26-veck
korsträning
g inför Stoc
ckholm Ma
arathon
NIVÅ: 4-5 tiimmarsgruppen
n

|

1 veckor kvar ]
Träningsvecka 9 [ av 26 - 18

9

36km på 4 pass.
Ingen mäng
gdökning mer än
n på fartleken där
d vi ökar på en
n km. Annars en
n standardvecka
a som du känne
er igen, dock tror
jag du som följer styrkan (o
och inte kör ege
en styrka) är mo
ogen att öka upp
p styrkan. En exxtra övning + lite
e "mer av allt".

MÅNDAG 28 januari 2008
8
Aktivitet

T
Tid

Distanss

Vila
TISDAG 29
9 januari 2008
Aktivitet

T
Tid

Distanss

Uppvärmniing

1 min
18

2km

Koordinatio
onslopp

3x100m
m

Fartlek

4
40-41
min

5km

Nedvarvnin
ng

1
12-13
min

1.5km

Värm upp som
s
"vanligt". Sedan
S
ökar vi på
å fartleken med 1km, men preccis som tidigare lägger du beton
ningen på lite
längre snabba partier (ex 2-4min).
2
Vilojogg på
å mellan 1-2 min
n.
Varva ner lugnt
l
med lätt lö
öpning följt av sttretching.
ONSDAG 30
3 januari 2008
8
Aktivitet

T
Tid

Distanss

Aktivitet

T
Tid

Distanss

Lätt distans
slöpning

4 min
40

6km

Styrketräning

1 min
15

Stretching

1 min
10

Vila
TORSDAG
G 31 januari 200
08

Styrkan som tidigare, ökarr dock utfallsteg
gen till 8 steg;
Förslaget;
Sit ups rakk mage, 2x15st
Sit ups sne
ed mage, 2x10s
st höger, 2x10 vä
änster. Kör växe
elvis
Ryggresnin
ng, 2x10st
Armhävningar, 3x10st (ok på knä)
Stillaståend
de "snabb armp
pendeling 2x20 sek (som du springer med arm
marna, fast "maxx". Avslappnade axlar)
Tåhävninga
ar, gärna på "tra
appavsats" 2x5s
st höger ben
Tåhävninga
ar, gärna på "tra
appavsats" 2x5s
st vänster ben
Utfallsteg, 2x8 steg.
Avsluta styyrkepasset med stretch.

FREDAG 1 februari 2008
8
Aktivitet

T
Tid

Distanss

Aktivitet

T
Tid

Distans
s

Lätt distans
slöpning

3 min
36

5km

Vila
LÖRDAG 2 februari 2008
8

Koordinatio
onslopp
Stretching

3x100m
m
5 min

Extrapasse
et, som du kan ta
t bort om du te
ecker det blir förr mycket löpträning. Ok köra altternativt, eller ta
a vila.
SÖNDAG 3 februari 2008
8
Aktivitet

Tiid

Distans

Långpass, lugn fart

10
00-120 min

16km

Ingen öknin
ng utan 16km i lugn fin fart. Drick under passe
et, bra träning inför maran, och förbättrar din prrestation under
passet och
h påskyndar din återhämting.
Vatten ok, men om du gilla
ar sportdryck ka
an du med förde
el köra det.

