
Hej alla härliga friidrottsfamiljer i Åhus FIK.  

 

Det är lite dystra tider just nu och pandemin håller fortfarande ett stadigt 
grepp om oss... Viss träning har fått ställas in, annan har fått ställas om. 
För att uppmuntra till fortsatt rörelse i dessa tider har vi tränare i Åhus 
FIK tagit fram Familjens Rörelseutmaning som vi gärna vill köra 
tillsammans med er under december månad.  

 

Så här funkar det! 

Fyra söndagar i rad (29/11, 6/12, 13/12 och 20/12) kommer vi via 
SportAdmin skicka ut en rörelseutmaning för kommande vecka till er. 
Veckoutmaningen består av 5 olika aktiviteter. De olika aktiviteterna är 
värda lite olika poäng. Ni gör så många aktiviteter ni kan och vill, allra 
helst gör ni såklart alla ����. I slutet på veckan (senast söndag) skall ni 
sedan redovisa vilka aktiviteter ni gjort under veckan till er tränare som 
sedan sammanställer poängen. Ni får sedan en ny veckoutmaning på 
söndagen. 

Alla som deltar får ett diplom. De som kommer upp till en samlad poäng 
över 80 (105 p är max) när alla fyra veckorna är genomförda får en 
medalj till familjen. 

Hoppas ni vill vara med!! Alla mår vi bra av att röra på oss, och vad kan 
väl vara bättre än att göra det tillsammans!  

Så håll koll på er mejl! Söndagen den 29/11 kommer första utmaningen. 

 

Vänliga hälsningar 

Tränarna i Åhus FIK 

 

 

 

 

 



Rörelseutmaningen 

Vecka 1 (redovisas den 6/12 använd gärna bifogad mall) 

 

 Löpning. Ut och spring/jogga/gå en runda tillsamman. Stanna gärna 
och gör lite roliga saker längs vägen, spring en bit baklänges, hitta saker 
att hoppa över, klättra under, spurta fram till nästa träd/stolpe eller något 
annat kul som gör att det inte blir tråkigt. Värde: 10 poäng 

 Kortleken (styrka). Se beskrivning nedan. Värde: 5 poäng. 

 Hinderbana. Bygg upp en egen hinderbana i trädgården eller varför 
inte i skogen eller lekparken. Alla springer så många varv man orkar i 
hinderbanan. Tips: Ta tiden på ett varv och testa sedan om ni kan bli lite 
snabbare på nästa varv. Värde: 5 poäng. 

 Hoppa hage. Rita upp en hage och hoppa. Tips: alla ritar var sin 
hage och så testar man att hoppa i alla. Värde: 3 poäng 

 Bollsport. Spela någon bollsport, t ex tennis, fotboll, basket eller 
någon annan sport ni gillar. Värde: 2 poäng 

 

Beskrivning Kortleken  

Ta fram en kortlek. Sortera ut Ess, Dam, Kung, Knekt och lägg i en hög. De andra 
korten med siffror lägger ni i en hög bredvid. De klädda korten är aktivitetskort och de 
andra korten är antalskort. 

Välj ut vilka övningar ni vill att aktivitetskorten skall symbolisera t ex: 

Kungar – armhävningar, Damer – sit ups, Knektar – burpees, Ess – knäböj (eller 
välja andra övningar som ni gillar). 

Ni turas om att dra, först ett aktivitetskort och sedan ett antalskort. Får du då t ex en 
kung och en spader femma så gör ni alla 5 st armhävningar. Sedan är det nästa 
persons tur att dra. Kör så många omgångar ni orkar. 

Om ni inte har en kortlek hemma kan ni istället köra Tärning. Samma princip som 
kortleken. Bestäm en övning och låt var och en i familjen slå tärningen och göra x-
antal av denna övning. När alla gjort den övningen så bestämmer ni en ny. Här kan 
ni använda egengjorda övningskort eller övningar från någon tidning om ni vill. 

 

 

 



Rörelseutmaningen 

Vecka 2 (redovisas senast den 13/12, gärna i bifogad mall) 

 

 Klättra eller spring i backe. Besök en brant backe eller ett ställe 
med stora stena att bestiga (t ex Kjuge kull) Att bestiga ”berg” tycker de 
flesta barn är häftigt. Garanterat lättare för barnen att ta sig uppför än för 
de vuxna. Värde: 10 poäng 

 Kortleken (styrka). Se beskrivning från vecka 1. Värde: 5 poäng. 

 Stafetter. Här hittar ni många roliga stafetter: 
https://www.lgif.se/globalassets/linkopings-gif---friidrott-
grupp08/dokument/lekar_stafetter.pdf?w=900&h=900 Men ni kan även 
hitta på egna. Värde: 5 poäng. 

