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Abstract 

In a sprint race there are many factors that must be coordinated to get a successful 

performance, the start is one of these. The purpose of this study was to look if two 

different start signals, one with rise time (80 ms) and one without rise time (0 ms), 

affected the performance in a 60 and 200 meter race. The hypothesis was that the signal 

without rise time would give a better performance of 60 meters than the signal with rise 

time. The second hypothesis was that the signal with rise time would give a better 

performance of 200 meters. Seven participants (three men and four women, 25 ± 6 

years, 171,9 ± 5,9 cm, 63,9 ± 8,8 kg) ran a 60 and 200 meter race on two different 

occasions. At one of the occasion they started with the start signal without rise time and 

at the second occasion they started with the signal with rise time. The result showed no 

difference in performance for the various start signals, either at 60 or 200 meters (60 

m, t(6) = 0,069, p= 0,947, d= 0,03, 200m, t(6)= 1,468, p= 0,193, d= 0,6). A difference 

could be seen in the first 10 meters between 60 and the 200 meter race, where they ran 

faster the first 10 meters on the 200 meter race. A trend could be seen for a better 

performance of 200 meters with the signal with rise time. The reason that no difference 

where seen could be due to the low sound and that the startle response not where 

triggered. 
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Abstrakt 

I ett sprintlopp är det många faktorer som ska spela in för att få en lyckad prestation, 

starten är en av de viktiga faktorerna. Syftet med den här studien var att se om två 

olika startsignaler, en med stigtid (80 ms) och en utan stigtid (0 ms) kunde påverka 

prestationen i ett 60 och ett 200 meters lopp. Hypotesen var att signalen utan stigtid 

skulle ge en bättre prestation på 60 meter än signalen med stigtid. Den andra 

hypotesen var att signalen med stigtid skulle ge en bättre prestation på 200 meter. Sju 

försöksdeltagare (tre män och fyra kvinnor, 25 ± 6 år, 171,9 ± 5,9 cm, 63,9 ± 8,8 kg) 

fick springa ett 60 och ett 200 meters lopp vid två olika tillfällen. Vid det ena tillfället 

startade de med startsignalen utan stigtid och vid det andra tillfället startade de med 

signalen med stigtid. Resultatet visade ingen skillnad i prestation mellan 

startsignalerna på någon av sträckorna (60 m, t(6) = 0,069, p= 0,947, d= 0,03, 200m, 

t(6)= 1,468, p= 0,193, d= 0,6). En skillnad kunde ses på de första tio metrarna mellan 

60 och 200 meters loppet, där de sprang snabbare på de första tio metrarna på 200 

meter. Även en trend sågs mot en bättre prestation på 200 meter med signalen med 

stigtid. Att ingen skillnad syntes mellan startsignalerna kan bero på det låga ljudet och 

att startle respons inte utlöstes.  
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Introduktion 
 

Inom friidrott finns det flera olika grenar, däribland sprint. Ett sprintlopp är ett 

kort lopp som sträcker sig från 60 meter till 400 meter (Collect, 1999; Majmudar 

& Robergs, 2011). Ett 60 meterslopp, som endast är inomhus, och 100 meter 

utomhus sker på en rak löparbana utan kurvor, medan 200- och 400 meterslopp 

innehåller kurvor. Hur taktiken för dessa lopp bör läggas upp beror på loppets 

längd och hur lång tid det tar att springa. Idrottare kan ha olika ”pacing” strategier 

för hur de ska fördela sitt arbete och sin energi (Abbiss & Laursen, 2008). Med 

pacing menas hur hastigheten regleras under ett lopp genom att 

energiförbrukningen varieras (de Koning, Bobbert & Foster, 1999). Vid kortare 

lopp (≤ 30 s) föreslås idrottare använda en all-out strategi för en bättre prestation 

medan i längre lopp (> 2 min) kan det vara bättre att fördela farten jämnare under 

hela loppet (Abbiss & Laursen, 2008). Det finns även andra viktiga faktorer i ett 

sprintlopp för att få en lyckad prestation. I studien Lutorco, D’Angelo et al. 

