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Hold 4 møde, torsdag d. 18. Januar 2018.  
 
Inden mødet startede vi på banen med en Cooper test, hvor der var mulighed for at teste formen 
af. Testen vil blive gentaget i slutningen af maj for at se om forårets træning har haft en positiv 
effekt. 
 
Efter dejlig mad i Cafelonen startede den mere seriøse del af aftenens program. 
 
Pkt. 1 Cooper test: 

• I kan tjekke resultatet af Cooper testen her 
http://aktivtraening.dk/traening/kondition/test-coopertest 

• Husk selv hvor langt i løb så vi kan sammenligne til foråret 
 
Pkt 2 Definition af hold 4 tempo: 

• På vores hjemmeside kan man se hvordan tempo 5:15-5:30 skal fortolkes. Det betyder at 

man kan løbe 10km på flad vej ved 80-85% af maks på 52.5-55 min. 

• Når vi løber i skoven eller på bakker betyder det at tempoet vil variere ml. 5:00 og 6:00 over 

kortere eller længere stykker. Kun ved intervaller vil vi løbe hurtigere. 

 
Pkt 3 Målet med træningen 

• At træne op til diverse løb i løbet af foråret og efteråret 

o 5-10 stykker havde planlagt at skulle løbe halvmaraton og maraton i løbet af foråret. 

For halvmaraton og maraton anbefales det af følge med på de lange lørdagsture (op 

mod 16 km) og eventuelt at supplere med Step-up, 10-20-30 og maraton træningen.  

Har man brug for tips til træningsprogram er man velkommen til at kontakte 

trænerne. 

• At blive bedre (hurtigere/mindre besværet) på 5, 10 og 21 km 

o Ønsket er mere at kunne holde tempoet og forblive på hold 4 

• At restituere i løbet af efteråret 

o Træningen henover vinteren har for nogen været for hård, forventningen for 

vintermånederne var, at vi havde kortere ture (ca 8 km) både mandag og torsdag, 

langsommere tempo og færre intervaller. Har man været lidt bagud har det været for 

svært at komme tilbage på holdet. På baggrund af dette aftalte vi at programmet de 

næste 3 uger vil blive droslet ned, således at der er mulighed for at få alle hold 4 

løbere tilbage på holdet og samtidig gøres os ”sultne” på forårets træning.  

• At kunne løbe på hold 4 hele året uden skader 

• At vi løber som et hold men med udfordringer for den enkelte 

o Hvis programmet en dag er lidt for svært så vil der være alternative ruter og hænger 

man bare lidt i bremsen så skal vi ned og hente (alle sammen). Der vil være en 

træner eller hjælpe træner foran og bagved. 

 
  

http://aktivtraening.dk/traening/kondition/test-coopertest
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Pkt 4 Årshjulet 
Hjulet tager ligesom programmet udgangspunkt i Hechmanns træningsprincipper. Fra midt februar 
vil vi starte op på den specifikke træning som gradvist vil blive mere udfordrende frem til juni. 
 

 
 

 
Pkt 5 Hvor hurtigt skal vi løbe 

• Træningen er tilrettelagt med 
• lange langsomme ture på op mod 16 km – det er altid muligt at løbe en kortere tur 

om lørdagen, da flere deltagere gerne vil hurtigt i Cafelonen ☺ 
• Halvlange ture ml 8-10 km hvor der er tempo ture og interval ture 
• Langsom tur skal foregå i tempo 5:45-6:00 

• Tempo ture har varieret tempo ml. 5:45-5:00 og løbes uden pauser. Hver tempo stykke vil 
være på 1-5 km 

• Interval ture har varieret tempo. Her er mulighed for selv at bestemme hastighed. 
Intervallerne varierer mellem 100-1500m. 

 
Pkt 6 Programmet for mandag og torsdag blev præsenteret. Det kan ses af træningsplanen når 
den bliver lagt op. 
 
Pkt 7 Opsamling og løbe fra  

• Mandag og lørdag vil vi som udgangspunkt løbe i et flow og vi følges ad i samme tempo. De 
bageste vil så vidt muligt blive samlet op. Når der samles op SKAL de forreste løbe ned og 
hente – det er ekstra gratis træning og det styrker moralen ☺ 

• Torsdag samles op mellem intervallerne. Tempoet på intervallerne er individuelt. 
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Pkt 8 Eventuelt 
• Info fra Morten 

• Morten er blevet skilt i December og da der kan være en del logistik med hans to 
drenge vil han en gang i mellem være fraværende. Morten er rigtig glad for at være 
træner og ser frem til mange gode timer endnu med os andre på hold 4. 

• Folk der trækker tempoet op 
• Hold 3 løbere der lægger sig op foran og trækker træneren  vil som hovedregel blive 

bedt om at lægge sige ned bagved 
• Hvis man bliver utilpas 

• Hvis man bliver dårlig eller som Kristina får hjerteflimmer så skal man sige det, så 
der kan blive nogen hos personen. Vi er her for at løbe sammen og hjælpe 
hinanden. Det er altid OK at løbe fra og kan man ikke selv finde hjem så spørg lige 
træneren om vej. 

• Test løb (Gade og Landin) 
• I foråret og efteråret vil der hver være 3 test løb. Dette er en god måde at teste sin 

form og teste om man løber på det rigtige hold. Tilmelding er via klubmodul. Man 
får udleveret chip i Cafelonen inden løbet og der er fælles opvarmning ud til start 
stedet ude på Kongevejen. 

• Tirsdagsturen 
• Turen er på ca 8-10 km og er for alle interesserede. Langsomste mand (m/k) 

bestemmer tempoet og her er det vigtigt at sige til. Turen bliver ikke annonceret 
men starter kl. 17:30 på Skovvang stadion. Der løbes altid i skoven så husk 
pandelygter 

• Sociale halv maraton 
• Har man lyst til at løbe halvmaraton rundt i nærområdet så vil der være mulighed 

for det. Lars og Tine B og F vil annoncere hvor og hvornår der løbes og alle er 
velkomne. Tempoet er som om lørdagen. 

• Boble trænere 
• De dage der kun er 1 træner vil vi udpege en hjælper som kan hjælpe med at holde 

styr på holdet/tempoet. Det vil ofte være en af de stærkere løbere som kan tage en 
spurgt nede fra halen og op foran. Interesserede kan melde sig og ellers vælger vi. 
De dage hvor ingen af trænerne kan komme søger vi også frivillige som gerne tager 
turen. 

• Cafelonen om lørdagen – intro til nye løbere 
• Husk at invitere nye løbere med ind i Cafelonen om lørdagen. Der er næsten altid 

mindst en håndfuld hold 4 løver derinde. 
• Hold 4 sommer fest d. 9/6 – Pris 225 kr 

• Sæt kryds i kalenderen. Vi holder festen i Cafelonen og festudvalget melder ud med 
mere info 

 
 
 
 


