
HCK  
Foredrag om vintertrening
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Første og beste råd for fremgang 
i treningen: TRENINGSDAGBOK 

Hva bør skrives: 

• Morgentegn 

• Søvnkvalitet, slitenhet, stressnivå, muskelsårhet, puls 

• Treningsøkta 

• Hva ble gjort, endringer av plan, utstyr, vær, osv 

• Sonedistrubisjon 

• Puls, watt, Borg - sammenlikne 

• Fysiske data 

• Max puls/watt, fart, snitt osv, samt smerter/plager som du kjenner på kroppen 

• Ved ritt tas med: oppvarming, taktikk/utførelse, styrker/svakheter, utstyr, resultat 

• Mental følelse 

• Lett, tungt, overbelastning skole/jobb, samliv... 

• Ukeoppsummering 

• Garmin connect, strava, polar, training peaks osv 
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Soner sykkelforbundet
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Hvile - hvordan?
Gjøre ingenting… 

Man kan fint ta en dag «off». Er som regel beste løsning, du trener i alle fall ikke for 
hardt 

Restitusjonsøkt 

Lavere enn sone 1  
FTP 50-55%  
Puls ca 60% 

Varighet fra 30 - 90 min (ikke lengre, dette er ikke trening!, men for å gjøre seg klar til 
neste økt) 

Ned til ca 1/2 - 2/3 av mengde med fokus på R-økter og lav sone med spinnups 

evt gå seg en tur: Hånd i hånd med kjæreste/samboer/ektefelle…
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Basebygging - Langkjøring 
Eksempel økt på rulle/ute

1 - 6 t i sone 1-2 

Snitt intensitet: 60-82% 
Hmax, 82-92 FTP 

NB! Forsøk å ha lik intensitet 
på slutten som ved starten  

Sitte og stå innimellom 

Bryt opp med spurter/
spinn-ups hvert 10 - 30 min



Crosstraining
Sykkel 
- peskjøring 

Jogge 

Fotturer/toppturer 

Langrenn 

Lagidretter 

Annet... 

Avslutt gjerne en slik økt på rulla for spesifikk sykkeltrening

6



Lang intervaller 
S3 eksempler

Tidsbruk ca 2,5 t 

15 min oppvarming 

2 t i S3 

Varier med eks kadensdriller - opp/ned 

15 min nedkjøring
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Lang intervaller 
S3 eksempler

Oppvarming 

8 min i S3 x 5-12 ganger 

Evt 12 min i S3 x 5-8 ganger 

S1 mellom i halve intervalltiden 

Nedkjøring
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Lang intervaller 
S3 eksempler

Oppvarming 

20 min i S3 x 2-3 ganger 

S1 mellom i halve intervalltiden 

Nedkjøring
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Lang intervaller 
Sweet spot

Tidsbruk 1,5 - 3 timer 

God oppvarming 10-30 min. Legg inn elementer med spinn ups, teknikktråkk osv 

5 min FTP, terskel. For å åpne opp systemet. Også fin for å kjenne om kroppen er 
klar for økten evt ta restitusjon. Sammenlikne watt vs puls 

5 min S1.  

Sweet spot 20 min 88-94% av FTP/puls 75-85% x2-4 

S1 15 min mellom 

Avrunde med kadenslek 1min/2min sweet spot-FTP/S1. Stimulering av type-II fibre 

Restitusjon 10-30 min
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Kapasitets trening/terskeltrening 
Lillehammer modellen

Tidsbruk ca 1,5 time ++ 

Oppvarming 10-30 min 
Bruker forskjellige driller 

10 min med 96-98-100-102-98% FTP 
- 50 min i sone (45min effektiv) 

5 min S1 mellom 

Utkjøring S1 til R 

For de som er eldre og godt trent kan man fortsette en gang til 

Bruke som Base på Lillehammer: 2-3 ganger i uka fra oktobert-april
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Kapasitets trening/terskeltrening 
Andre modeller

For utøvere med lite muskulær utholdenhet, samt 
bedre O2: 

12 min delt opp 45 sek 105/8%FTP - 15 sek S1  
- 4 serier 

8/10 min med 2min 97%FTP - 2 min 103%FTP  
- 5 serier 

Steady økt på 40 min 100%FTP
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Kapasitets trening/terskeltrening 
Criss cross
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