(2015) och Luturco, Pereira et al. (2015) visas att hopphöjd och olika faser i 

hoppen korrelerar med sprintfart och sprintprestation. Andra faktorer som är 

viktiga för prestationen är starten (Harland & Steele, 1997) och även 

reaktionstiden, där Tønnessen, Haugen och Shalfawi (2013) menar att det kan 

vara en viktig faktor för framgång i korta lopp där placeringarna ofta avgörs på 

100- och 1000-delar. Ju kortare loppet är desto viktigare är reaktionstiden för 

slutresultatet (både tid och placering), därför är en kort reaktionstid till 

startsignalen något att eftersträva på 60- och 100- meterslopp (Collect, 1999). En 

dålig start eller lång reaktionstid vid starten kan göra att man missar pallplatserna 

(Tønnessen, Haugen & Shalfawi, 2013). Piliandis et al. (2012) undersökte 

förhållandet mellan startreaktionstid och sprintprestation. Deras resultat visade att 

om startreaktionstiden var bättre, var även sprintprestationen förutsedd att bli 

bättre. Dock blev reaktionstiden längre desto längre loppet var. Detta skulle 

eventuellt kunna kopplas till ”pacing” strategierna där idrottarna ibland startar 

loppet lite långsammare (Saraslanidis, Panoutsakopoulos, Tsalis & Kyprianou, 

2011).  
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Startsignalen i sprintlopp är ett pistolskott (Piliandis & Mantzouranis, 2011) vilket 

är ett auditivt stimuli som vår kropp kan reagera på. Är startsignalen tillräckligt 

hög kan det utlösa en s.k. ”startle response”. Startle respons är en diffus, 

fysiologisk helkroppsrespons (Carlsen, Maslovat, Lam, Chua & Franks, 2011) 

som innefattar flera olika komponenter, däribland muskelaktivitet, skiftning i 

kognitiv behandling och förändringar i autonom aktivitet som alla evolutionärt 

ska ha verkat i försvarssyfte (Blumenthal, 2015). De rörelser som sker när en 

startle resonse framkallats är reflexer (Valls- Solé, Solé, Valldeoriola, Muñoz, 

Gonzales och Tolosa, 1995), och om en sådan respons framkallas vid rätt tidpunkt 

kan det förkorta reaktionstiden (Carlsen et al, 2007; Brown et al, 2008).  

Responsen kan utlösas av en plötslig händelse med tillräcklig intensitet (Pissiota 

et al, 2003; Carlsen, Dakin, Chua & Franks, 2007) och är ofrivillig (Blumenthal, 

2015; Brown, Kenwell, Maraj & Collins, 2008). Vart gränsen går för att ett 

auditivt stimuli ska vara intensivt har forskarna varit oense om. I Turpin, Shaefer 

och Boucseins (1999) studie lyfter de Graham’s arbete från 1973 och 1979 där 

hon menar på att ljudet måste överstiga 80 decibel (dB) och ha en stigtid under 30 

millisekunder (ms) för att startle response ska utlösas. I samma studie tar de även 

upp Turpin och Siddles artikel från 1983 där de menar att responsen kan utlösas 

vid intensiteter lägre än 80 dB och stigtider över 30 ms. Nyare forskning har dock 

visat att ljudet behöver vara över 80 dB för att responsen ska utlösas (Ramirez- 

Moreno & Sejnowski, 2012).  

 

I studien av Brown et al. (2008) testades olika intensitet på startsignalen för att se 

om de med högre intensitet kunde förkorta reaktionstiden. Resultatet visade att 

med högre intensitet på signalen minskade reaktionstiden vid start. De visade 

också att när startle resons utlöstes så minskade reaktionstiden ytterligare. I 

studien av Jaśkowski, Rybarczyk, Jaroszyk och Lemański (1995) lyftes att ett 

högt auditivt stimuli kan ge mer arousal vilket kan leda till starkare 

kroppsrörelser. Högre aktivering av kroppsrörelserna produceras när arousal ökar 

och det kan leda till starkare kroppsrörelser. Ett rimligt antagande skulle då kunna 

vara att ett starkare initialmoment vid en startsignal i ett sprintlopp gör att 

individen inte orkar lika länge på grund av de starka kroppsrörelserna och att det 

snabbare leder till utmattning. Med detta följer även antagandet att med ett mindre 
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initialmoment, och långsammare reaktionstid leder till bättre tider på längre 

distanser.    

