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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



ARCONA TRIATHLON CHALLENGE, TRÄNINGSGRUPP TÄVLING, V 10-13 - GRUNDTRÄNING 1 

Vecka 10 300,0 Meter / 
Intensitet Pass / Instruktioner

Löp
 Distans 60 12-14 Borg

ALISTAIR BROWNLEE
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. Spring gärna på mjukare underlag och i naturen. Ta med 
vätskebälte om varmt.

Löp
 Kort Distans 40 12-14 Borg

JAVIER GOMEZ
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. Det här passet är en kortare variant av det längre 
distanspasset men ska för den sakens skull inte springas hårdare/snabbare.

Löp 
Teknik Terräng 40 13-14 Borg

JAN FRODENO
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 13-14) 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. 

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.

Sim
Färdighet 50 1600

CRAIG WALTON
Insim: 100 m valfritt + 2x50 frisim + 4x25 valfritt simsätt, vila 15 sek mellan allt
8x25 med dolme, "släpande ben", vila 20 sek. 
Huvudserie:
16x25 m "bästa snitt". Lika mycket vila som arbete, kolla paceklocka! Med dolme.
50 löst
12x25 m "bästa snitt". Lika mycket vila som arbete, kolla paceklocka! Med dolme.
50 löst
8x25 m "bästa snitt". Lika mycket vila som arbete, kolla paceklocka! Med dolme.
Avsim: 4x25 ryggsim

Styrkepass 1 50

Kör uppvärmnings- och bålstyrkeserien i 2 eller 3 varv. 
Huvudserien kan köras mellan 2 och 4 varv. Varje varv körs så kontinuerligt som möjligt med så lite vila mellan övningarna som 
möjligt. Vila en eller flera minuter mellan varje varv. Varje övning ska nästan ”maxas” ut, man väljer alltså belastning, vikt och 
repetition på en nivå som gör att man tillfälligt kan utmatta sig på varje övning. För varje varv kommer man att orka färre och 
färre repetitioner. Se vår video för tydlig instruktion av övningarna! Ersätt med liknande övningar om alternativet/utrustningen 
inte finns.

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



Vecka 11 320,0 Meter / 
Intensitet Pass / Instruktioner

Löp
 Distans 75 12-14 Borg

ALISTAIR BROWNLEE
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. Spring gärna på mjukare underlag och i naturen. Ta med 
vätskebälte.

Löp
 Kort Distans 45 12-14 Borg

JAVIER GOMEZ
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. Det här passet är en kortare variant av det längre 
distanspasset men ska för den sakens skull inte springas hårdare/snabbare.

Löp 
Teknik Terräng 50 13-14 Borg

ALISTAIR BROWNLEE
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 13-14) 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 1850

JAN SIBBERSEN
Insim: 200 valfritt + 4x50 frisim/ryggsim, en längd av varje + 8x25 polosim/knutna nävar.
Vila 20 sek mellan varje intervall igenom hela insimmet.

Teknikserie:
8x25 bensparksövning med platta. Växelvis en vanlig benspark +en enarmsbenspark + 2x25 skovelövning (kolla filmer på 
hemsida!) 

Huvudserie: (vila 1 min extra mellan varje varv nedan)
12x25 frisim, prog 1-4 (en lugn, en medel, en steady, en max, repetera!) Vila 15 sek mellan varje
12x25 frisim med dolme, prog 1-4. Vila 15 sek.
12x25 frisim med dolme + paddlar, prog 1-4. Vila 15 sek,
Målet är att ha bästa teknik genom serien och att hitta olika "växlar" i fart!

Avsim: 4x25 ryggsim

Cykel
 Teknik Intervall 50 13-15 Borg

CAMERON WURF
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 därefter 6x3 min där man kör 30 sek ENDAST vänsterben + 30 sek ENDAST högerben + 2 min "vanlig" cykling i 
+100 kadens. 1 min passiv sittvila mellan varje intervall. Motståndet måste vara ganska lågt för att kunna hålla +100 i kadens.
OBS: När man kör enbenscykling så gör man det med den andra foten urklickad från pedalen!
5 min lugn cykling som avslutning

Styrkepass 2 50

Kör uppvärmnings- och bålstyrkeserien i 2 eller 3 varv. 
Huvudserien kan köras mellan 2 och 4 varv. Varje varv körs så kontinuerligt som möjligt med så lite vila mellan övningarna som 
möjligt. Vila en eller flera minuter mellan varje varv. Varje övning ska nästan ”maxas” ut, man väljer alltså belastning, vikt och 
repetition på en nivå som gör att man tillfälligt kan utmatta sig på varje övning. För varje varv kommer man att orka färre och 
färre repetitioner. Se vår video för tydlig instruktion av övningarna! Ersätt med liknande övningar om alternativet/utrustningen 
inte finns.

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



Vecka 12 345,0 Meter / 
Intensitet Pass / Instruktioner

Löp
 Distans 90 12-14 Borg

ALISTAIR BROWNLEE
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. Spring gärna på mjukare underlag och i naturen. Ta med 
vätskebälte.

