
måndag 11 januari 2021

Träningsprog 11/1 - 24/1 

Tanken är att ni ska köra dessa 4 träningsprogram under de kommande 2 veckorna.


De ska köras som följer


Pass 1. 1 g /v. 	 Löpning 30 min, försök att öka tempot


Pass 2. 2 ggr/v.	 Hög intensitet på intervallerna


Pass 3. 2 ggr/ v.	 Hög intensitet under de 20 s. 


Pass 4. 1 g/v.	 Lugnt och fint återhämtningspass minst 45 min


Ni kan köra dem lite i den ordning ni vill och vad som passar er, så totalt kommer 
det att bli 6 pass per vecka och 1 vilodag. Pass 4 valfri aktivitet är tänkt att vara ett 
lågintensivt pass (återhämtning) under lite lägre tid (minst 45 min).


När ni har kört ett pass så lägg ut på Whats App.


L= löpning, skriv antal km denna runda  (samt totalt med er tidigare löpning)


I = Intervall skriv antal km denna runda  (samt totalt med er tidigare löpning)


T = tabata 


V = valfri aktivitet, skriv vilken och hur länge och/eller långt


Har ni några frågor så hör av er på Whats App.


Pass 1. Löpning distans (minst 30 min)

- minst 30 min löpning


Pass 2. Löpning intervall (30 min) 
- 5 min uppvärmning, lätt jogg

- 2 min löpning (högt tempo)

- 1 min lätt jogg (vila)

- upprepa 5 ggr

- 30 sek. maxlöpning

- 30 sek. lätt jogg (vila)

- upprepa 5 ggr

- 5 min nedjoggning 
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Pass 3. Tabata pass (5+16 min) 

Ladda ner en tabata timer på telefonen.


jobba  20 sek (max). vila 10 sek.


uppvärmning 5 min ( den uppv. Clare brukar köra med er på Arena Fysio)


Runda 1. 4 min


Burpees 20 s. vila 10 s. situps 20 s. vila 10 s. upprepa 4 ggr.


Runda 2. 4 min


Sidoplanka hö 20 s. vila 10 s. sidoplanka vä 20 s. vila 10 s. upprepa 4 ggr.


Runda 3. 4 min


Knäböj 20. s. vila 10 s. tåhäv 20 s. (varannan runda hö/vä) vila 10 s. upprepa 4 ggr.


Runda 4.  4min


Planka på raka armar 20 s. vila 10 s. höftlyft på raka armar 20 s. vila 10 s.


Pass 4. Valfri aktivitet (minst 45 min) 

Simning, promenad, padel, cykling, lätt jogg, ridning mm.


LYCKA TILL!!!
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