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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



ARCONA TRIATHLON CHALLENGE, TRÄNINGSGRUPP TÄVLING, V 6-9 - GRUNDTRÄNING 1 

Vecka 6 260,0 Meter / 
Intensitet Pass / Instruktioner

Löp
 Distans 70 12-14 Borg

VINTERVARVET
Lugn distanslöpning med syfte att träna uthållighet och löpekonomi. Ansträngningen ska 
aldrig vara högre än 14 på Borgskalan och mjölksyran ska vara långt borta. Sträva efter 
bästa teknik (lätt på foten, hög frekvens) och anpassa efter terräng-om rundan är kuperad 
så kan man promenera uppför för att hålla nere intensitet.

Löp 
Fartleksbacke 40 12-16 Borg

ABBORRBACKEN
Spring den mest kuperade rundan du kan hitta! Börja med 5-10 min lugn löpning som 
uppvärmning. Huvuddelen av passet ska genomföras som en fartlek som innebär att man 
springer på ganska tufft i alla uppförsbackar, man promenerar i alla nedförsbackar och 
man joggar lugnt på flacken. Uppförsbackarna ska vara hårda, upp till 16 på Borgskalan 
men inte hårdare än att man kan genomföra hela passet i god stil. Anpassa ansträngning 
till backens längd.

Löp 
Teknik Terräng 40 12-15 Borg

STIGFINNAREN
Terränglöpning på stig, led eller motionsspår. Ju mer tekniskt desto bättre! Målet är att 
använda naturens assymetri och utveckla ett kvickare, spänstigare och mer reaktivt 
löpsteg! Intensiteten ska inte vara högre en medelhård (Borg 13-15) och farten är helt 
irrelevant. Det viktiga är att försöker vara så kvick i fötterna man kan och studsa runt mellan 
ojämnheterna i underlaget. Spring gärna i tunna och lätta skor för bättre känsla. Sträva 
efter en hög frekvens i löpsteget och snabba fötter!
OBS: Ett tips för er som har tillgång till en fin gräsyta är att springa delar av det här passet 
barfota på gräset! Mellan 10-20 minuters barfotalöpning, inte mer. 

Sim
Färdighet 50 1750

FAST OVER EASY
Insim: 100 m valfritt + 2x50 frisim + 4x25 polosim. 15 sek vila igenom serien

Teknikserie:
4x25 bensparksövning med platta. Växelvis en vanlig benspark + en enarmsbenspark  
(kolla filmer på hemsida!) Valfri vila mellan.

Huvudserie:
Fem varv av serien nedan:
(8x25 m, en lugn + en hård, rullande. 10-15 sek vila mellan varje! 
50 m lugnt med dolme, återhämtning)

Avsim: 4x25 ryggsim

Cykel
 Power Intervall 60 15-16 Borg

SHUT UP LEGS!
Värm upp i 10 min. Valfri kadens. 
Kom igång med 3+2+1 min av högre intensitet, rulla 30 sek lugnt mellan varje intervall. 
Valfri kadens.
Huvudserien är sedan 30x30 sekunder arbete med 30 sek passiv vila "sittvila". Kadensen 
ska vara under 60 tramptag/minut (rpm) och på riktigt trög växel. Ansträngningen ska inte 
vara maximal men hård. Sista intervallen ska gå lika bra som den första! Förbli sittande 
geniom serien och tänk på rundtrampet. 
Trampa lätt 10 min som avslutning.

© COLTING BORSSÉN 2020
Innehållet på Coltingborssen.com får inte spridas eller kopieras utan upphovsmännens medgivande. (Lagen om upphovsrätt).



Vecka 7 280,0 Meter / 
Intensitet Pass / Instruktioner

Löp
 Distans 75 12-14 Borg

VINTERVARVET
Lugn distanslöpning med syfte att träna uthållighet och löpekonomi. Ansträngningen ska 
aldrig vara högre än 14 på Borgskalan och mjölksyran ska vara långt borta. Sträva efter 
bästa teknik (lätt på foten, hög frekvens) och anpassa efter terräng-om rundan är kuperad 
så kan man promenera uppför för att hålla nere intensitet.

Löp 
Fartleksbacke 45 12-16 Borg

ABBORRBACKEN
Spring den mest kuperade rundan du kan hitta! Börja med 5-10 min lugn löpning som 
uppvärmning. Huvuddelen av passet ska genomföras som en fartlek som innebär att man 
springer på ganska tufft i alla uppförsbackar, man promenerar i alla nedförsbackar och 
man joggar lugnt på flacken. Uppförsbackarna ska vara hårda, upp till 16 på Borgskalan 
men inte hårdare än att man kan genomföra hela passet i god stil. Anpassa ansträngning 
till backens längd.

