
     FOTBOLLSBINGO          

  
Hur många BINGO får du mellan den 10 juni och 26 juli?  
Bingo får du genom att ha genomfört 5 vågräta aktiviteter i rad, 5 lodräta 
aktiviteter i rad eller 5 diagonala aktiviteter i rad.  
Max 12 BINGO per lapp!  
 
Jogga  
2 km  

Jonglera med 
boll (fötterna)  
10 min  

Armhävningar  
10 x 5 Situps 
15x4 Planka 45 
sek x 4. 
 

Titta på en hel 
fotbollsmatch 
på TV  

Dribbla flaskor i 
högsta fart, 
båda fötterna 10 
minuter 
 

Skjuta vristskott  
20 styck per fot 

Intervaller 30 
sek. hög fart gå 
10 sek ca. 2 km  

Långa höga 
krossbollar  
20 st per fot  

Tåhävningar på 
ett ben  
20 x 2 per ben  

Skjuta skott i 
fart dribblande  
20 st per fot 
 

Träna på två 
finter, båda 
fötter. 
15 min  

Utfallssteg  
20 x 3 inkl. 
vridning av 
överkropp 

Springa i ditt 
snabbaste 
tempo 15 sek gå 
i 15 sek. ca 1 km  

Träna 
nedtagningar  
20 stycken per 
fot 

Träna 
nickpassningar 
med valfri 
person 10 min  
 
 

Armhävningar  
10 x 4 Situps 
15x4 Planka 45 
sek x 4. 

Driva boll i en 
8:a med in och 
utsida båda 
fötter 10 min  

Burpees  
8 x 4 samt utfall 
30st. Sidoplanka 
45sek. x 4 

Rusch i 
uppförsbacke  
10 styck 
Uppvärmning 
först!! 

Jonglera med 
boll (båda 
fötterna) 
10 min  
 
 

Långa låga 
krossbollar  
20 st per fot  

Träna på två 
finter, båda 
fötter. 
15 min 

Träna på att 
driva boll, egen 
längre svängig 
bana, 15 min  

Armhävningar  
10 x 5 Situps 
15x4 Planka 45 
sek x 4.  

Jogga  
2 km & ät en 
glass…  

 

Öppna träningstillfällen kommer att dyka upp under v.29-30 (främst förmiddagar) för att vi bara 
ska träffas och hålla igång bollen med inslag av lite andra utmaningar för oss på hemmaplan. All 
träning är personlig utifrån där ”jag” är nu! Vill man förbättra så händer det, inget är gratis utan 
ta i lite så kommer Ni också se skillnad, lycka till! 

VI ÖNSKAR ALLA SPELARE EN HÄRLIG SOMMAR!  


