ut	  grunderna	  i	  
tyngdlyftningssportens	  två	  grenar;	  Ryck	  (eng.	  Snatch)	  och	  Stöt	  (eng.	  Clean	  &	  Jerk).	  
Bland	  många	  andra	  områden,	  har	  tyngdlyftningsrörelser	  en	  väsentlig	  betydelse	  inom	  
CrossFit	  som	  träningsform.	  Detta	  passet	  är	  helt	  och	  hållet	  teknik-‐inriktat	  och	  är	  särskilt	  
lämpligt	  för	  de	  med	  ingen	  eller	  begränsad	  erfarenhet	  av	  tyngdlyftning.	  	  
Passen	  roterar	  på	  tre	  olika	  innehåll;	  Snatch	  –	  Clean	  –	  Split	  Jerk	  
Ett	  specifikt	  pass,	  ex.	  Clean	  återkommer	  alltså	  var	  tredje	  vecka.	  
Ett	  pass	  är	  60	  min	  och	  omfattar:	  
1.	  Uppvärmning/Rörlighet	  	  	   	   15-‐20	  min	  
2.	  Teknikträning	  	   	   40-‐45	  min	   	  
	  
	  
Gymn	  S	  –	  Gymnastic	  Strength	  
Ett	  styrkepass	  som	  fokuserar	  på	  kroppsviktsövningar	  och	  grundläggande	  gymnastiska	  
moment,	  ex	  Pull-‐ups,	  Handstand	  push-‐ups,	  Dips,	  Toes	  to	  bar	  etc.	  
Vi	  arbetar	  här	  med	  strikta	  och	  kontrollerade	  rörelser	  utan	  tidspress.	  	  
Passet	  är	  perfekt	  för	  alla	  som	  tycker	  de	  behöver	  bli	  lite	  starkare	  och	  stabilare	  i	  
kroppsviktsövningar.	  
Ett	  pass	  är	  60	  min	  och	  omfattar:	  
1.	  Uppvärmning/Rörlighet	  	  	   15-‐20	  min	  
2.	  Genomgång	  av	  fyra	  övningar	   ca	  10	  min	  
3.	  Styrke	  block	  enligt	  principen	   20	  min	  
	  	  	  	  	  ”Every	  minute	  on	  the	  minute”	  
4.	  Kompletterande	  bålstyrka	   ca	  10	  min	  
	  



	  
Barbell	  S	  –	  Barbell	  Strength	  
Ett	  styrkepass	  som	  fokuserar	  på	  teknik/styrka	  i	  grundläggande	  rörelser	  med	  fria	  vikter,	  
ex	  squats,	  lunges,	  deadlifts,	  pressar	  och	  olika	  assisterande	  övningar.	  	  
Vi	  arbetar	  här	  med	  strikta	  och	  kontrollerade	  rörelser	  utan	  tidspress.	  	  
Passet	  är	  perfekt	  för	  alla	  som	  tycker	  de	  behöver	  bli	  lite	  starkare	  och	  stabilare	  i	  övningar	  
med	  skivstång	  och	  andra	  fria	  vikter.	  
Ett	  pass	  är	  60-‐90	  min	  och	  omfattar:	  
1.	  Uppvärmning/Rörlighet	  	  	   15-‐20	  min	  
2.	  Genomgång	  av	  övningar	   	  
3.	  Klassisk	  styrketräning	  med	  set	  och	  reps	   30-‐50	  min	  
	  
	  
Shoulder	  S	  -‐	  Shoulder	  Strength	  
Detta	  är	  ett	  specialpass	  som	  fokuserar	  på	  stabilitet,	  funktion	  och	  rörlighet	  i	  axel	  och	  
skuldra.	  De	  som	  har	  haft	  bekymmer	  med	  smärta	  i	  området	  eller	  vill	  förebygga	  detsamma	  
har	  störst	  utbyte	  av	  passet.	  Övningarna	  utförs	  med	  stor	  noggrannhet	  för	  att	  skapa	  
korrekta	  rekryteringsmönster	  i	  bla.	  rotator-‐cuff	  muskulaturen.	  
Ett	  pass	  är	  60	  min	  och	  omfattar:	  
1.	  Rörlighet/självbehandling	  genom	  SMR	  (Self	  Myofascial	  Release)	  
2.	  Muskelrekrytering	  genom	  kontraktionsövningar	  
3.	  Styrke-‐/stabilitetsträning	  för	  djupare	  muskulatur	  
	  
	  
Yoga	  -‐	  YinYoga	  
Yinyoga	  är	  en	  lugn	  ”Stretch”-‐yoga	  där	  man	  ligger	  eller	  sitter	  i	  en	  stretch-‐position	  i	  	  
3-‐5	  min.	  Resultatet	  blir	  en	  djupare	  och	  mer	  effektiv	  stretch	  liksom	  en	  ökad	  medvetenhet	  
om	  sin	  andning	  och	  avslappning.	  
Yinyoga	  är	  ett	  suveränt	  komplement	  till	  CrossFit,	  både	  som	  utmärkt	  rörlighetsträning	  
men	  också	  som	  en	  lugn	  och	  återhämtande	  aktivitet.	  
Våra	  yogapass	  leds	  av	  yogainstruktörerna	  Vanja	  och	  Ulrika	  från	  Lidköping	  som	  har	  
mångårig	  erfarenhet.	  
	  
	  
	  
	   	  
	  