Löp 
Teknik Terräng 45 12-15 Borg

STIGFINNAREN
Terränglöpning på stig, led eller motionsspår. Ju mer tekniskt desto bättre! Målet är att 
använda naturens assymetri och utveckla ett kvickare, spänstigare och mer reaktivt 
löpsteg! Intensiteten ska inte vara högre en medelhård (Borg 13-15) och farten är helt 
irrelevant. Det viktiga är att försöker vara så kvick i fötterna man kan och studsa runt mellan 
ojämnheterna i underlaget. Spring gärna i tunna och lätta skor för bättre känsla. Sträva 
efter en hög frekvens i löpsteget och snabba fötter!
OBS: Ett tips för er som har tillgång till en fin gräsyta är att springa delar av det här passet 
barfota på gräset! Mellan 10-20 minuters barfotalöpning, inte mer. 

Sim
Färdighet 60 2050

STROKEMAKER
Insim: 200 valfritt + 4x50 frisim/ryggsim, en längd av varje + 8x25 polosim/knutna nävar, en 
av varje
Vila 20 sek emllan allt igenom hela serien.

 

Huvudserie: (vila 1 min extra mellan varje varv nedan)
24x25 frisim, prog 1-3 (en lugn, en medel, en steady, en hård, repetera!) Vila 15 sek mellan 
varje
16x25 frisim med dolme, lös-hård. Vila 15 sek.
8x25 frisim med dolme + paddlar, jämn hög fart. ENDAST 5 sek vila mellan varje!
50 löst mellan varje set.
Målet är att ha bästa teknik genom serien och att hitta olika "växlar" i fart!

Avsim: 4x25 ryggsim

Cykel
 Teknik Intervall 55 14-15 Borg

SPINERVALS
Värm upp i 10 min. Valfri kadens. 
Kör därefter 3+2+1 min med stegrande intensitet för varje intervall. Sista minuten är hård. 1 
min rullvila mellan varje intervall
Huvudserien är sedan 35 min kontinuerligt med 90 sek med "hög" kadens + 60 sek på valfri 
kadens, rullande. Med hög kadens menas en betydligt högre kadens är man annars kör på, 
kanske +100 RPM/minut. Undvik att studsa på sadeln utan eftersträva ett "smooth" 
pedaltramp!
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VECKA 8 290,0 Meter / 
Intensitet Pass / Instruktioner

Löp
 Distans 80 12-14 Borg

VINTERVARVET
Lugn distanslöpning med syfte att träna uthållighet och löpekonomi. Ansträngningen ska 
aldrig vara högre än 14 på Borgskalan och mjölksyran ska vara långt borta. Sträva efter 
bästa teknik (lätt på foten, hög frekvens) och anpassa efter terräng-om rundan är kuperad 
så kan man promenera uppför för att hålla nere intensitet.

Löp 
Fartleksbacke 50 12-16 Borg

ABBORRBACKEN
Spring den mest kuperade rundan du kan hitta! Börja med 5-10 min lugn löpning som 
uppvärmning. Huvuddelen av passet ska genomföras som en fartlek som innebär att man 
springer på ganska tufft i alla uppförsbackar, man promenerar i alla nedförsbackar och 
man joggar lugnt på flacken. Uppförsbackarna ska vara hårda, upp till 16 på Borgskalan 
men inte hårdare än att man kan genomföra hela passet i god stil. Anpassa ansträngning 
till backens längd.

Löp 
Teknik Terräng 50 13-15 Borg

STIGFINNAREN
Terränglöpning på stig, led eller motionsspår. Ju mer tekniskt desto bättre! Målet är att 
använda naturens assymetri och utveckla ett kvickare, spänstigare och mer reaktivt 
löpsteg! Intensiteten ska inte vara högre en medelhård (Borg 13-15) och farten är helt 
irrelevant. Det viktiga är att försöker vara så kvick i fötterna man kan och studsa runt mellan 
ojämnheterna i underlaget. Spring gärna i tunna och lätta skor för bättre känsla. Sträva 
efter en hög frekvens i löpsteget och snabba fötter!
OBS: Ett tips för er som har tillgång till en fin gräsyta är att springa delar av det här passet 
barfota på gräset! Mellan 10-20 minuters barfotalöpning, inte mer. 

