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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



ARCONA TRIATHLON CHALLENGE, TRÄNINGSGRUPP MOTION, V 14-17 - GRUNDTRÄNING 2

Vecka 14 295,0 Meter / 
Intensitet Pass / Instruktioner

Löp
 Distans 60 12-14 Borg

TJÄLLOSSNINGEN
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
Intervall 50 15-17 Borg

SOMMARTIDSSNABB
10-15 min uppvärmning + 4x80 m stegringslopp med 30 sek promenadvila mellan.
3x5 min hårt med 2 min vila mellan varje intervall. Långt ifrån max men med ett bra driv där 
ansträngningen kräver en andning på djupet och hårt arbete. Varje intervall ska vara jämn i 
farten och sista intervallen ska gå minst lika snabbt som den första. Ansträngningen ska 
vara under mjölksyrakänning men betydligt hårdare än distanslöpning.

5-10 min lugn jogg eller promenad

Sim
Intervall/fart 45 1700

HALF ´N HALF
Insim: 300 meter blandat
8x25 polosimsövning, vila 15´. Första 15 meter polosim + 10 m vanligt frisim

Huvudserie:
Två varv om 20x25 hårt med lika lång vila som arbete. Lägger man 25:orna på 20 sek så 
ska starttiden vara 40´. Oavsett fart ska vilan ALDRIG vara längre än 25 sek!
50 meter löst mellan varje varv

 
Avsim: 2x25 ryggsim

Cykel
 Aerob Intervall 45 15-16 Borg

HATEFUL EIGHT´S
10 min uppvärmning
3+2+1 min i stegrande belastning från hårt till mycket hårt, rulla 1 min mellan varje

2x8 min  Långt ifrån max men med ett bra driv där ansträngningen kräver en andning på 
djupet och hårt arbete. Varje intervall ska vara jämn i effort och andra intervallen ska vara 
minst lika stark som den första. Ansträngningen ska vara under mjölksyrakänning och strax 
under.. Valfri kadens. 2 min vila mellan varje. 

5 min lugnt

Styrka 50

STYRKEPASS, DITT VAL AV PASS.
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.

Cykel
Distans 45 11-13 Borg

TOUR OF FLANDERS
Lugn och stabil distanscykling utan andra krav att hålla jämn och tämligen låg ansträngning 
samt konstant trampande genom passet.
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Vecka 15 470,0 Meter / 
Intensitet

Pass / Instruktioner

Löp
 Kort Distans 30 12-14 Borg

VÅRYRA
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 
 Intervall 50 15-17 Borg

SOMMARTIDSSNABB
10-15 min uppvärmning + 4x80 m stegringslopp med 30 sek promenadvila mellan.
3x5 min hårt med 2 min vila mellan varje intervall. Långt ifrån max men med ett bra driv där 
ansträngningen kräver en andning på djupet och hårt arbete. Varje intervall ska vara jämn i 
farten och sista intervallen ska gå minst lika snabbt som den första. Ansträngningen ska 
vara under mjölksyrakänning men betydligt hårdare än distanslöpning.

5-10 min lugn jogg eller promenad

Sim
Färdighet 50 1600

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

Teknikserie:
8x25 bensparksövning med platta. Växelvis en vanlig benspark + en enarmsbenspark  (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
 Aerob Intervall 55 15-16 Borg

HATEFUL EIGHT´S
10 min uppvärmning
3+2+1 min i stegrande belastning från hårt till mycket hårt, rulla 1 min mellan varje

3x8 min  Långt ifrån max men med ett bra driv där ansträngningen kräver en andning på 
djupet och hårt arbete. Varje intervall ska vara jämn i effort och sista intervallen ska vara 
minst lika stark som den första. Ansträngningen ska vara under mjölksyrakänning och strax 
under. Pulsen kan tillåtas att "driva" 5-6 slag mellan första o sista intervallen. Valfri kadens. 2 
min vila mellan varje. 

5 min lugnt

Träningshelg
Dag 1 75 11-13 Borg FREDAGSFYS ÄR FREDAGSMYS

-Distanscykling 75 min. Lugnt och stabilt. Fira fullföljande med middag och EFTERRÄTT!

Träningshelg
Dag 2 120 12-14 Borg

LÖRDAGSLÅNGT ÄR STRONGT
-Distanslöpning 75 min, kontrollerat och stabilt enligt gängse distanslöpningsnormer.
-Simning ; 400 m insim + 3x300 med valfri utrustning (förslagsvis dolme och ev paddlar) + 
4x50 ryggsim avsim.

