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Utvecklingsplan för svensk klättersport del 6 

Utvecklingstrappan 

Att sätta klättraren i centrum utifrån dennes individuella förutsättningar, vilja och 
möjligheter är grunden för all klättringsverksamhet. Utvecklingsplanen följer FNs 
deklaration om de mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen samt FNs internationella 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tävlingsklättring ska 
följa Riksidrottsförbundets riktlinjer gällande nivåanpassning utifrån ålder i enlighet 
med policydokumentet ”Idrotten vill”. 

Utvecklingstrappan bygger på teorier från den kanadensiska Long Term Athlete 
Development (LTAD). LTAD är en modell som förespråkar både elitidrott och en hälsosam 
livsstil och ett livslångt idrottande. 

Hållpunkter för olika roller inom klättersporten 

För klättraren  

 Se i första hand till glädjen i din sport 
 Klättra för att det är roligt  
 För att nå en hög nivå i sportklättring krävs tid, träning och vilja.   

För tränaren  

 Följ Riksidrottens dokument ”Idrotten vill” och FNs barnkonvention.  
 Skapa förutsättningar för dig själv som tränare att utvecklas.              
 Skapa förutsättningar för klättraren att utvecklas efter enskild förmåga, genom 

individanpassad träning, gemenskap, föreningsfostran samt tävlingsfostran.  
 Hjälp klättraren att sätta upp mål för att kunna höja sin prestation.   

   

För klubben 

Skapa förutsättningar för att odla det sociala, sammanhållning och lekmoment. Genom 
detta skapas en miljö där det är trevligt att träna och tävla. 

Mottot för klubbar och för Svenska Klätterförbundet: ”så många som möjligt så länge 
som möjligt!”. Viktigt med kvalitet i alla led för att nå bästa resultat. 

Progression (stegvis utveckling) är en grundläggande förutsättning för förbättring. 
Utvecklingstrappan, som bygger på progression, är ett verktyg för vad och hur mycket 
man ska träna i de olika utvecklingsstegen. Syftet med utvecklingstrappan är att koppla 
ihop träningsbarhet och progression dvs vad det är som ska tränas inom ett visst 
utvecklingssteg och hur mycket som ska tränas. Målet är att på lång sikt nå världstoppen 
inom klättring.   
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I träningen ingår uppvärmning, genomförande och nedvarvning. Inom varje 
utvecklingssteg ska träningen/övningarna anpassas för att få mesta möjliga långsiktiga 
effekt. Det tekniska utförandet ska alltid finnas med oavsett träning. Tekniken är också 
viktig när vi belastar kroppen för att undvika onödiga belastningar och skador. 

	

	
Modell	för	utveckling	enligt	LTAD	
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En aktiv start  

Vetenskap och forskning genom årtionden pekar på samma sak: barn och vuxna kommer 
att bli aktiva, fortsätta vara aktiva, och få möjlighet att prestera bra sportsligt om de gör 
rätt saker vid rätt tillfällen. Följaktligen blir teknik, träning och tränaren en viktig faktor 
i utvecklingstrappan.  

Utvecklingstrappan bygger på en åldersuppdelning, där ingen ålder är exakt utan beror 
på den biologiska mognaden i stället för den kronologiska. 

Det är viktigt att låta den unge klättraren träna med glädje och att klättraren får chans 
att utföra flera olika idrotter. Detta för att hämta upp färdigheter inom motorik, fysiologi 
och mentalt. Inte förrän gymnasieåren är det dags att specialisera sig mot klättring. 
Insamlingsåren syftar till att klättraren deltar i ett antal olika idrotter och det är under 
denna period som de grovmotoriska grundformerna såsom springa och hoppa är grunden 
i träningen. 

Rörelseglädje 6-9 år  

Här ska klättraren finna glädje i att klättra och utvecklas i denna idrott. Styrketräning 
sker med kroppen, som enda verktyg, i klätterlika övningar. Mycket fokus ges på 
bålstabilitet och koordination, där vinsten inte är muskelökning utan motorisk inlärning, 
d.v.s. man förbättrar samordning och synkronisering av muskelns motoriska enheter. 

