
Spelarinventering Ungdoms- och juniorlandslaget

Ungdomslandslaget (ULU) och juniorlandslaget (JLL) genomför nu under vintern 2012/2013 en inventering av potentiella

landslagsspelare. För ULU handlar det om spelare födda -98. -97 och -96 och för JLL spelare födda -95 och -94. 

Vilka letar vi efter? 

ULU söker efter spelare som ser sig själva som framtida junior- och seniorlandslagsspelare och är villiga att träna mot det målet. Hur

spelaren presterar i dagsläget är av mindre betydelse utan det är motivationen och träningsviljan som är det viktigaste.

JLL söker spelare som redan nu uppfyller eller är nära att uppfylla SAFF:s fyskrav. Spelare födda -95 kan ligga längre från målet under 

förutsättning att de är villiga att träna mot att klara fyskraven till 2014. 

Hur anmäler man sitt intresse?

Intresserade spelare skall filma sig själva när de genomför de rörlighetstester som ingår i kravprofilen (se sidan 5). Overhead squat

Skall filmas både från sidan och framifrån och hamstrings skall filmas från sidan. Filmen tillsammans med namn, födelsenummer och

position skall för ULU skickas till Björn Marcusson på mejl: bjorn.marcusson@amerikanskfotboll.com och JLL till  Niclas Carlsson på

mejl: info@niclascarlsson.se. 

Efter att spelaren har skickat in film och info skall han registrera sig i SAFF:s träningsdagbok på nätet: SAFF Webcoach, där skall 

spelaren veckovis rapportera längd och vikt, antal genomförda träningspass och resultat i de testkategorier som redovisas i detta 

dokument. För att vara aktuell för något svenskt landslag i amerikanskfotboll skall man:

• vara registerad i SAFF Webcoach.

• rapportera träningsmängd och testresultat varje vecka (senast måndag veckan efter).

• fylla i samtliga kategorier oavsett om något träningspass genomförts eller om någon resultatförändring skett.

• uppvisa en positiv utvecklingskurva.

Spelare som är registrerade i SAFF Webcoach och inte rapporterat något under tre veckor eller mer får sina kontot avaktiverade.

Registering sker på: http://goalstandards.com/SAFF. 

Vid frågor kontakta Björn Marcusson Förbundskapten ULU eller Niclas Carlsson fysansvarig SAFF.



Ovan syns loggen som spelaren skall fylla i varje vecka.

I första kolumnen fylls information om spelaren och testvärden i. Spelaren fyller i senast gjorda max resultat för varje kategori. 

I andra kolumnen fylls antal träningspass genomförda under senaste veckan. 

I tredje kolumnen fylls statusen för om spelaren klarar alla moment i. Det finns tre alternativ att välja här. JA, NEJ – otränad men arbetar

på det och NEJ – skadad. 



FYSKRAV ULU/JLL
GRUNDFYSKRAV

1. 30 armhävningar på 60 s

2. 30 Sittupps på 60 s

3. 5 min hopprep

FUNKTIONSKRAV

1. ”Diagonalen” bägge sidor i 15 s

2. ”Stjärnan” bägge sidor i 15 s

3. Knäböj med pinne 30 repetitioner

STYRKEKRAV ULU

1. Bänkpress egna kroppsvikten

2. Knäböj egna kroppsvikten

3. Frivändning egna kroppsvikten el. 90 kg

STYRKEKRAV JLL

1. Bänkpress 120 kg

2. Knäböj 180 kg

3. Frivändning 110 kg



•Armhävningar

30 armhävningar som ska genomföras på max 60 s. Vinkeln mellan under- och överarm ska i bottenläget passera 90 

grader.

•Sittupps

30 situps som ska genomföras på max 60 s. Det behöver inte vara fulla uppsittningar men skulderbladen ska lämna 

underlaget vid varje repetition.

•Hopprep

5 min hopprep (valfri hoppstil)

Genomförande

•Diagonalen vänster och höger 

15 s på varje sida 

• Stjärnan vänster och höger

15 s på varje sida

• Knäböj med pinne

30 repetitioner på egen tid

Lägg in bild här



Rörlighetstester

Overhead squat (OHS)

Hamstring (SLR)