Träningshelg 
Dag 3 90 12-14 Borg

SÖNDAGSCYKLING GÖR DIG LYCKLIG (NÄSTAN RIM:)
-Distanscykling 75 min. Making it happen. Håll igen på intensitet
-Bricklöpning 15 min rakt av cykel. "Bara" spring.  
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Vecka 16 350,0 Meter / 
Intensitet Pass / Instruktioner

Löp
 Distans 75 12-14 Borg

TJÄLLOSSNINGEN
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
 Aerob Intervall 50 15-16 Borg

SOMMARTIDSSNABB
10-15 min uppvärmning + 4x80 m stegringslopp med 30 sek promenadvila mellan.
3x5 min hårt med 2 min vila mellan varje intervall. Långt ifrån max men med ett bra driv där 
ansträngningen kräver en andning på djupet och hårt arbete. Varje intervall ska vara jämn i 
farten och sista intervallen ska gå minst lika snabbt som den första. Ansträngningen ska 
vara under mjölksyrakänning men betydligt hårdare än distanslöpning.
Jämför med samma pass under tidigare veckor!
5-10 min lugn jogg eller promenad 

Sim
Intervall/styrka 65 2300

SUPERFEMMORNA
Insim: 200 valfritt + 2x100 (25 frisim, 25 rygg, vxlvis)  + 4x50 (25 knutna nävar + 25 frisim)  
Vila 20 sek mellan allt genom hela insimmet.
Teknik: 4x25 polosimsövning, vila 15´. Första 15 meter polosim + 10 m vanligt frisim
Huvudserie: 15x100 frisim armsim (paddlar + dolme). Jämn stadig fart. 5 med 20 sek vila, 5 
med 15 sek vila, 5 med 10 sek via.
Avsim: 4x25 m dubbelrygg

Cykel
 Styrka/Intervall 50 15-17 Borg

PUSHING PAIN PEDALS
Rulla 10 min uppvärmning.

Därefter 5x90 sek med 30 sek vila mellan varje. Öka belastningen för varje intervall.

Huvudserien är 6-5-4-3-2-1 min på tung utväxling och låg kadens. Sikta på mellan 65 och 75 
i kadens. Tänk att det är en låggradig klättring som krävet stadigt men inte maximalt arbete. 
Naturligtvis ska det vara tuffast mot slutet av serien:) 
1 min vila mellan varje intervall.

3-5 min lugnt trampande efteråt.

Styrka 50

STYRKEPASS, DITT VAL AV PASS
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.

Cykel
Distans 60 11-13 Borg

PARIS-ROUBAIX
Lugn och stabil distanscykling utan andra krav att hålla jämn och tämligen låg ansträngning 
samt konstans trampande genom passet. Hittar man några kullerstenar så kan man med 
fördel köra över dem:)
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Vecka 17 275,0 Meter / 
Intensitet Pass / Instruktioner

Löp
 Distans 60 11-13 Borg

TJÄLLOSSNINGEN
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
 Aerob Intervall 50 15-17 Borg

SOMMARTIDSSNABB
10-15 min uppvärmning + 4x80 m stegringslopp med 30 sek promenadvila mellan.
3x5 min hårt med 2 min vila mellan varje intervall. Långt ifrån max men med ett bra driv där 
ansträngningen kräver en andning på djupet och hårt arbete. Varje intervall ska vara jämn i 
farten och sista intervallen ska gå minst lika snabbt som den första. Ansträngningen ska 
vara under mjölksyrakänning men betydligt hårdare än distanslöpning.
Jämför med samma pass tidigare.
5-10 min lugn jogg eller promenad 

Sim
Intervall/fart 45 1700

HALF ´N HALF
Insim: 300 meter blandat
8x25 polosimsövning, vila 15´. Första 15 meter polosim + 10 m vanligt frisim

Huvudserie:
Två varv om 20x25 hårt med lika lång vila som arbete. Lägger man 25:orna på 20 sek så 
ska starttiden vara 40´. Oavsett fart ska vilan ALDRIG vara längre än 25 sek!
50 meter löst mellan varje varv

 
Avsim: 2x25 ryggsim

Cykel
 Styrka/Intervall 45 15-17 Borg

HATEFUL EIGHT´S
10 min uppvärmning
3+2+1 min i stegrande belastning från hårt till mycket hårt, rulla 1 min mellan varje

2x8 min  Långt ifrån max men med ett bra driv där ansträngningen kräver en andning på 
djupet och hårt arbete. Varje intervall ska vara jämn i effort och andra intervallen ska vara 
minst lika stark som den första. Ansträngningen ska vara under mjölksyrakänning och strax 
under.. Valfri kadens. 2 min vila mellan varje. 

5 min lugnt

Cykel
Distans 75 11-13 Borg

LA FLÈCHE WALLONNE
Lugn och stabil distanscykling utan andra krav att hålla jämn och tämligen låg ansträngning 
samt konstans trampande genom passet.
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