Sim
Färdighet 50 1750

FAST OVER EASY
Insim: 100 m valfritt + 2x50 frisim + 4x25 polosim. 15 sek vila igenom serien

Teknikserie:
4x25 bensparksövning med platta. Växelvis en vanlig benspark + en enarmsbenspark  
(kolla film på hemsida!) Valfri vila mellan.

Huvudserie:
Fem varv av serien nedan:
(8x25 m, en lugn + en hård, rullande. 10-15 sek vila mellan varje! 
50 m lugnt med dolme, återhämtning)

Avsim: 4x25 ryggsim

Cykel
 Power Intervall 60 15-16 Borg

SHUT UP LEGS!
Värm upp i 10 min. Valfri kadens. 
Kom igång med 3+2+1 min av högre intensitet, rulla 30 sek lugnt mellan varje intervall. 
Valfri kadens.
Huvudserien är sedan 30x30 sekunder arbete med 30 sek passiv vila "sittvila". Kadensen 
ska vara under 60 tramptag/minut (rpm) och på riktigt trög växel. Ansträngningen ska inte 
vara maximal men hård. Sista intervallen ska gå lika bra som den första! Förbli sittande 
geniom serien och tänk på rundtrampet. 
Trampa lätt 10 min som avslutning.
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VECKA 9 260,0 Meter / 
Intensitet Pass / Instruktioner

Löp
 Distans 70 12-14 Borg

VINTERVARVET
Lugn distanslöpning med syfte att träna uthållighet och löpekonomi. Ansträngningen ska 
aldrig vara högre än 14 på Borgskalan och mjölksyran ska vara långt borta. Sträva efter 
bästa teknik (lätt på foten, hög frekvens) och anpassa efter terräng-om rundan är kuperad 
så kan man promenera uppför för att hålla nere intensitet.

Löp 
Fartleksbacke 40 12-16 Borg

ABBORRBACKEN
Spring den mest kuperade rundan du kan hitta! Börja med 5-10 min lugn löpning som 
uppvärmning. Huvuddelen av passet ska genomföras som en fartlek som innebär att man 
springer på ganska tufft i alla uppförsbackar, man promenerar i alla nedförsbackar och 
man joggar lugnt på flacken. Uppförsbackarna ska vara hårda, upp till 16 på Borgskalan 
men inte hårdare än att man kan genomföra hela passet i god stil. Anpassa ansträngning 
till backens längd.

Löp 
Teknik Terräng 40 13-15 Borg

STIGFINNAREN
Terränglöpning på stig, led eller motionsspår. Ju mer tekniskt desto bättre! Målet är att 
använda naturens assymetri och utveckla ett kvickare, spänstigare och mer reaktivt 
löpsteg! Intensiteten ska inte vara högre en medelhård (Borg 13-15) och farten är helt 
irrelevant. Det viktiga är att försöker vara så kvick i fötterna man kan och studsa runt mellan 
ojämnheterna i underlaget. Spring gärna i tunna och lätta skor för bättre känsla. Sträva 
efter en hög frekvens i löpsteget och snabba fötter!
OBS: Ett tips för er som har tillgång till en fin gräsyta är att springa delar av det här passet 
barfota på gräset! Mellan 10-20 minuters barfotalöpning, inte mer. 

Sim
Färdighet 60 2050

STROKEMAKER
Insim: 200 valfritt + 4x50 frisim/ryggsim, en längd av varje + 8x25 polosim/knutna nävar, en 
av varje
Vila 20 sek emllan allt igenom hela serien.

Huvudserie: (vila 1 min extra mellan varje varv nedan)
24x25 frisim, prog 1-3 (en lugn, en medel, en steady, en hård, repetera!) Vila 15 sek mellan 
varje
16x25 frisim med dolme, lös-hård. Vila 15 sek.
8x25 frisim med dolme + paddlar, jämn hög fart. ENDAST 5 sek vila mellan varje!
50 löst mellan varje set.
Målet är att ha bästa teknik genom serien och att hitta olika "växlar" i fart!

Avsim: 4x25 ryggsim

Cykel
 Teknik Intervall 50 14-15 Borg

SPINERVALS
Värm upp i 10 min. Valfri kadens. 
Kör därefter 3+2+1 min med stegrande intensitet för varje intervall. Sista minuten är hård. 1 
min rullvila mellan varje intervall
Huvudserien är sedan 30 min kontinuerligt med 90 sek med "hög" kadens + 60 sek på valfri 
kadens, rullande. Med hög kadens menas en betydligt högre kadens är man annars kör på, 
kanske +100 RPM/minut. Undvik att studsa på sadeln utan eftersträva ett "smooth" 
pedaltramp!
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Borgskalan
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