
Träningsgrupp Tullinge SK 
 

 

Bakgrund och uppdrag 

Diskussion om träning under klubbkvällen den 28 maj, om träning inom klubben 

generellt, hur den kan förbättras och hur vi kan samverka inom föreningen. 

Förslag på syfte, uppdrag och gränsdragning mot klubbens kommittéer, Stof, 

södersamarbete för träningskommitté (eller motsvarande). Innefattar all form av träning 

och verksamhetsgren inom klubben. Undertecknad fick i uppdrag att skriva ihop ett 

förslag. 

 

Mål 

Mer samordning mellan olika delar av klubben avseende träning för att uppnå roligare 

träningar, effektivisera arbetsbörda och stärka klubbkänslan. Öka antalet deltagare på 

teknikträningarna och söndagslångpassen.  

Medskick: prioritera söndagslångpass som är lättillgängliga, arbeta för att bryta stuprören 

mellan grupperna. 

 

Nuläge 

Vilka träningar ordnas och av vem 

 

Ungd 

Tisdagsträningar för 9-12 och 13-16 gruppen. Löpträning med OL-inslag. Rullande 

schema med 2-3 ledare per tillfälle, ca 1 träning / månad per ledare. 

OL-skola på torsdagar under vår- och höstsäsong för 9-16 ungdomar. Ingen 

åldersuppdelning utan man väljer vilken svårighetsnivå man vill springa (vit-violett). Lars 

Nordin och Jacob Bolin ansvariga för planering. Samarbete med TMOK (vi arrangerar 

varannan vecka). 

 

Elit 

Tisdag intervaller vid klubbstugan, ngn av löparna ledare 

Onsdag  natt-träning (t ex Nattuggla el MBN) 

Torsdag Distans eller intervallträning 

Lördag Intervaller (vintersäsong, klubbstugan) 

Söndag Distansträning (vintersäsong, lite varierat var) 

 

Björn Axelsson har från elitkommittén ansvarat för dessa träningar. Alla medlemmar är 

välkomna att delta på dessa. 

 

Bredd 



Grupp 4 träningar på tisdagar, varierad typ av träning, reflexslinga, intervaller , OL-bana 

m m. Två stycken deltagare ansvariga per tillfälle, Per-Arne Forsberg har tidigare gjort 

ansvarig lista men nu lagt över det till bredd. 

 

StoF/Sydsamarbetet 

Teknikträningar en gång / vecka (måndagar eller onsdagar) under tävlingssäsongen. Hans 

Sundqvist ansvarig från TSK. 

 

 

Sammanfattning dagens träningar 

 

• Tisdagsträningarna är en samlingspunkt för klubben, bra träning och stärker 

klubbkänslan. 

• Elit har ett digert träningsprogram vintertid, tillgängligt för alla som vill. 

• OL-skolorna på tisdagar kräver en hel del resurser för planering och förberedelser. 

Arbetsbördan har minskats betydligt via samarbetet med TMOK. 

• Grupp 4 varierande träning och förberedelser. Vilken sorts träning efterfrågas där? 

• Finns en träningsgrupp sedan tidigare. Ej aktiv för närvarande. 

 

 
 

 

  

Ungd Elit Bredd Stof/Sydsam

Måndag Gympa (13-16 år) Gympa Gympa Teknik*

Tisdag Intervaller el likn Intervall Grupp 4

Onsdag Natt-träning / Distans Teknik*

Torsdag OL-skola Distans / intervall

Fredag

Lördag Intervall

Söndag Distans

Vintersäsong

Tävlingssäsong

Hela året ex sommar

* måndagar eller onsdagar



Förslag 

 

• Bilda (återstarta) en träningsgrupp. Gruppen består av en representant från 

ungdom, elit, bredd respektive stof/sydsamarbetet (eller representant eller 

motsvarande för varje grupp). Träningsgruppen får gärna bestå av ytterligare 

intresserade personer från klubben. 

• Gruppen har som uppgift att planera och samordna klubbens träningar. Gruppen 

träffas inför säsongsplanering (ca 2-3ggr/år) och vid behov. 

• Stommen består som idag av varje grupps träningsplanering utifrån respektive 

grupps behov. Gruppen samordnar träningstillfällen dels för att effektivisera 

arbetsinsatserna men också i syfte att öka kvalitén på träningar. Ett önskemål är 

här att gruppen vid ett antal tillfällen planerar och anordnar uttalade ”hela klubben 

träningar” (eller delar av klubben, t ex ungd + grupp 4), t ex gemensamt 

intervallpass en tisdag. Detta för att ha roliga träningstillfällen och stärka 

klubbkänslan. 

• Gruppen kan även se om det saknas någon träning (helhetsbild) och vara ett forum 

för att puscha för bra träningstillfällen som inte är så välbesökta. 

• Gruppen skall inte innebära ytterligare merarbete för medlemmar utan endast ha 

en övergripande planerings- och samordningsroll. Träningar genomförs som idag 

av grupper inom respektive del av föreningen och medlemmar som gillar att fixa 

träningar. 

 