Syfte / Hypotes 

Syftet med denna studie var att se om två olika startsignaler, en med stigtid och en 

utan kunde påverka prestationen i ett 60 och ett 200 meters lopp. Hypotesen var 

att signalen utan stigtid skulle ge en bättre prestation på 60 meter än signalen med 

stigtid. Den andra hypotesen var att signalen med stigtid skulle ge en bättre 

prestation på 200 meter. 

 

Metod  

Försöksdeltagare 

I studien deltog sju personer, tre män och fyra kvinnor (25 ± 6 år, längd 171,9 ± 

5,9 cm, vikt 63,9 ± 8,8 kg). Alla försöksdeltagare var fysiskt aktiva och de tränade 

som minst en dag i veckan och som mest nio gånger i veckan, både styrka och 

kondition. Ingen av försökspersonerna hade haft någon skada det senaste året. 

Fem av försöksdeltagarna har varit aktiva inom friidrott men ingen var för 

närvarande aktiv inom sprintlöpning.  

 

Procedur  

Testprocedur  

Försöksdeltagarna fick vid två separata tillfällen, i randomiserad ordning, springa 

ett 60 och ett 200 meters lopp med två olika startsignaler. En som här kallas 

original och inte hade någon stigtid samt en som kallas modifierad och har en 

stigtid på 80 ms. Signalen utan stigtid mättes upp till ~ 80 dB. Några av grupperna 

fick vid tillfälle ett starta med originalsignalen medan de andra hade den 

modifierade signalen vid tillfälle ett. På grund av sena ändringar i schemat, var det 

i slutändan endast en person som hade den modifierade signalen vid tillfälle ett.  

 

Försöksdeltagarna blev indelade i grupper om tre, men sprinttestet genomfördes 

individuellt. Vid första tillfället fick de information om studien och hur testerna 

skulle gå till. Därefter fick de fylla i ett samtyckesformulär där de godkände sin 
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medverkan i studien samt ett aktivitet/hälsoformulär (Se Bilaga 1). Innan testerna 

började vilade de sittandes eller liggandes i fem minuter och därefter togs 

vilopulsen med hjälp av en pulsklocka med tillhörande pulsband. 

Försöksdeltagarna fick genomföra sin egen uppvärmningsrutin, och denna skrevs 

sedan ner vid testtillfälle ett för att kunna upprepas vid det andra testtillfället.   

 

Inför sprinterna fick försöksdeltagarna instruktioner att de skulle springa så fort de 

kunde under båda loppen. Inför start hade de en minut för förberedelser innan 

startsignalen gick. Pulsen avlästes 15 sekunder innan start. Tre sekunder innan 

startsignalen gick angavs ordet ”färdiga”, som de även gjorde i Brown et al´s 

studie (2008).  När personen innan gått i mål påbörjades nästa persons 

förberedelsetid. När alla försöksdeltagarna sprungit 60 meter var det 10 minuter 

aktiv vila, där de blev tillsagda att hålla igång kroppen, innan start för 200 meter, 

där samma procedur genomfördes.  

 

Apparaturinställningar  

Startljudet var placerat ca 40 cm bakom startlinjen, i höjd med huvudet på 

respektive försöksdeltagare. Från startlinjen fram till första timegaten var det 40 

cm för de oerfarna löparna som inte använde startblock. För de som använde 

startblock (vilket endast var en person) var de placerade 70 cm från den första 

timegaten. På 60 meters loppet var timegatsen utplacerade vid start, på 10, 30 och 

60 meter. På 200 meters loppet var de utplacerade på 10, 30, 100 och 200 meter.  

 

Apparatur  

Tiden mättes med timegates (ML6TPC02, 2014, Norge) med tillhörande dator 

med Musle lab program (ML Data Synchronization Unit, ML6DSU01, 2013, 

Norge). Pulsen togs med hjälp av en pulsklocka (Garmin Forerunner 110) med 

tillhörande pulsband. Startljudet var en ljudfil från ett riktigt startskott. Den 

modifierade signalen bearbetades i programmet Garageband för att få dess stigtid. 

