trail

Bästa träningstipsen för dig

som satsar på

Vintersäsongen är oftast enklaste tiden
på året att utveckla sig och nå nya nivåer
inom traillöpning. Anledningen är att det
under tävlingsfria perioder kan vara
enklare att få långa sammansatta perioder med bra träning, där du inte behöver
“vara i form” för att prestera.
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För en omväxlande och stärkande vinterträning rekommenderar vi att du vågar
variera löpträningen i stor utsträckning.
Byt också ut några löppass eller utöka belastningen med alternativa träningsformer.
Tänk på att intensiteten gärna får vara
lite lägre på passen under vinterhalvåret.
Fartträningen är något du hellre ökar på då
du närmar dig dina aktuella mål.

ställen med större snömängder, alltför
djup snö för att kunna springa i, är snöskor
ett annorlunda, men roligt, alternativ i
träningen. Första passet kan det kännas
lite lustigt att springa med snöskorna, men
ganska snabbt vänjer man sig och kan ge
sig ut på turer dit få andra tar sig under
vinterdagarna.
Längdskidåkning är också ett utmärkt sätt
att träna vintertid. Längdskidåkarna har
länge varit de konditionsidrottare som mätt
upp högsta konditionsvärdena vid tester,
vilket beror på att skidåkning aktiverar så
stora muskelgrupper. Såväl skejting som
klassisk skidåkning är bra för dig som
traillöpare för att utveckla din kondition.

Löpband
Utnyttja snön i din träning
Många ser snön som ett bekymmer,
men givetvis ska du utnyttja de ändrade
förutsättningarna till något positivt.
Att pulsa i djupsnö ger inte bara starka ben
utan är även skonsamt för kroppen då det
medför betydligt mindre stötar än “vanlig”
löpträning.
Som traillöpare kan du genom snöpuls
träna inför kuperad löpning utan att behöva
ha tillgång till stora berg. Bor man på

För att behålla och utveckla löpsteget på
hårdare underlag kan löpband vara ett bra
alternativ om det är halt, kallt eller mycket
snö utomhus. Som traillöpare kan du med
fördel öka lutningen på bandet till 3-4 grader (5-7 %). Att springa i backar kommer du
ha nytta av i din traillöpning.
Testa det här passet: 2-3 serier med 7 x 45
sekunder (med 15 sekunder vila) där du
hoppar av bandet och låter det gå
under vilan.