Viktigt att tänka på, för att inte skada tillväxtzoner i fingerleder, är att välja lätta grepp 
och att absolut undvika crimp och pocketgrepp. Vid boulder träning, ha boulder som en 
liten del av klätterträning, då denna typ av klättring vanligtvis är mer ansträngande för 
fingerleder. 

Lära sig träna 9-12 år och träna för att träna 12-16 år 

I steg 9-12 men framför allt i steg 12-16, beroende på när puberteten har inletts, sker det 
en tillväxtspurt av muskelmassa. Hormonnivåer stiger, kroppsvikten ökar då 
muskelmassa ökar. Många i denna ålder uppfattar att en minskning i styrka sker 
samtidigt som vikten ökar.  Risken finns att klättraren då sätter sig själv på diet med 
samtidig hårdträning. Detta är direkt ohälsosamt och kan leda till skador, stört 
ätbeteende, anorexi eller utbrändhet. 

Viktigt här är att ledare kring klättraren kan coacha dem in i rätt utförda övningar för 
att hitta och kunna använda den nyvunna muskelmassan. Återhämtning är viktigt. 
Undvik de mest avancerade och stressande aktiviteterna såsom ”crimpiga” problem, 
negativa dynos och campus, eftersom detta kan leda till tillväxtplattfrakturer i fingrar och 
även en risk för livslånga men. Även här bör klättraren vara försiktig med viss typ av 
Boulder klättring som innebär överbelastning av fingerlederna. Ha boulder som ett 
komplement och inte som huvudaktivitet. 

Klättraren ska fortsätta sin bålstabilitetsträning, stabiliserande övningar för skuldra och 
axel, allmän smidighetsträning samt avspänningsövningar. 

 



   

 

Adress Telefon Hemsida Bankgiro Organisationsnummer 

Svenska Klätterförbundet 08-699 65 20  www.bergsport.se 5822-0328 88 92 02-3063 
Idrottens Hus 08-699 65 21 
Box 11016 08-699 65 22 E-mail 
100 61 Stockholm 08-699 65 23 kansliet@klatterforbundet.se  Förbundet är momsbefriat 

Träna för att tävla 16-19 år 

Här har de flesta klättrare vuxit färdigt gällande tillväxtzoner. Dock utvecklas man 
fortfarande både fysiskt och mentalt. Elitnivåövningar såsom en-arms-pullups, 
campusladdering kan nu tillsättas med stegvis uppgradering under flera års tid. Dock är 
överbelastning av fingerleder lämpligt att börja med tidigast efter 18 års ålder, då 
tillväxtplattorna helt stängt sig. Viktigt här är att stärka antagonistmusklerna för att 
kunna upprätthålla muskelbalans och korrekt hållning.  

Träna för att vinna 20 år + 

Hela tiden är den fortsatta utvecklingen viktig, målet i denna nivå är att förbättra 
klättrarens kompetens både mentalt och tekniskt. Ytterligare framgång beror ofta på att 
klättraren nått en hög mental utveckling. Att bli en mästare på väggen kommer endast 
genom stor erfarenhet på ett brett utbud av klättring, situationer och inställningar.  

Klättra hela livet  

Klättring innebär en aktivitet och glädje hela livet.  I denna period kan klättraren även 
välja att satsa på att hjälpa andra inom klubben eller förbundet med skadeförebyggande 
arbete, möjlighet att involveras i kommande generationers utveckling, förbundsarbete, 
kunskapsöverföring, kunskapsframställning och tränarutbildningar.   
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Utveckling-
strappa 

Rörelse-glädje Lära sig träna Träna för att 
träna 

Träna för att 
tävla 

Träna för att 
vinna 

Ålder 6-9 år 9-12 år 12-16 år 16-19 år 20+ 

Fokus All träning bygger 
på att ha kul 

Grundläggande 
motoriska 
färdigheter 

Kognitiv och 
emotionell 
utveckling 

Allsidig 
styrketräning 

Introducera 
klättringens enkla 
tekniker 

Idrottens etiska och 
moraliska frågor 

Ingen periodisering 
men strukturerade 
anpassade program 

Daglig fysisk 
aktivitet 

Utveckla 
generella idrott-
sfärdigheter 

Grundläggande 
atletiska färdig-
heter 

Grundläggande 
tekniska färdig-
heter 

Introduktion till 
mental för-
beredelse 

Kognitiv och 
emotionell ut-
veckling 

Allsidig styrke-
träning 

Enkel period-
isering 

Daglig fysisk 
aktivitet 

Utveckla 
klätterspecifika 
färdigheter 

Optimal utveckling 
av styrka och aerob 
kapacitet med 
hänsyn till 
tillväxtkurvan 

