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INTRODUKTION
Udviklingen i international floorball bevæger sig hen i mod, at vi gerne vil have 
hurtigere, mere spændstige og i det hele taget mere fysisk stærke spillere. 

Derfor har vi i Floorball Danmark udviklet dette kompendie, som har til formål,  at 
udstyre klubber og spillere med almen viden omkring styrketræning.
I vil heri blive præsenteret for materiale til floorballspilleren, som ønsker at 
optimere sin fysik og vedligeholde denne over en sæson.  
I materialet vil I også blive præsenteret for de forskellige faktorer, som har 
indflydelse på, hvilken form for styrketræning, som er mest hensigtsmæssig. Det 
kan f.eks. være i forhold til, hvor man befinder sig i sæsonen. 

Kompendiet kommer også ind på, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at benytte 
sig af de forskellige træningsformer, der findes. Eksempelvis hypertrofitræning i 
forhold til eksplosiv træning.  

Vi vil også give svarene på, hvor ofte man skal træne? Med hvor stor en belastning? 
Og med hvor mange sæt og gentagelser? Alt dette vil man finde svarene på i dette 
kompendie. 

Til slut i kompendiet findes en beskrivelse af 6 basisøvelser. Øvelserne inddrager 
alle de store muskelgrupper og er lette at gå til. Det er vigtigt, at der under 
udførelsen er fokus på rette teknik for at undgå skader eller overbelastninger.
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Sæson trappe
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OFF-season: Juni – juli.
Under off-season er målet med den fysiske træning at opbygge muskelmasse (hypertrofitræning). Ved 
øget muskelmasse har spilleren bedre forudsætninger for at øge sin muskelstyrke og eksplosivitet samt 
vedligeholde denne under resten af sæsonen.  

Når man øger sin muskelmasse øges tværsnitsarealet af musklen. Der er sammenhæng mellem tværsnit-
sarealet og den kraft, som kan udvikles. Dvs. at større tværsnitsareal er lig med større kraft.

Det er mest hensigtsmæssigt, at fokus i denne periode rettes mod styrketræningen, mens konditions-
aspektet først tilgodeses senere. Dette skyldes, at styrke- og konditionstræning kan have modsatrettede 
virkninger, hvis de udføres i forlængelse af hinanden, da de signaleringsmekanismer, der igangsættes i 
muskelcellerne ifbm. de to typer træning, kan interferere med hinanden. Hermed ikke sagt, at der slet 
ikke vil være effekt af træningen, men man vil altså ikke få det maksimale ud af sit styrketræningspas, hvis 
man også konditionstræner samtidig.

PRE-season: August – medio september.
Under pre-season er målet med den fysiske træning at udnytte fuldt potentiale af den opbyggede mus-
kelmasse. Den tunge styrketræning vil primært have effekt på hjernens og nervebanernes evne til at 
aktivere musklerne. Hvis man undlader at styrketræne, vil man således have et uudnyttet potentiale for at 
blive stærkere og mere eksplosiv, da signaleringen til musklen, om at den skal arbejde, ikke vil være opti-
mal.

IN-season: medio september – maj.
Under in-season er målet med den fysiske træning at bibeholde så stor muskelstyrke som muligt sidelø-
bende med haltræningen og turneringskampene.  Træningsfrekvensen nedsættes her, fordi turnerings-
kampene er i gang. Det er i denne periode vigtigt at prioritere restitutionsdage, hvor kroppen har ro til at 
genopbygge sig mellem kamp og træning.
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Definition af begreber

Reps og sæt
Formålet med styrketræningen justeres med antal repetitioner samt sæt af øvelserne. Herudover er det 
vigtigt, at der trænes med den rigtige belastning i forhold til RM (Repetition Maximum). I dette opslag 
tages der udgangspunkt i 5 RM, som er den maksimale belastning, det er muligt at løfte 5 gange.  Dette 
er valgt, da der er øget risiko for skader ved 1 RM, fordi belastningen bliver så stor. 

Eksempel: hvis du presser 100 kg som 5 RM i Squat, vil det betyde, at du under den eksplosive styrketræ-
ning skal træne med 90 kg, da dette er 90 % af din 5 RM. 

Pauselængde
Ved hypertrofitræning vil det være at foretrække korte pauser (30-60 sek.) mellem sættene, da der herved 
opnås et optimeret hormonelt respons under træningen. Netop det hormonelle respons er vigtigt ifm. de 
processer, der skal føre til, at musklerne vokser.

