
Föreläsning Rickard Larsen Team Argon/Aktivitus – Silver linje 1015 

Rätt träningsplan, periodisering och  formtoppning – hur skall jag göra? 

Samarbete mellan GCF och SISU 

Definitioner 

VARFÖR? 

• Uthållighet (Fetmax/Anearob tröskel) 

• Kondition (VO2max) 

• Rörelseeffektivitet 

• Psykologi 

FTP – maximal mängd hanterbar mjölksyra utan att den buffras kvar kvar i muskeln 

VO2max – maximal syreupptagning (hjärtat sätter begränsningen) 

TRÄNINGSBELASTNING – beror på flera faktorer 

• Duration – hur länge/tid 

• Frekvens – hur ofta 

• Intensitet 

• Övriga livet – VIKTIGT att inte glömma (stress/sömn/familjesituation/etc) 

PLANERING 

• Planering bygger på ett syfte 

• Målbaserd – vad vill/skall jag uppnå 

• Individuellt (du och dina mål är unika) 

• Dynamiskt (utvärdera och förändra) 

• Hur/När/Vad ? 

MÅL 

Skall vara tydligt och mätbart och precis utanför räckhåll/motiverande! 

TRÄNINGSPLANERING – olika nivåer 

• Långsiktighet – flera år (mer elit kanske) 



• Årsplan/Säsong – vad finns i kalendern framöver! 

• Mackrcykler – månad 

• Mesocykler – vecka 

• Mickrocykler – dag (fler pass om dagen – mer elit) 

PERIODISERING 

• Fokus bör skifta – gör inte lite av varje hela tiden (ger inte samma resultat) 

• Belastningsvariation – hårt/lättare/hårt etc 

• Möjliggör FORMTOPPNING OCH ÅTERHÄMTNING 

POLARISERING 

Definieras som skillnad i duration, intensitet, frekvens och syfte! 

ÖVERTRÄNING – KRONISK TRÖTTHET/UTEBLVNA RESULTAT 

Varför? 

• För lite vila/återhämtning 

• Ensidig träning 

• Sjukdom 

• Brister i kosten 

• Stress 

Symptom – att ta på allvar! 

• Sömnproblem  

• Minskad prestation – insättning ger inte avkastning 

• Minskad ”sexualdrift” – hormonrubbningar! 

• Sämre immunförsvar 

• Nedstämdhet/motivationsproblem 

SUPERKOMPENSATION – det vi eftersträvar! 



  

Utmana kroppen utifrån dina förutsättningar och resultaten kommer! 

VARFÖR PLANERING? 

• Skall kunna svara på HUR/När/Vad? 

• Ha ett tydligt syfte med varje enskilt pass! 

• Minimerar risk för överträning/skada/oönskade effekter! 

• Möjlighet till Toppning och Vila! 

VARFÖR PERIODISERING OCH POLARISERING? 

• Skiftande fokus – bättre resultat! 

• Belastning- återhämtningsprincipen (super kompensation) 

• Genom tillräckligt stora skillnader i träningen kunna utmana kroppen! 

Önskat utfall!   

  

Oönskat utfall 

  



  

Bilderna är inte exakt som det är tänkt men ganska nära det som presenterades. 

UPPNÅ – SUPERKOMPENSATION! 

UNDGÅ/UNDVIKA – ÖVERTRÄNING! 

HUR GÖRA I PRAKTIKEN? 

• Nulägesanalys (tester/utrustning typ watt/etc) 

• Konkretisera mål och delmål 

• Lägga träningsplan 

• Logga träning och för dagbok – ta med känslan och subjektiv bedömning 

• Nya tester/utvärdering 

• Revidera 

 PLANERING 

                         JUSTERA    TRÄNING 

 



 UTVÄRDERA 

HJÄLPMEDEL  

• Tester 

• Referenspass 

• Mätinstrument (wattmätare/Monark/etc) 

VKTEN AV ATT KVANTIFIERA TRÄNINGEN? 

• Vad har jag gjort? 

• Hur hårt var ”hårt” (respektive lätt – viktigt i återhämtning) 

• Trender – se vad som ger önskad effekt/Toppning 

• Spårbarhet – Toppning 

EXEMPEL PÅ PLANERING/PERIODISERING 

• Klassisk fördelning 80/20 (lugnt/hög intensivt) – elit som har tid! * 

• 3 delar över året – försäsong/tävlingssäsong/vila 

• Varje del består av uppbyggnad/tillvänjning och toppning! 

• Om man har begränsat med tid – lägg mer vikt vid hög intensiv! Ger god effekt även 
på uthållighet! 

FOKUS I TRÄNING (ELITE) – INTENSITET/GRUPP 

• 2 – Distans och lugnt!  Ca 60% 

• 4 – Tröskelträning! Intervaller på 4-8min ca 25% 

• 6 – Spurt! Öppna spjäll under mkt kort tid ca 30sek upp till minuten! Ca 15% 

NYTT TÄNK! 

• Är en träningsvecka 7 dagar? 



• Bygg kapacitet/fart före innan uthållighet! Överkapacitet ger uthållighet och 
möjliggör uthållighetsträning på högre nivå! MER PANG FÖR PENGARNA! 

• Är 80/20 för alla? Troligen inte! 

• Timmar och minuter!? 

• Skall man vila helt under säsongsvila – nej ett hårt pass per vecka bibehåller 
kapacitet/tom ökar förmåga inför grundträningen! 

VILAR VI OSS BORT FRÅN TOPPEN – VÄGEN MOT VÅR GENETISKA MAX? 

• För lång vila sänker nivån så det tar tid innan man kan börja utmana kroppen igen 
mot ens genetiska max – fortsatta jobbet uppåt! Vila inte helt för länge! Se ovan. 

• Bibehållande träning – 1 hårt pass i veckan! 

Hoppas det gav er något matnyttigt att ta med i kommande planering ☺  

Mvh 

Mats Cambert 