Introducera 
systematisk 
styrketräningstekni
k 

Utveckla mental 
förberedelse 

Kognitiv och 
emotionell 
utveckling 

Enkel periodisering 

Optimera 
klätterspecifik 
fysisk 
prestationsförmåg
a 

Optimera tekniska 
och taktiska 
färdigheter 

Kognitiv och 
emotionell 
utveckling 

Avancerad mental 
förberedelse 

 

Bibehåll eller 
förbättra fysisk 
kapacitet 

Vidareutveckla 
tekniska och 
taktiska 

 färdigheter 

Modellera träning 
och prestation 

Maximera 
prestationsförmåga
n 

Vidareutveckla 
mental förberedelse 

Träningsinsat
s 

Antal pass/v & 
h/år 

1-3 pass/vecka 

200-800 
moves/vecka 

+ spontanaktivitet 

3-6 pass/vecka 

600-1000 
moves/vecka 
+ spontanidrott 

5-7 pass/vecka 

1000-1500 
moves/vecka 

+ spontanidrott 

7-12 pass/vecka 

1200-1800 
moves/vecka 

 

7-12 pass/vecka 

1500-2000 
moves/vecka 

 

Tränings-
veckor 

30 40 48 48 48  

Klättersäsong 
(tävling) 

X X Maj-September Maj-November Maj -November 

Gynnsamt att 
utveckla 

Balans 

Koordination 

Generell fysisk 
förmåga 

(uthållighet, kraft, 
snabbhet och 
rörlighet) 

Generella tekniker 
och taktiker  

 

Fortsatt träning 
av tidigare 
färdigheter 

Allmän aerob 
uthållighet 

Allmän styrka 

Tekniska 
färdigheter 

Träning av rör-
elseminne 
(kinestetisk 
proprioception) 

Utveckling av 
uthållighet, 
rörlighet och teknik 

Höja intensitet och 
utveckling av 
tidigare 
färdigheter 

Mental färdighet 

Koordination 
teknik och taktik 

 

 

Specifik utveckling 
av tidigare  

färdigheter 

Träna 
disciplinspecifik  

tävlingsförmåga 
(strategitaktik, 

 tekniktaktik) 
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Ramar & stöd      

Ålder 6-9 år 9-12 år 12-16 år 16-19 år 20+ 

Bostad Hos 
föräldrarna 

Hos 
föräldrarna 

 

Hos föräldrarna 

 

Hos föräldrarna, 
NIU-gymnasiet 

Där lämplig 
träningsmiljö finns 

Studier/Jobb Grundskola Grundskola Grundskola Gymnasiet, NIU, 
studier/deltidsjob
b 

Studier/jobb på deltid 
alt heltidsproffs 

Ekonomiskt 
& organisa-
toriskt stöd 

Föräldrar och 
klubb 

Föräldrar och 
klubb 

Föräldrar, klubb, 
SKF 

 

Föräldrar, klubb, 
SKF. sponsring 

 

Klubb, SKF, sponsring 

Tränings-
miljö 

Positiv 
träningsmiljö 

Mixat tjejer & 
killar. 
Engagerade 
ledare 

Positiv 
träningsmiljö 

Mixat tjejer & 
killar. 
Engagerade 
ledare 

Positiv 
träningsmiljö 

Mixat tjejer & 
killar. 
Engagerade 
ledare 

En positiv och 
stark 
träningsgrupp.  

