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Välkommen till Arcona Triathlon Challenge!
Nu börjar det! 
Träningen mot 2020 års stora mål är äntligen igång! 
Här kommer de fyra första veckorna av era träningsprogram. Kom nu ihåg att det är många 
veckor fram till nästa sensommar och att ingenting ska kännas bråttom eller stressigt. Den stora 
förbättringen och vinsten kommer från summan av alla veckor tillsammans och inte ifrån enstaka 
veckor eller enstaka träningspass. Så anamma det tålamodet och den långsiktigheten redan från 
start nu. De här veckorna är starten på Grundträning 1 och under den perioden har vi ett tydligt 
fokus på löpning och allmän uthållighet. Simträningen är av färdighetskaraktär och 
cykelträningen är specifik men underordnad.
Den viktigaste uppgiften under den inledande perioden är att hitta rätt intensitet under framförallt 
löppassen och att inte dra iväg med för hög intensitet. Stäm av mot Borgskalan och kör inte 
hårdare än vad som anges.
Kom ihåg att det är hälsa, välmående och deltagande som är centralt i det här projektet! Att 
träna mer än vad man annars kanske brukar göra kräver visserligen ändrade prioriteringar och 
planering men det ska känna positivt och meningsfullt.
Lyssna på vår podd som tillhör den här perioden, läs de texter som finns på hemsidan och som 
förklarar termer och filosofi samt titta på filmerna! Det materialet kommer att underlätta för er att 
enklare och bättre komma in i programmen på bästa sätt.
Vi syns redan den åttonde februari för en första träningsdag och då kommer vi att räta ut en del 
frågetecken som kan ha uppstått under den första veckan. Har ni inte redan anmält er dit, se till 
att göra det!
Nu kör vi!
Jonas & Jojje



Vecka 6 165,0 Intensitet Pass / Instruktioner

Uthållighet 30 10-12 Borg
Prattempo

KORTPROMENADEN
Rask promenad i 30 minuter, gärna i så lugn miljö som möjligt! Ta med en kompis!

Uthållighet 60 10-12 Borg
Prattempo

LÅNGPROMENADEN
Rask promenad i 60 minuter, gärna i skogen eller på ett motionsspår. Lyssna på 
en podd, musik eller njut av tystnaden!

Rörlighets-
träning 45 Lugnt

CHILLIN´OUT
Någon lugn och mjuk träningsform som stretchar, masserar och slappnar av 
kroppen. Yoga, pilates, vattengymnastik, simning eller liknande.

Styrketräning 30 11-13 Borg
Ta i lagom

BYGGPROJEKTET
Kör cirkelstyrka på gym eller hemma med egna hantlar, expanderband och 
mjukmatta. Kör med vikter eller bara med kroppsvikt, det primära är det blir någon 
form av motståndsträning för musklerna.
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VECKA 7 185,0 Meter / 
Intensitet Pass / Instruktioner

Uthållighet 35 10-12 Borg
Prattempo

KORTPROMENADEN
Rask promenad i 35 minuter, gärna i så lugn miljö som möjligt! Ta med en kompis!

Uthållighet 70 10-12 Borg
Prattempo

LÅNGPROMENADEN
Rask promenad i 70 minuter, gärna i skogen eller på ett motionsspår. Lyssna på 
en podd, musik eller njut av tystnaden!

Rörlighets-
träning 45 Lugnt

CHILLIN´OUT
Någon lugn och mjuk träningsform som stretchar, masserar och slappnar av 
kroppen. Yoga, pilates, vattengymnastik, simning eller liknande.

Styrketräning 35 11-13 Borg
Ta i lagom

BYGGPROJEKTET
Kör cirkelstyrka på gym eller hemma med egna hantlar, expanderband och 
mjukmatta. Kör med vikter eller bara med kroppsvikt, det primära är det blir någon 
form av motståndsträning för musklerna.
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VECKA 8 205,0 Meter / 
Intensitet Pass / Instruktioner

Uthållighet 40 10-12 Borg
Prattempo

KORTPROMENADEN
Rask promenad i 40 minuter, gärna i så lugn miljö som möjligt! Ta med en kompis!

Uthållighet 80 10-12 Borg
Prattempo

LÅNGPROMENADEN
Rask promenad i 80 minuter, gärna i skogen eller på ett motionsspår. Lyssna på 
en podd, musik eller njut av tystnaden!

Rörlighets-
träning 45 Lugnt

CHILLIN´OUT
Någon lugn och mjuk träningsform som stretchar, masserar och slappnar av 
kroppen. Yoga, pilates, vattengymnastik, simning eller liknande.

Styrketräning 40 11-13
Ta i lagom

BYGGPROJEKTET
Kör cirkelstyrka på gym eller hemma med egna hantlar, expanderband och 
mjukmatta. Kör med vikter eller bara med kroppsvikt, det primära är det blir någon 
form av motståndsträning för musklerna.
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VECKA 9 165,0 Meter / 
Intensitet Pass / Instruktioner

Uthållighet 30 10-12 Borg
Prattempo

KORTPROMENADEN
Rask promenad i 30 minuter, gärna i så lugn miljö som möjligt! Ta med en kompis!

Uthållighet 60 10-12 Borg
Prattempo

LÅNGPROMENADEN
Rask promenad i 60 minuter, gärna i skogen eller på ett motionsspår. Lyssna på 
en podd, musik eller njut av tystnaden!

Rörlighets-
träning 45 Lugnt

CHILLIN´OUT
Någon lugn och mjuk träningsform som stretchar, masserar och slappnar av 
kroppen. Yoga, pilates, vattengymnastik, simning eller liknande.

Styrketräning 30 11-13 Borg
Ta i lagom

BYGGPROJEKTET
Kör cirkelstyrka på gym eller hemma med egna hantlar, expanderband och 
mjukmatta. Kör med vikter eller bara med kroppsvikt, det primära är det blir någon 
form av motståndsträning för musklerna.
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Borgskalan
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