 Kast med liten boll. Hitta en stor gräsyta. Ta med varsin tennisboll. 
Träna på att kasta långt. Titta gärna på denna lilla filmsnutt först och tänk 
på tekniken: https://www.youtube.com/watch?v=pzm7_c5L-O0 Värde: 3 
poäng 

 Gymnastik. Träna på att stå på händer, hjula, kullerbytta, rulla. 
Värde: 2 poäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rörelseutmaningen  

Vecka 3 (redovisas senast den 20/12, gärna i bifogad mall) 

 

 Ut i skogen eller parken och spring ”en naturlig hinderbana”. Ge 
er ut bortom stigarna, spring över stenar, klättra över kullar, hoppa över 
nerfallna träd och vattenpölar. Värde: 10 poäng 

 Kortleken (styrka). Se beskrivning från vecka 1. Värde: 5 poäng. 

 Dansa loss till barnens favoritlåtar. Låt det gärna bli ett riktigt svettigt 
danspass och visa mycekt rörelseglädje. Filma gärna er familjedans och 
skicka med till tränaren om ni vill ����. Värde: 5 poäng 

 Hoppa långrep/hopprep. Värde: 3 poäng 

 Lek ta fatt/plätt. Variera t ex med en tagare, eller alla får plätta alla 
eller två och två (en som jagar och en som jagas, när man blir plättad 
byter man). Värde: 2 poäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rörelseutmaningen  

Vecka 4 (redovisas senast den 27/12 gärna i bifogad mall) 

 

Julens rörelsebingo: Gör en övning och kryssa den rutan. Fortsätt tills 
ni har en hel rad (=10 p) eller två hela rader (=20p). Eller kanske ni orkar 
fylla HELA brickan (=30 p) 

 

Grinchen vs Tomten plätt 

Utse en grinchen (tagare) och en 

tomte (friare). Resten är nissar. 

Grinchen vill förstöra julen genom 

att förstelna (plätta) nissarna så 

de inte kan arbeta i 

tomteverkstaden. När en nisse 

blir tagen ställer hen sig still som 

en staty. Tomten däremot 

försöker fria nissarna från 

förstelningen genom att nudda 

dem när de är statyer. 

 

 

Pepparkaksstretch 

Nudda fingertopparna. En 

rörlighetsövning som går ut på att 

nudda varandras fingertoppar. Stå 

rygg mot rygg. Kör framåtböj 

(nudda fingrarna mellan benen), 

sedan bakåtböj (över huvudet) 

sedan rotera höger och vänster. 

Börja långsamt, öka sedan tempot 

efter hand som ni blir varma i 

kroppen. 

 

Skottkärra/armhävningar 

Den vuxne gör armhävningar 

medans barnen håller i fötterna. 

Barnen går skottkärra. (Påminn 

barnen om att spänna magen 

genom att sätta ett finger på 

navlen och be dem dra navlen in 

mot ryggen). Viktigare att gå en 

kortare sträcka med bra teknik än 

en lång med svankande rygg. Låt 

barnen bestämma tempo. 

 

NisseGympa 

Tomtenissarna älskar gymnastik. 

Träna och bli lika bra som nissarna 

på kullerbyttor, gärna både fram- 

och baklänges, och på att hjula. 

Tänk på att ha ett mjukt underlag 

t ex en madrass eller mjuk matta.  

 

 

 

 

 

 

Julekampen 

Dragkamp. Se till att dela in i så 

jämna lag som möjligt. 

(Glöm inte värma upp kroppen 

innan ���	) 

 

Kasta med liten julklapp (liten 

boll ���	)  

Stå i par (eller i en ring om ni vill 

köra flera tillsammans). En kastar 

en boll och den andra fångar. 

Börja med kort avstånd och sedan 

öka avståndet efter hand.  

 

Djurens Lussestafett  

Markera en sträcka med ett start- 

och stoppmärke. Dela in i två lag. 

Låt barnen vara med och 

bestämma vad ni ska föreställa 

(ett djur eller en julfigur). Sedan 

ska ni härma det djur eller figur (t 

ex tomtefar, tomtenisse eller en 

hare, gorilla etc) och ta er från 

start till stopp så snabbt ni kan. 

Växla till nästa osv. Variera med 

olika figurer och djur.     

 

 

Julstökare och julstädare 

Dela in i två lag, ett lag julstökar 

och ett lag julstädar. Placera ut 

koner (eller t ex plastburkar, 

petflaskor) på en avgränsad yta. 

Klara färdiga gå – nu springer alla 

runt och stökarna välter koner 

och städarna ställer upp dem. 

Efter två minuter (kan även köra 

kortare eller längre) STOPP. Alla 

stannar och man räknar vem som 

vann (står eller ligger flest ner). 

Börja om och byt roller.  

 

 

Julklappsutdelning 

(stafett, hämta och lämna) 

Dela in er i två lag. Markera 

start/mållinje. Lägg ut tre 

ringar/bo efter varandra för varje 

lag. Första man ska nu springa och 

lämna ”ett paket i taget” i varje 

ring och sedan tillbaka och växla 

till nästa som springer och hämtar 

paketen (ett i taget), lämnar 

sedan över till nästa som lämnar 

paketen i ringarna igen osv. 

 


