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Hej allihopa!
Här kommer träningsprogrammen för den andra träningsperioden inför Arcona Triathlon Challenge. Vi 
är fortfarande i den första grundträningsperioden så mycket är snarlikt de första fyra veckorna. Det är 
fokus på lugn och återhållsam löpning som ska bygga upp förmågan. För hård och intensive löpning 
leder nästan alltid till skador, överträning, förkylning eller andra avbrott i träningen och det är misstag 
som vi undviker genom att hellre köra lite lugnare än hårdare. Kom ihåg att löppasset ”räknas” även 
om man promenerar en hel del under passet. Anpassa till er nuvarande förmåga och var nöjd med 
det som ni gör.
Efter lite av en mjukstart de första fyra veckorna så adderar vi nu ett styrketräningspass till varje 
veckas träningsprogram i Motions- och Tävlingsgruppen. Styrketräning är en värdefull komponent av 
egentligen vilket träningsprogram som helst då styrketräningen skyddar mot överbelastningsskador 
och gör kroppen mer mottaglig för en högre träningsgrad. Vi brukar kalla styrketräningen för ”träning 
för att kunna träna”. På vår sajt finns det instruktionsfilmer för de två passen (styrkepass 1 + 2) men 
om ni hellre är mer bekväma med ett eget styrkepass eller om ni kör styrka i gruppträningsform så 
kan man ju såklart hellre välja det alternativet.
För de som följer programmen i Hälsogruppen så har vi för den här perioden adderat ett 
introduktionspass löpning för dem som på sikt ändå vill ta steget från promenad till löpning. I det här 
passet är det dock fortfarande en övervägande del promenad kontra löpning och det är precis så man 
börjar löpträning, med korta och lätta sekvenser av lugn jogging varvat med promenad.
Det är fortfarande jättegott om tid till vårt event i september och det finns all tid i världen att hinna 
förbereda sig på. Om man inte kom igång riktigt under den första fyraveckorsperioden så är det bara 
att hoppa på nu igen och ge det en ny chans!

Lycka till!
Jonas & Jojje



Vecka 10 230,0 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 75 10-12 Borg
Prattempo

LÅNGPROMENADEN
Rask promenad i 75 minuter, gärna i skogen eller på ett motionsspår. Lyssna på 
en podd, musik eller njut av tystnaden!

Uthållighet 30 12-14 Borg
Lätt andfådd

MINIJOGGEN
Varva 3 min rask promenad med 2 min lugn och lätt jogg under en halvtimme.

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 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 11 245,0 Meter / 
Intensitet Pass / Instruktioner

Uthållighet 45 10-12 Borg
Prattempo

KORTPROMENADEN
Rask promenad i 45 minuter, gärna i så lugn miljö som möjligt! Ta med en kompis!

Uthållighet 30 12-14 Borg
Lätt andfådd

MINIJOGGEN
Varva 3 min rask promenad med 2 min lugn och lätt jogg under en halvtimme.

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 45 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 12 265,0 Meter / 
Intensitet Pass / Instruktioner

Uthållighet 50 10-12 Borg
Prattempo

KORTPROMENADEN
Rask promenad i 50 minuter, gärna i så lugn miljö som möjligt! Ta med en kompis!

Uthållighet 30 12-14 Borg
Lätt andfådd

MINIJOGGEN
Varva 3 min rask promenad med 2 min lugn och lätt jogg under en halvtimme.

Uthållighet 90 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 50 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 13 190,0 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 75 10-12 Borg
Prattempo

LÅNGPROMENADEN
Rask promenad i 75 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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