Engagerade 
ledare 

En stark träningsgrupp  

alternativ individuell 
tränare 

Läger  Klubb läger Klubb-, distrikt-, 
riksläger 

Klubb-, distrikt-, 
riksläger 

Landslagsläger, elit 
läger 

Tävling Klubbtävling 

 

Klubbtävling Klubb-, distrikt-, 
rikstävling. 
YouthB-
Europacup, JVM, 
JEM 

Klubb-, distrikt-, 
riks- och  

internationella 
tävlingar 

Nationella och 
internationella 
tävlingar 

Tränarkompe
tens 

Plattform 
SISU, GTI 1 
HLR 

 

Hög teknisk 
kompetens 

Plattform 
SISU, GTI 1 
HLR 

Prestationspsy
kologi 1 

Tränarutbildning 
steg 1-2 
HLR 

Prestations-
psykologi 1-3 

Högre 
tränarutbildning 
steg 1-3 
HLR 

Prestationspsykol
ogi 1-5 

Coachingsamtal 

Utvecklings-
benägen 

Högre tränarutbildning 
steg 1-3 
HLR 

Prestationspsykologi 1-
6 

Coachingsamtal 

Utvecklingsbenägen 

Medicinsk 
stödapparat 

Skolhälsovård, 

Vårdcentral, 
SKFs 
skadeklätternä
tverk 

Skolhälsovård, 
vårdcentral, 
SKFs 
skadeklätternä
tverk 

Skolhälsovård, 
vårdcentral, 

stöd av leg 
fysioterapeut 

/leg Naprapat 
(skadeklätter-
nätverket) 

Stöd av 
vårdgivare i 
Skadeklätternätv
erket, 
landslagsläkare, 
medicinska 
kommittén SKF 

Landslagsläkare/fysiote
rapeut, 

Skadeklätternätverket, 
medicinska  

kommittén 
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Uppföljning 
Färdighet 
Utbildning 

     

Ålder 6-9 år 9-12 år 12-16 år 16-19 år 20+ 

Test-
uppföljning 

Klättermärke, 
teknikmärken 

 

Klättermärke, 
teknikmärke 

klubbregi 9+screening 
utbildad leg. 
fysioterapeut, 
/Bosön/klubb/S
KF 

Bosön, 9+screening 
utbildad leg. 
fysioterapeut, 
Bosön/klubb/SKF 

Mental profil 
och färdighet 

Träningsglädje 

Positiv självbild 
& självtillit 

 

Träningsglädje 

Positiv självbild 
& självtillit 

Träningsvilja 

Koncentrationsför
måga 

Avslappningsförm
åga 

Utvecklingsvilja 

Stor 
träningsvilja 

Stor tävlings-
motivation 

Förmåga att 
planera & 
prioritera sin 
tid. 

Utveckla 
självinsikt & 
självständighet
. 

Förmåga att 
sätta upp mål 
& ta 
konsekvenser 
av dessa. 

Extrem 
träningsvilja, 
utvecklingsvilja, 
tävlingsmotivation. 

Mästerskapskompet
ens 

Förmåga att 
hantera press 

Förmåga att sätta 
nya mål efter 
framgång 

Fullt ansvar för sin 
satsning. 

Hängivenhet 

Säkerhets-
färdighet 
 

Klättermärke, 
säkerhetsmärken 

Klättermärke, 
säkerhetsmärke 
samt genom 
utveckling 
klättring 

Från 13 år grönt 
kort 

Från 16 år rött 
kort 

 

Utbildning Säkerhet 

Utrustningsvård 

Teknik 

Säkerhet 

Kost 

Teknik 

Träningslära 
allmänt 

Antidoping 

Träningslära 
specifikt 

Återhämtning 

Prestationspsykolog
i 1-3 

Kost & näring 

Nya rön 

Bra litteratur Basic, Mejdevi 

Fysisk träning för 
barn 

 

Fysisk träning 
för barn 
Johansson, 
Fysisk träning 
för ungdom-
Johansson 

 

Framgångsrikt 
ledarskap-
Pettersson 

Crosstraining-
Carlsson 

Aerob & 
anaerob 
träning-
Michalsik, 
Bangsbo 

Styrketräning-
Carlstedt 

Träna din 
kondition-
Forsberg, 
Holmberg 

Total 
stabilitetsträning-
Elphingston 

Upptäck din 
förmåga-Orlick 

Träningsplanering - 
Mattsson 
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Kapacitets 
mål 

     