Löp
 Kort Distans 50 12-14 Borg

JAVIER GOMEZ
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. Det här passet är en kortare variant av det längre 
distanspasset men ska för den sakens skull inte springas hårdare/snabbare.

Löp 
Teknik Terräng 50 13-14 Borg

JAN FRODENO
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 13-14) 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 55 1900

CRAIG WALTON
Insim: 100 m valfritt + 2x50 frisim + 4x25 valfritt simsätt, vila 15 sek mellan allt
8x25 med dolme, "släpande ben", vila 20 sek. 
Huvudserie:
20x25 m "bästa snitt". Lika mycket vila som arbete, kolla paceklocka! Med dolme.
50 löst
16x25 m "bästa snitt". Lika mycket vila som arbete, kolla paceklocka! Med dolme.
50 löst
12x25 m "bästa snitt". Lika mycket vila som arbete, kolla paceklocka! Med dolme.
Avsim: 4x25 ryggsim

Cykel
 Power Intervall 50 13-15 Borg

NORMANN STADLER
Värm upp i 10 min. Valfri kadens. 
Styrkearbetet görs sedan i ett set av 8x3 min med riktigt tung utväxling. Kadensen ska vara under 60 tramptag/minut (rpm). 
Ansträngningen ska inte vara maximal men hård. Serien ska kännas som att cykla uppför en lång men måttligt brant backe. 
Sista intervallen ska gå lika bra som den första! Rulla 1 min lugnt mellan varje intervall som återhämtning. Förbli sittande och 
tänk på rundtrampet. Trampa lätt 5-7 min som avslutning.

Styrkepass 1 50

Kör uppvärmnings- och bålstyrkeserien i 2 eller 3 varv. 
Huvudserien kan köras mellan 2 och 4 varv. Varje varv körs så kontinuerligt som möjligt med så lite vila mellan övningarna som 
möjligt. Vila en eller flera minuter mellan varje varv. Varje övning ska nästan ”maxas” ut, man väljer alltså belastning, vikt och 
repetition på en nivå som gör att man tillfälligt kan utmatta sig på varje övning. För varje varv kommer man att orka färre och 
färre repetitioner. Se vår video för tydlig instruktion av övningarna! Ersätt med liknande övningar om alternativet/utrustningen 
inte finns.

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



Vecka 13 305,0 Meter / 
Intensitet Pass / Instruktioner

Löp
 Distans 60 12-14 Borg

ALISTAIR BROWNLEE
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. Spring gärna på mjukare underlag och i naturen. Ta med 
vätskebälte.

Löp
 Kort Distans 40 12-14 Borg

JAVIER GOMEZ
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. Det här passet är en kortare variant av det längre 
distanspasset men ska för den sakens skull inte springas hårdare/snabbare.

Löp 
Teknik Terräng 40 13-14 Borg

JAN FRODENO
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 13-14) 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 1850

JAN SIBBERSEN
Insim: 200 valfritt + 4x50 frisim/ryggsim, en längd av varje + 8x25 polosim/knutna nävar.
Vila 20 sek mellan varje intervall igenom hela insimmet.

Teknikserie:
8x25 bensparksövning med platta. Växelvis en vanlig benspark + en enarmsbenspark + 2x25 skovelövning (kolla filmer på 
hemsida!) 

Huvudserie: (vila 1 min extra mellan varje varv nedan)
12x25 frisim, prog 1-4 (en lugn, en medel, en steady, en max, repetera!) Vila 15 sek mellan varje
12x25 frisim med dolme, prog 1-4. Vila 15 sek.
12x25 frisim med dolme + paddlar, prog 1-4. Vila 15 sek,
Målet är att ha bästa teknik genom serien och att hitta olika "växlar" i fart!

Avsim: 4x25 ryggsim

Cykel
 Teknik Intervall 65 13-15 Borg

CAMERON WURF
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 därefter 10x3 min där man kör 30 sek ENDAST vänsterben + 30 sek ENDAST högerben + 2 min "vanlig" cykling 
i +100 kadens. 1 min passiv sittvila mellan varje intervall. Motståndet måste vara ganska lågt för att kunna hålla +100 i kadens.
OBS: När man kör enbenscykling så gör man det med den andra foten urklickad från pedalen!
5 min lugn cykling som avslutning

Styrkepass 2 50

Kör uppvärmnings- och bålstyrkeserien i 2 eller 3 varv. 
Huvudserien kan köras mellan 2 och 4 varv. Varje varv körs så kontinuerligt som möjligt med så lite vila mellan övningarna som 
möjligt. Vila en eller flera minuter mellan varje varv. Varje övning ska nästan ”maxas” ut, man väljer alltså belastning, vikt och 
repetition på en nivå som gör att man tillfälligt kan utmatta sig på varje övning. För varje varv kommer man att orka färre och 
färre repetitioner. Se vår video för tydlig instruktion av övningarna! Ersätt med liknande övningar om alternativet/utrustningen 
inte finns.

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