Signalen spelades under testtillfällena upp med en högtalare (JBL GO). Decibel 

på ljudet uppmättes med en decibelmätare (Standard ST-805).  
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Statistiska analyser  

Resultaten redovisas som medelvärden. Ett parat t-test gjordes för att se om det 

fanns någon skillnad mellan startsignalerna. Det gjordes också en 2x2 vägs 

variansanalys med inompersonsdesign för att se om det fanns någon 

interaktionseffekt mellan startsignaler och distans. Det gjordes även en 2x2x2 

vägs variansanalys inompersonsdesign och ett parat t-test för att se skillnader av 

startsignalen på 10 och 30 meter på respektive sträcka. P-värdet sattes till p< 0,05 

och p< 0,1 betraktades som en tendens. Vid de fall som en datapunkt saknades 

ersattes den med motsvarande data som samlats in för den andra startsignalen, 

vilket var för tre tider. All data analyserades i SPSS. 

 

Resultat 

Resultatet av ett parat t-test visade ingen skillnad i prestation mellan de olika 

startsignalerna för 60 m, M(original)= 9,07 s, SD= 1,5, M(modifierad)= 9,07 s, SD= 1,4 

(t(6) = 0,069, p= 0,947, d= 0,03). Det visades heller ingen skillnad mellan de olika 

startsignalerna för 200 m, M(original)= 32s, SD= 6,1, M(modifierad)=31,53 s, SD= 6,1 

(t(6)= 1,468, p= 0,193, d= 0,6). Resultatet av 2x2 vägs variansanalys med 

inompersonsdesign visade inte någon interaktionseffekt (60m_original 9,07 s, 

60m_modifierad 9,07 s, 200m_original 32,39 s, 200m_modifierad 31,89 s), F(1, 

6) = 2,67, p = 0,15, p
2 = 0,31 (powerberäkning 0.28). 

 

Resultatet av en 2x2x2 vägs variansanalys med inompersonsdesign med tiden för 

att springa 10 respektive 30 meter som beroende variabel visade att det fanns en 

interaktionseffekt mellan Sprungna meter och Distans, F(1,7)= 10,54, p < 0,02, 

p
2 = 0,60 (powerberäkning 0,80). Resultatet indikerade att interaktionseffekten 

berodde på att när försöksdeltagarna skulle springa ett 200 meters lopp var de 

snabbare under de 10 första metrarna i jämförelse med när de skulle springa ett 60 

meters lopp, t(15)= 4,019, p= 0,001, d= 1,0 (se Figur 1). Dessutom visades en 

tendens till snabbare accelerationstid med den modifierade startsignalen (dvs den 

med en stigtid på 80 ms), F(1,7)= 4,03, p < 0,09, p
2 = ,37 (powerberäkning ,41). 

Inga andra effekter eller tendenser visades. 
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                              Figur 1:  

                             Tid (s) på 10 meter för 60 meters loppet  

                             och 200 metersloppet, p=0,001. Samt tid (s) på 30 meter på  

                             60 metersloppet respektive 200 meters loppet, p=0,286. 

 

Diskussion   
Syftet med denna studie var att se om två olika startsignaler, en med 80 ms stigtid 

och en utan stigtid kunde påverka prestationen i ett 60 och ett 200 meters lopp. 

Hypotesen var att signalen utan stigtid skulle ge en bättre prestation på 60 meter 

än signalen med stigtid. Den andra hypotesen var att signalen med stigtid skulle 

ge en bättre prestation på 200 meter. 

 

Resultatet visade ingen skillnad mellan de två olika startskotten för den slutliga 

prestationen på varken 60- eller 200 meter. Däremot fanns en interaktionseffekt 

mellan sprungna meter och distans, där försökspersonerna sprang de tio första 

metrarna snabbare på 200 meter än på 60 meter. Detta resultat tros främst bero på 

banans dosering. På en inomhusbana är det olika doseringar i kurvorna vilket gör 

att det sluttar vid vissa ställen på banan. Starten var just vid en sådan nedsluttning 

och kan därför ha gjort att de fick upp snabbare fart i början på 200 meters loppet. 

Resultatet skulle också kunna bero på ”pacing”, men i så fall borde de varit 

snabbare i starten på 60 meter eftersom det är en kortare sträcka. Däremot finns 

det både löpare som är ”speed based” och springer första delen av loppet fort och 



 

7 
 

försöker sedan upprätthålla den farten, eller ”endurane based” som försöker hålla 

en jämn fart hela loppet eller eventuellt öka farten i slutet på loppet (Smith 1994 

citerad i Saraslanidis et. al, 2011). Abbiss och Laursen (2008) menar också att 

regleringen av takten troligtvis anses vara en förmåga hos idrottare att motstå 

trötthet. I den här studien var försöksdeltagarna oerfarna vilket kan göra det ännu 

svårare att veta hur de ska lägga upp sitt lopp. I Hanon och Gajer’s (2009) artikel 

såg de en skillnad mellan erfarna sprinters och mindre erfarna, där de erfarna 

springer snabbare under hela loppet i förhållande till deras maximala kapacitet. 

