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Utvecklingsplan för svensk klättersport del 7  

Förlaga Träningsbank 

Etablera en god grund   

För att utvecklas som klättrare och prestera bättre klättringsresultat, gäller det att lära 
röra sig så effektivt som möjligt. Effektiva rörelsemönster bottnar i förmågan att skapa 
en stabil kroppsposition vilket hänger ihop med förmågan att snabbt och effektivt placera 
händer och fötter på den bästa delen av greppet.  Att kunna kontrollera varifrån i kroppen 
rörelser startar är en viktig förmåga för att kunna ha precision och kunna utföra och 
effektiva rörelser. Detta är möjligt att lära sig genom att konstant vara medveten om 
varifrån rörelsen börjar.  

Kinestetisk perception 

I våra muskler och leder finns känselkroppar som registrerar var och hur en rörelse sker. 
Dessa känselkroppar kallas för kinestetiska receptorer och de gör så att vi kan bestämma 
hastighet och riktning i våra rörelser. Man kan säga att kinestetisk perception är känslan 
och upplevelsen av kroppen i rörelsen. Det kinestetiska sinnet talar om för vårt centrala 
nervsystem vilka muskler och leder vi använder och var i kroppen rörelsen sker. Utan 
detta sinne skulle våra rörelser bli långsamma och klumpiga. En klättrare som vill 
prestera bättre måste reflektera över hur han/hon ska utföra vissa klättringsmoment och 
klättringsrörelser för att kunna öva och träna på rätt sätt. Genom tillräckligt många 
upprepningar, cirka tiotusen, blir rörelserna automatiserade och klättraren upplever att 
han kan prestera ännu mer. En klättrare på elitnivå behöver ha en mycket väl utvecklad 
kroppsuppfattning. 

Balans  

Både balansen och den kinestetiska perceptionen påverkar klättrarens kroppsliga 
förmåga att genomföra exempelvis svåra och komplicerade förflyttningar. Bålens muskler 
inleder rörelser för armar och ben. God balans kräver koncentrationsförmåga och ökat 
mentalt fokus vilka leder till att klättraren förbättrar sin klätterkapacitet.  

Perfektion  

Klättring är en idrott som går ut på att maximera effektiviteten i varje rörelse för att på 
så sätt spara så mycket energi som möjligt. Genom utvecklade mentala färdigheter vilka 
ingår i skådning av ett problem och- eller en led i samband med onsight genomförande lär 
du dig att klättra bättre. Genom att både eftersträva rörelseperfektion och en mental 
toppning blir du bättre på att klättra helt enkelt.   
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Övningar 

I avsnittet Träningsbank finns grundläggande övningar för att utvecklas till en komplett 
klättrare. Övningarna bygger på mångårig erfarenhet av träning av klättrare, såväl 
nybörjare som elit. 

Sammanfattning 

Denna utvecklingsplan och utvecklingstrappa ska revideras med tidens gång för 
att följa klättersportens utveckling.  

För att svensk klättersport ska kunna fortsätta att utvecklas och konkurrera med 
internationell klättring krävs det att elitplanen och utvecklingstrappan 
implementeras på alla nivåer i förbundet från klubbar till landslag. För att 
klättraren ska kunna prestera på topp är det viktigt att klättraren ges rätta 
förutsättningar för att hålla sig frisk och skadefri. 

Valet av tester och riktvärden på testresultaten är gjorda för att förenkla för 
klättraren/tränaren/klubben/förbundet att kunna jämföra och utvärdera 
resultaten både i Sverige och internationellt. Det behövs att enhetliga tester utförs 
inom svensk klättersport för att kunna ge en fullständig bild. Det finns i dagsläget 
testresultat på enskilda individer och med olika testbatterier vilket gör det svårt 
att ge en enhetlig bild på var svensk klättersport ligger på för nivå idag.  

Urvalet av ett fåtal tester är för just klätterelit men även motionsklättrare ska 
kunna testa sig med dessa tester. Endast tester där det finns vetenskaplig evidens 
är med. I klättervärlden används och finns det en stor variation av tester. För att 
vi ska vara säkra på vad vi mäter så måste vi ha forskningen bakom oss.  
Förhoppningen är att kunna bygga upp en databas, för att kunna dokumentera 
var eliten står idag, är om 5 år samt även längre fram i tiden. För att detta ska bli 
verklighet behövs det att tränare ute i landet använder sig av testerna och för 
statistik på resultaten som därigenom kan komplettera databasen. 

1985 sägs vara första gången klättersporten anordnade en internationell tävling. 