Ålder 6-9 år 9-12 år 12-16 år 16-19 år 20+ 

Aerob 
kapacitet 

X X Cooper test, 
armergometer-
test 

Cooper test 
Armergometertest 

Cooper test (9.34-
10.08) 
Armergometertest 

Anaerob 
kapacitet 

X X Wingate 
(armcykel) 

Wingate 
(armcykel) 

Wingate 
(armcykel) 

Styrka 
(max) 

     

-knäböj  (1 
RM) 

X Teknik Teknik Man> 1,0* KV 

Kvinna> 0,8* KV 

Man 1,2-1,3* KV 

Kvinna 0,9-1,1* 
KV 

-
chins(1RM) 

X Egen kroppsvikt Egen 
kroppsvikt(KV) 

Man >15-20kg 

Kvinna >5-10kg 

Man >30-40kg 

Kvinna>15-20kg 

-dips(1RM) X Egen kroppsvikt Egen 
kroppsvikt(KV) 

Man >15-25kg 

Kvinna> 10-15kg 

Man >35-45kg 

Kvinna > 20-30kg 

-armjump-
test (AJ) 

X X    

Komplex 
styrka 
uthållighet 

 

 

    

Grepp Viktigt att tänka 
på vad för sorts 
grepp som barnen 
använder. Ett 
vuxengrepp kan 
bli ansträngande 
för ett barn, där 
det är enkelt för 
en vuxenhand 

Samma tanke på 
rörelseglädjeålder-
att tänka på om 
det är vuxengrepp 
eller barngrepp 
som används 

   

Crimp Undvik pga risk 
för skada av 
fingertillväxtzoner 

Undvik pga risk 
för skada av 
fingertillväxtzoner 

Stor 
försiktighet  

Försiktighet  

Pocket Undvik pga risk 
för skada av 
fingertillväxtzoner 

Undvik pga risk 
för skada av 
fingertillväxtzoner 

Stor 
försiktighet 

Försiktighet  

Undercling      

Pinch      



   

 

Adress Telefon Hemsida Bankgiro Organisationsnummer 

Svenska Klätterförbundet 08-699 65 20  www.bergsport.se 5822-0328 88 92 02-3063 
Idrottens Hus 08-699 65 21 
Box 11016 08-699 65 22 E-mail 
100 61 Stockholm 08-699 65 23 kansliet@klatterforbundet.se  Förbundet är momsbefriat 

Gaston      

Jug      

Open hand      

 

Träningsformer 

 

     

Ålder 6-9 år 9-12 år 12-16 år 16-19 år 20+ 

Effektiva 
konditionsformer 

Hinderbano
r, lekar och 
stafetter. 

Löpning och 
bollsport 

 

Löpning, 
bollsport, 
hinderbana, 
lekar och 
stafetter 

Löpning, cykel, 
simning, 
längdskidåkning 

Löpning, cykel, 
längdskidåknin
g, 

Cykling, löpning, 
längdskidåkning, 
rullskidor 

Bra 

styrketräningsform
er 

Hinder, 
styrkebanor
, kamplekar 

 

Hinder, 
styrkebanor, 
kamplekar, 
cirkelträning, 
medicinbollträni
ng och  

MAQ träning 

Skivstång med 
fria vikter, 
cirkelträning, 
medicinbolltränin
g, MAQ träning 
och hinder, 
styrkebanor 

Balansboll, 
medicinboll -
träning, 
träning med 
fria vikter, 
MAQ träning  

Cirkel och- 
medicinbolltränin
g, skivstång med 
fria vikter, 
balansbollträning
, MAQ träning 

Bra balansering – 
kropp & själ - 
träning 

Avslappnin
g 

 

Avslappning Avslappning 

Spänningsregleri
ng genom 
andningskontroll 

Qigong, Yoga, 
Bodybalance 
m.m 

Qi-gong, Yoga, 
meditation, 
bodybalance m.m 

Bra 
kompletterings-
idrotter 

Gymnastik, 
kampsport, 
friidrott 

Gymnastik, 
kampsort, 
friidrott 

Gymnastik, 
kampsport, 
friidrott 

 

 

 

 

Nästa avsnitt ger dig en träningsbank 