De trodde att en anledning till detta skulle kunna vara att de erfarna tål mer 

utmattning. Det finns alltså en skillnad mellan dem vilket inte är konstigt, men för 

att få ett jämnare resultat verkar det bättre att ha erfarna sprinters.  

 

Man har också sett olika strategier på olika lopp. I ett lopp som varar ≤ 30 s har 

det visat sig att ”all-out” strategin är mest effektiv (Abbiss & Laursen, 2008) och 

det borde varit den som användes på 60 meters loppet och därmed borde de tio 

första meterna blivit snabbare på 200 meter. Även om all-out strategin är den mest 

optimala behöver det inte betyda att försöksdeltagarna använde denna under 

loppet, men eftersom loppet är väldigt kort borde den ha använts i högre 

utsträckning än på 200 meter. De flesta i den här studien sprang 200 meter på runt 

30 s men då det är ett längre lopp borde de haft en långsammare fart i början. Som 

nämndes tidigare kan det vara svårt för oerfarna sprintlöpare att veta hur de ska 

lägga upp ett lopp. Vid tillfälle ett kanske de springer snabbare i starten för att 

sedan tröttna på slutet och vid nästa tillfälle kanske de har en annan taktik för 

upplägget. Detta kopplas till att det borde ha funnits ett familiseringstillfälle innan 

testerna började.  

 

Det kunde även ses en tendens till kortare tid på de sträckor som mätts med den 

modifierade signalen, vilket troligtvis skulle kunna bero på reaktionstiden. Det var 

mycket låg power (0,41) men hög effektstorlek (0.37) vilket betyder att det 

sannolikt skulle ha blivit en signifikant skillnad om antalet försöksdeltagare hade 

varit större. Detta resultat skulle i så fall motsätta hypotesen och teorin om att ett 

mer intensivt stimuli skulle kunna förkorta reaktionstiden. Det går inte i linje med 

Brown et al’s (2008) studie där de såg att reaktionstiden förkortades med högre 

intensiteter, och att reaktionstiden förkortades ännu mer om en startle respons 
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utlöstes. Dock var ljudnivån i den här studien ganska låg och kom precis över 

eller under 80 dB på signalen utan stigtid, beroende på hur försöksdeltagaren stod. 

Signalen utan stigtid mättes aldrig upp på grund av att testledaren missade det i 

protokollet, dock tros denna vara ännu lägre då ljudet tonas in. För att en startle 

respons ska utlösas bör ljudet vara 80 dB eller högre (Ramirez- Moreno & 

Sejnowski, 2012). Det finns andra studier som säger att ljudet kan vara lägre för 

att responsen ska utlösas men det finns även de som säger att den borde vara 

högre (Carlsen et al, 2011). För att man ska veta att det är en startle reaktion 

skulle mer data behövas, exempelvis att mäta hudkonduktans (Turpin et al, 1999) 

eller EMG (Bradford, Kaye & Curtin, 2014; Carlsen et al, 2011; Wasingthon & 

Blumenthal, 2015). Det hade till exempel varit intressant om pulsklockorna hade 

fungerat då man kan se att pulsen kan öka vid ett intensivt stimuli (Carlsen et al, 

2011). Pulsmätning precis innan och efter start hade kanske gett en ökning som då 

hade varit ett mätvärde att gå efter.  

 

Vid ett testtillfälle var det andra personer som tränade i hallen, vilket bidrog till 

störningar. Detta kan ha gjort det svårare för försöksdeltagarna att höra 

startsignalerna eftersom förhållandena gjorde att den hördes mindre. Det slutliga 

resultatet kan också ha påverkats av inlärningseffekten då det endast var en 

försöksperson som fick starta med den modifierade signalen. 

