26-veck
korsträning
g inför Stoc
ckholm Ma
arathon
NIVÅ: 4-timmarsgruppen

|

Träningsveccka 10 [ av 26 - 17 veckor kvarr ]

10

46km fördellat på 4 pass.
Som tidigare
e är lördagspassset "frivilligt" occh om du inte villl köra 4 pass, är
ä det det pass d
du ska stryka.
Vi bryter av fartleken med ett
e långintervallp
pass. Du ska alltså köra progra
ammets första "iintervallpass". Låter
L
säkert
de för endel, me
en det ska du in
nte vara. Visst b
blir man trött, me
en för att gå fram
måt optimalt, gä
äller det faktiskt
avskräckand
att passet in
nte blir för tufft. Är
Ä du helt slut efteråt,
e
har du kö
ört för hårt och det
d finns risk attt du bryter ner dig
d mer än vad
kroppen hin
nner bygga upp. Så spring fort, men LAGOM fo
ort på dina 4,5-5
5.00 intervaller. (om du siktar på 4 timmar, börr
målbilden va
ara att klara inte
ervallerna över 1km inom det sspannet)

MÅNDAG 4 februari 2008
8
Aktivitet

T
Tid

Distans

Vila
TISDAG 5 februari 2008
Aktivitet

Tiid

Distans

Uppvärmning

15
5 min

2km

Koordinatio
onslopp

3x100m
m

Lång intervvall

3 - 4x4,5-5 min

3 - 4x1k
km

Nedvarvnin
ng

12
2-13 min

2km

Vi bryter avv fartlekspasset med ett sk lång
gintervallpass.
Värm upp som
s
vanligt med
d lugn jogg, följtt av lite uppvärm
mnings/uppmjuk
kningstretch och
h några lätt koorrdinationslopp fö
ör
att få upp puls/få
p
in steget..
Därefter kö
ör du antingen på en uppmätt, helst
h
plan, 1km stäcka, eller bara på klockan. S
Spring 1k/eller 4,5min
4
till 5 min
klart fortare
e än din distans. Starta dock förrsta intervallen "lugnt" så du ko
ommer in i det b
bra.
Du ska bli trött,
t
men blir du
u helt slut har du
u kört för fort. (fförsök hitta "din tröskel, där du springer fort me
en helt utan att
du skapar mjölksyra).
m
Idag kör vi 3 - 4st intervalle
er, och du vilar bara
b
1 minut me
ellan varje (med
d så kort vila gäller det att du in
nte springer för
fort).
Efter sista intervallen,
i
vilarr du lite innan du
u varvar ner me
ed riktigt lugn jog
gg i 2km följt avv löpmuskelstrettch.
ONSDAG 6 februari 2008
8
Aktivitet
Vila

T
Tid

Distans

TORSDAG
G 7 februari 200
08
Aktivitet

T
Tid

Distans

Medelhård distanslöpning

c 48 - 51 min
ca

7 km

Styrketränin
ng

1 min
15

Stretching

1 min
10

Dags öka på
p styrkan lite. (om du följer pro
ogrammets styrkka. Som tidigare
e ok att köra "eg
gen styrka")
Förslaget in
nkl ökning och en
e ny övning;
Sit ups rak mage, 2x20st
Sit ups sne
ed mage, 2x15stt höger, 2x15 vä
änster. Kör växe
elvis
Ryggresnin
ng, 2x15st
Armhävning
gar, 3x15st (ok på knä)
Stillaståend
de "snabb armp
pendeling 2x30 sek
s (som du sprringer med arma
arna, fast "max"". Avslappnade axlar)
Tåhävninga
ar, gärna på "tra
appavsats" 2x10
0st höger ben
Tåhävninga
ar, gärna på "tra
appavsats" 2x10
0st vänster ben
Stillaståend
de lätta spänsth
hopp (upphopp).. 1x10st (ej för d
djupt)
Utfallsteg, tror
t du är mogen för 2x10 steg..
Precis som
m tidigare avsluta
ar styrkepasset med stretch
FREDAG 8 februari 2008
Aktivitet

T
Tid

Distans

Aktivitet

T
Tid

Distans

Lätt distansslöpning

4 min
42

6 km

Vila
LÖRDAG 9 februari 2008
8

Koordinatio
onslopp
Stretching

4x100
5 min

Extrapasse
et som du som vill
v tar bort.
Koordinatio
onslopp efter jog
ggen, där vi lägg
ger på en. Fortssatt alltså inga maxlopp;
m
utan fint och med flyt!
SÖNDAG 10
1 februari 200
08
Aktivitet

Tid
T

Distanss

Långpass, lugn fart

115-135 min

18 km

Fortsatt pro
ogression.
Nu börjar det
d bli riktigt lång
gt. Drick, och va
ar noga med torrra kläder direkt efter passet, occh gärna lite sna
abb energi direkkt
efter avsluttat pass.