1989 sägs det att Sverige var med första gången i internationella sammanhang. 
Samma år hade vi vårt första svenska mästerskap. 

Sverige har under senare år lyckats etablera sig väl på den internationella 
tävlingsarenan, speciellt på juniorsidan. Fortsatt utveckling inom tävlingsklättring ser 
spännande ut på både på junior- och seniorsidan. 

För aktuella tävlingsresultat gå in på www.bergsport.se 
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Träningsbank 

Följande övningar är framtagna i ett skadeförebyggande syfte samt att den enskilde 
klättraren ska kunna utvecklas till en bättre klättrare genom bättre kroppskontroll. 

Forskning visar att: 1) Nedsatt muskelstyrka och en sidoskillnad på 10-15% anses vara 
riskfaktorer för uppkomst av skador. 2) Muskelförkortning predisponerar till 
muskelskada. 

Övningar är ”globala” med fokus på rörelsekontroll dvs. de tränar inte specifika 
muskelgrupper eller leder utan helheten. 

Övningarna görs i 3 omgångar med 10 repetitioner. Repetera övningarna med både höger 
och vänster ben/arm.  

Pirat-hälsning 

	 	 	

Stå på ett ben med bra balans, håll knät lätt böjt. Sväng det fria benet framför det ben du 
står på. Gå samtidigt ned i en knäböj med benet du står på. Ha en kontrollerad 
kroppshållning utan svaj. Gå tillbaka till ursprungsläget och vid nästa knäböj sväng nu 
benet bakom dig. Öka på svårigheten med att gå djupare ned i knäböj. 
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Draken	

	 	

	

Gör ett enbensstående med armarna rakt upp. Fäll överkroppen framåt och 

stå i T-position. Håll balansen, vinkla foten i luften. Blicken framåt. Gör rörelsen 
långsamt. 

Ödlegång 

	 	 	
Stå på alla fyra på golvet. ”Kryp” fram som en ödla, höger knä mot höger armbåge. Kryp 
lågt med bibehållen kroppspänning. Viktigt att inte tappa svanken.  

Krabban	

		 	
Stå på alla fyra, böj armarna som i en armhävning samtidigt som du böjer benen.  Lägg 
tyngdpunkten på axlarna.  
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Get-up med kettlebell 

	 	 		

	 	 	 			

	

	 	 	

Viktigt att ha en rak handled under hela övningen. 

Ligg på rygg på golvet (kettlebell vid sidan). Rulla över på sidan och ta tag i handtaget 
med båda händerna. Rulla tillbaka på rygg, lyft upp kettlebellen kontrollerat med båda 
händerna, överför nu kettlebellen till höger hand (rak handled och rak arm). Axeln hålls 
stabil och blicken är på kettlebellen under hela övningen. 
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Böj höger ben, sätt i hela foten i golvet. Placera ut vänster arm som stöd. Lyft upp kroppen 
som om i en sned situps. Lyft rumpan, tryck med höger fot ner i golvet och dra in vänster 
ben under kroppen, sätt vänster knäet i golvet. 

Res upp till stående och håll positionen en liten stund. Ta bak vänster ben och ta ner 
vänster hand i golvet och höger fot i golvet. Fram med vänster ben, stabil i bålen, sänk 
ner rumpan i golvet. Sänk ner kroppen med kettlebellen stabilt uppe, sänk ner 
kettlebellen, rulla över på sidan och stabilt med två händer sätts kettlebellen ned. 

Mongolian Twist 

					 	

Stå på alla fyra, ha knäna ovanför golvet (90 graders vinkel i knä och höft), sug in naveln 
och håll nedre delen av magen spänd hela tiden. Twista knäna från sida till sida utan 
tappa kroppskontrollen.  

Plankan 

	 	 	
Ligg med rak kropp och ha underarmar och tåspetsar i golvet. Spänn magen och rumpan 
för att lättare kunna ha bålkontroll. Håll skuldrorna spända. Blicken snett framåt. Känns 
övningen i ryggen måste magen och rumpan spännas mer. Övningen försvåras om man 
lyfter ett ben rakt upp i luften, växla och lyft andra utan att tappa bålkontrollen. 
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Balans på kubb 

	 	 	 	

Ställ kubbarna enligt bilder. Använd klätterskor. Jobba med tyngdöverföringen, 
långsamma rörelser.		

Bäckenlyft 

	 	

Ligg på rygg med en fot i golvet, ha det andra benet rakt upp i luften, lyft upp rumpan 
från golvet. Rörelsen kan även utföras med en kettlebell eller hantel i händerna där vikten 
lyfts upp samtidigt som bäckenlyftet.  

	

  