 

Metoddiskussion  
Mer pilotarbete borde ha genomförts innan testerna började. Det skulle även ha 

behövts ett familiseringstillfälle eller fler tester för att minska inlärningseffektens 

påverkan på resultatet (Tomac & Hraski, 2016). Att det inte blev ett 

familiseringstillfälle berodde på att det var svårt att få tider i hallen där testerna 

skulle genomföras, vilket gjorde att det var svårt att få dit försöksdeltagarna vid 

fler tillfällen. Det blev mycket förseningar under testerna vilket förmodligen 

kunde ha eliminerats med mer pilotarbete. Tyvärr berodde det mycket på att 

pulsklockorna inte fungerade. Antingen visade de ingen puls eller så skenade den 

iväg och visade värden över 230, vilket förmodligen inte stämde.  

 

En av försöksdeltagarna förstod inte vid första tillfället att startsignalen hade gått, 

och detta är något som förmodligen inte hade uppstått om det funnits ett 



 

9 
 

familiseringstillfälle. Däremot gjorde det inte så mycket för personens tid då den 

startar när man passerar timing gatsen, men däremot kan det ha påverkat 

prestationen. En annan försöksdeltagare snubblade till precis efter start vid det 

andra tillfället på 200 meter vilket också kan ha påverkat prestationen. Dock 

sprang försöksdeltagaren snabbare vid det tillfället. 

 

Tanken var att deltagarna i studien skulle vara vana sprintlöpare och för att de 

skulle få det så likt en tävling som möjligt skulle de få styra uppvärmningen 

själva. Nu när det inte blev så hade det förmodligen varit mer fördelaktigt att ha 

en standardiserad uppvärmning så att alla försöksdeltagarna fick en bra 

uppvärmning då man har sett att det kan förbättra sprintprestationen (Fradkin, 

Zazryn & Smoliga, 2010). Det var endast en person som använde sig av startblock 

då den personen var van det och hade använt det förut. 

 

Nivån på löparna skiljde sig, de tränade olika mycket och hade olika 

träningsbakgrund. Ingen av försöksdeltagarna tävlade eller tränade aktivt inom 

sprint. Att det var stor spridning i gruppen kan påverka resultatet. Om några är 

mer vana att löpträna kanske det går bättre för dem än de som bara löptränar 

ibland. I Brown et al’s (2008) studie där de jämförde erfarna sprinters med 

oerfarna såg de skillnad i tid till maximal kraft för de oerfarna men inte för de 

erfarna. Nu kanske man inte kan se sådana skillnader här eftersom alla var ovana 

sprinters, men olika mycket löpträningserfarenhet kan ha en effekt. Det hade varit 

intressant att ha en grupp med endast vana sprintlöpare som tävlar aktivt. De är 

vana att springa loppen vilket gör att de också är jämnare i sin fart och vet hur de 

ska lägga upp sin taktik. Ovana löpare som i den här studien, varierar troligen mer 

i prestation mellan de båda tillfällena och för att minska den effekten på resultatet 

så hade fler försöksdeltagare behövts. Vid en replikation av studien vore det 

intressant att också få ut reaktionstiden, vilket man skulle kunna göra med 

startblock som kan mäta detta.  

 

Konklusion 
Studien visade inte på några skillnader i prestation mellan de olika startsignalerna. 

Däremot fanns det en tendens till snabbare tid med den modifierade signalen på 

200 meter. Detta kan bero på att ljudet inte nådde över gränsen för att en startle 



 

10 
 

respons ska utlösas. Att det fanns en tendens till att det var den modifierade som 

gav snabbare reaktionstid kan bero på de oerfarna löparna, att det inte klarade av 

att koordinera sina kroppsrörelser för att komma iväg snabbt även om en startle 

hade utlösts. Vidare forskning borde göras på detta med ett mycket högre antal 

försöksdeltagare och erfarna sprinters.  

 

Tack Till 
Försöksdeltagarna som medverkade i studien 

Mina handledare: Anders Flykt och Malin Jonsson 

Samt Lina Eriksson som hjälpt till med startsignalerna  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Frågeformulär 
 

Är du aktiv inom någon idrott? I så fall vilken? 

 

_____________________________________ 

 

Om du inte är aktiv inom idrott nu, har du varit och i så fall i vilken sport? 

 

_____________________________________ 

 

Hur många gånger i veckan tränar du? 

 

_____________________________________ 

 

I genomsnitt hur många gånger i veckan tränar du kondition? 

 

_____________________________________ 

 

Har du/eller nyss haft någon skada? 

 

____________________________________ 

 

Vilken i så fall? 

 

____________________________________ 

 


