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Följande dokument beskriver dom tester som görs inför en landslagsuttagning, dessa tester görs 

även på andra landslagssamlingar. 

Testerna är enkla att genomföra på tex klubbnivå, dock finns mera vetenskapliga tester som görs i 

labb, men där man ser att skillnaderna är små mellan dessa ”hemmatester” och labbtesterna.  

Dessa tester görs bla på förbundets landslagsuttagningar, för att tillsammans med sparring och 

teknikträning göra grund till om en person är aktuell för att reprensentera Sverige på EM/VM. 

Coopers test för uthållighet – att orka med långa matcher och flera matcher på rad samt orka med 

träning över veckor. 

Testar Aerob effekt (VO2max), främst underkropp, för uthållighet/syreupptagningsförmåga men då 

syreupptagningsförmågan urspringer från "central kapacitet" bör ett högt värde på denna test 

innebära att den aeroba kapaciteten även i överkroppen är god om uthållighetsstyrkan i överkroppen 

är god.  

Med hjälp av Coopers löptest kan man på ett enkelt sätt få ett uppskattat värde på testpersonens 

VO2max. Testpersonen löper 3000m på så kort tid som möjligt på flack bana för att minimera 

ansamling av mjölksyra på grund av yttre faktorer. 

Skyttellöpning ("Geese test")  - för att orka fightas med hög intensitet ( mjölksyra) 

Testar anaerob kapacitet underkropp för mjölksyratålighet eller förmåga att jobba hårt och intensivt 

med benen. Jämförelser mellan skyttellöpningstest och den mer vetenskapliga metoden Wingate 

test har påvisat mycket små skillnader i resultaten, Skyttellöpning sägs därför vara ett enkelt och 

säkert test. 

Testpersonen startar och rundar efter 5 m en markering och springer tillbaks igen, därefter rundas 

nästa markering vid 10 m tills totalt 5 markeringar rundats och spelaren är tillbaks på startplatsen. 

Allt görs med maximal insats och tid tas. Totalt tar denna löpning 32-35 sek beroende på nivå. Testet 

kan sägas spegla den anaeroba kapaciteten och är ett sk ”summatest” som innefattar flera kvaliteter 

som styrka, snabbhet, koordination mjölksyratålighet och mental styrka.  Två löpningar görs för att 

mäta både produktionskapacitet och tålighet.  

Grenprofil för landslaget - fystester
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Dips  - för uthållighetsstyrka i överkropp, att orka jobba hårt och länge med boxning. 

Testar anaerob kapacitet överkropp samt uthållighetsstyrka i muskulatur som används flitigt i 

Kickboxningen.  

Testet utförs genom att armarna hålls raka i utgångsposition. Armbågarna böjs så att kroppen 

sänks så långt som möjligt mellan ”handtagen”. Kroppen ska minst sänkas så att överarmarna 

är parallella med ”handtagen”. Därifrån sträcks armarna ut igen för att återgå till utgångsposition. 

De fysiska delkapaciteterna som testas med dips är uthållighetsstyrka och anaerob kapacitet i de 

berörda muskelgrupperna, främst triceps, pectoralis och deltoideus anterior Beroende på hur många 

dips testpersonen klarar, desto mer testas den anaeroba kapaciteten. 

 

Sargents jump – för explosivitet i ben-sparkar och blockeringar 

Testar snabbhetsstyrka underkropp/ben. 

Utgångsposition: Stå med benen tillsammans på golvet intill en vägg, håll en krita i den dominanta 

handen. 

Utförande: Sträck dig så högt upp som möjligt och rita ett märke på väggen. Hoppet utförs från en 

statisk position stående intill väggen med benen böjda. Testpersonen hoppar så högt som möjligt och 

ritar ett märke på väggen vid högsta position. Skillnaden mellan de stående och hoppande höjderna 

mäts. Armarna får användas för att ta sats. Landningen sker på båda fötter och med raka ben. 

Tre hopp görs. Det första räknas som provhopp och medeltalet mellan de två andra hoppen räknas 

som resultat. 

 

Harres test  - för rörlighet/smidighet och snabbhet för hela kroppen.  

Rörlighet/explosivitet helkropp:  

Harres test kombinerar flera koordinativa egenskaper med snabbhet, explosivitet samt 

rörlighet. Testet som genomförs på en bana i en sal innehåller accelerationer, kullerbytta, 

riktningsförändringar samt snabba nedhukningar genomfört i ett visst mönster. Testen används för 

uttagning av kandidater till polishögskolan men även inom försvaret. 
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