Ved den eksplosive styrketræning bør pausen mellem sættene være længere end ved hypertrofitræ-
ningen (3-5 min), da der trænes med højere belastninger. På denne måde vil man bedre være i stand til at 
opretholde et stort træningsvolumen samt en højere intensitet i sin træning.

Restitution
Det er vigtigt at sørge for at restituere tilstrækkeligt mellem styrketræningspassene. Under selve træ-
ningspasset udsættes musklerne for så høje belastninger, at der sker små skader inde i muskelfibrene, 
således at musklens ydeevne faktisk forringes ifm. træningspasset. Mellem træningspassene vil mus-
kelcellerne ikke bare repareres men også forstærkes, således at de bedre vil være i stand til at modstå et 
lignende stimuli i fremtiden. Det er altså denne superkompensation mellem træningspassene, der gør, at 
musklerne bliver stærkere ifm. styrketræningen. Det er derfor vigtigt at have en passende restitution mel-
lem træningspassene. En for kort restitution vil resultere i overtræning, hvor musklernes ydeevne i værste 
fald forværres. Mens en for lang restitution vil eliminere de positive effekter af træningen, da musklernes 
ydeevne vender tilbage til udgangspunktet. Det vil typisk være passende at have 2-4 ugentlige trænings-
pas afhængig af træningsstatus.
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Øvelsesbeskrivelse

Skulderpres
Stå med skulderbreddesafstand mellem dine fødder. Grib om vægtstangen med skulderbreddesafstand 
mellem dine hænder. Se fremad og hav albuerne pegende fremad, mens stangen hviler på øverste del af 
brystet samt skuldrene. Skyd brystet frem uden at overstrække i lænden. Løft vægtstangen op i en lige 
linje indtil, armene er strakte.

1. 2.

Eksempel på et styrketræningsprogram under  
perioden med hypertrofitræning
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Squat
Placér vægtstangen på øverste del af ryggen med godt greb omkring vægtstangen. Spænd op i mave og 
ryg, mens fødderne placeres med ca. skulderbreddes afstand mellem hinanden. Spænd op i mave og ryg, 
mens kroppen sænkes indtil, lårene er parallelle med gulvet.  Kroppen føres tilbage til udgangspunktet.

Hvis det ikke er muligt at føre kroppen tilstrækkeligt nok ned, kan der kompenseres med en kile under 
hælene, som illustreret på billedet. 

1.

2.
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Bænkpres
Lig på en bænk. Saml skulderbladende samt spænd op i maven. Grib bredt om vægtstangen således, al-
buerne danner en ret vinkel, når stangen rører brystet. Spænd i håndleddene, så disse er strakt. Før stang-
en roligt ned mod brystet. Stangen skal røre brystet lige over brystvorterne. Pres vægtstangen så hurtigt 
som muligt tilbage til udgangspunktet. 

1.

2.
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Dødløft
Placér fødderne med lidt mindre end en skulderbreddes afstand mellem hinanden. Placér vægtstangen 
på gulvet over midten af fødderne. Gå ned i knæ samt sænk hofterne. Grib om vægtstangen med skul-
derbreddes afstand mellem hænderne. Overhåndsgreb med den ene hånd og underhåndsgreb med den 
anden. Ret ryggen. Løft brystet let og spænd op i mave og ryg. Løft vægtstangen op i en lige linje til, du 
står fuldt oprejst. Før stangen i en lige linje ned til udgangspunktet. 

1.

2.
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Frivend
Placér fødderne med en skulderbreddes afstand mellem hinanden. Grib om vægtstangen med over-
håndsgreb bredere end en skulderbreddes afstand mellem hænderne. Ret ryggen og bøj i hofte og 
knæ, som vist på billedet. Stræk hurtigt i både hofte og knæ, samt træk med overkroppen for at føre 
vægtstangen op i en lige linje. Når vægtstangen har nået det højeste punkt, bøjes knæ og hofter, så det er 
muligt at komme ind under vægtstangen og få den til at støtte på øverste del af brystet samt skuldrene.  
Stræk knæ og hofter.  Før vægtstangen kontrolleret tilbage til udgangspunktet. 

1.

2.
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Stående roning
Placér fødderne med en skulderbreddes afstand mellem hinanden. Bøj let i knæene og stå let foroverbø-
jet med ryggen ret. Grib om vægtstangen med underhåndsgreb med en skulderbreddes afstand mel-
lem hænderne.  Træk vægtstangen op mod navlen, mens skulderbladene trækkes sammen. Før roligt 
vægtstangen tilbage til udgangspunktet. 

1.

2.
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