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Hej! Vi hoppas att ni alla mår bra.
Det är märkliga tider som vi just nu upplever. Märkliga, allvarliga och oroande. Ingen av oss undgår 
att påverkas och vi är nog lite till mans skärrade över det som nu händer och konsekvenserna för 
framtiden.
Det är viktigare än någonsin att ha något positivt att fokusera på och något att se fram emot. Motion, 
träning och utomhusaktiviteter är alltid en humörhöjare men i dessa tider är det kanske inte bara 
viktigt utan en absolut förutsättning för att reglera stress, negativa tankar och dåligt mående i 
allmänhet. Vårt gemensamma sikte är naturligtvis fortfarande inställt på Arcona Triathlon Challenge 
den 4 september men se den pågående träningsprocessen som något djupare och än mer 
meningsfullt än blott förberedelse för ett event – ett verktyg för att behålla fotfästet under en orolig tid 
i vår värld. Och som ett verktyg för att stärka både kropp och själ, inte minst immunförsvaret som 
älskar både motion och solljus.
Den här träningsperioden innebär att vi går in det vi kallar Grundträning 2. Träningsdosen tar ett skutt 
uppåt men tack vare att vi nu också har sommartid med allt ljusare kvällar ger det extra utrymme till 
härlig motion även efter jobbet. Framförallt är det en ökad cykelträning (för tävlings- och 
motionsgruppen) som adderar till den totala träningsmängden. Som en liten extra träningspepp har vi 
också årets första träningshelg under påsken där långledigheten inbjuder till extra träning.
Ni som funderar på hur ni ska göra med cykelträningen ska absolut lyssna på periodens podd där vi 
pratar om just det. Och i den konstaterar vi att det verkligen inte spelar någon roll vad man nu under 
cyklar på så länge det har pedaler och kan trampas:) Så ut och cykla men glöm inte hjälmen!
Vi adderar också löpintervaller till schemat och de ska vara hårda men inte mördande så anamma 
lite känsla för ”lagom hårt”.
Vänner, låt oss njuta av den annalkande våren och fokusera på det positiva i tillvaron! Tillsammans, 
som arbetsplats, träningskompisar och samhälle kommer vi gå starka ur det här.
 
Bästa hälsningar /Jonas & Jojje



Vecka 14 250,0 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 80 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 2 min rask promenad med 3 min lugn och lätt jogg under en halvtimme. 
Alltså, mera jogg än promenad jämfört med föregående period.

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 15 260,0 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 2 min rask promenad med 3 min lugn och lätt jogg under en halvtimme.

Uthållighet 90 10-12 Borg
Prattempo

LÅNGPROMENADEN
Rask promenad i 90 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 16 280,0 Meter / 
Intensitet Pass / Instruktioner

Uthållighet 55 10-12 Borg
Prattempo

KORTPROMENADEN
Rask promenad i 55 minuter, gärna i så lugn miljö som möjligt! Ta med en kompis!

Uthållighet 30 12-14 Borg
Lätt andfådd

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

Uthållighet 100 10-12 Borg
Prattempo

LÅNGPROMENADEN
Rask promenad i drygt en och en halv timme, 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 17 190,0 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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