
Fossumtreninger, junior/senior Januar 2016
Uke Dag Dato Økt # Fra kl. Til kl. Hvor Hva Intensitet Mål med økten

Formiddag

Kveld 18:30 20:00 Bislett stadion
Vi varmer opp ute og er klare til å starte intervallene kl. 19:00.  Vi 

kjører 7-10 x 4 minutter på terskel, pauser 1:30.
3-4

Aerob kapasitet og løpsøkonomi på flatt og fast 

underlag.
Formiddag

Ettermiddag 18:15 20:15 Østerås skole HLK, spenst/koordinasjon, styrke og bevegelighet 2
Forbedring av løpssteg, spenst/koordinasjon og 

løpsspesifikk styrke
Formiddag

Ettermiddag 20:30 21:30 BIP styrkerommet

Styrke for de som vil. Max-styrke for de som ikke skal på 

regionslagstrening i morgen, stabiliseringsstyrke for andre.

Mulighet for laktatprofiltesting - si fra til Leif.

Stabilisering eller max

Formiddag Halden/Moss Kraftsentertrening: Stafett-økt 4 Dagsamling Kraftsenter

Ettermiddag Halden Høiås Night cup 2-3 Dagsamling Kraftsenter

Formiddag

Ettermiddag 16:00 18:00 BIP

Oppvarming - løpsdrill - hurtighet - 300-metere

3x4x300 (=3600m). Første serie i 3000-fart, 2. serie 2 sek fortere, 3. 

serie enda 2 sek fortere.  Rolig jogg 100 meter i pausen, seriepause 3 

minutter.

5

Løpsteknikk og forbedring av løpssteget

Om man kjører den planlagte intervallen eller noe 

lettere avhenger av hvor harde høyøkter man har hatt 

ellers i uken.

Formiddag Ås
Dagsamling AOOK. Påmelding senest 6. januar på 

http://eventor.orientering.no/Activities/Show/1423 
1 Vedlikehold av o-teknikk

Ettermiddag Ås Dagsamling AOOK 2 Vedlikehold av o-teknikk

Formiddag

Ettermiddag

Formiddag

Kveld 18:00 19:30 Bogstad Camping
Bakkeintervaller på terskel: 4-5-4-3-4-5-4-3 = 32 min

De eldste gutta tar 4 + 5 minutter i tillegg.
3-4 Aerob kapasitet og bakketrening

Formiddag

Kveld 18:15 20:15 Østerås skole HLK, spenst/koordinasjon, styrke, innebandy og bevegelighet 2
Forbedring av løpssteg, spenst/koordinasjon og 

løpsspesifikk styrke
Formiddag

Kveld 20:30 21:30 BIP styrkerommet

Styrke for de som vil. Max-styrke for de som ikke skal på 

regionslagstrening i morgen, stabiliseringsstyrke for andre.

Mulighet for laktatprofiltesting - si fra til Leif.

Stabilisering eller max

Formiddag 9:00 10:30
Bygdøy/Sognsvann

(mer info kommer)

Kraftsentertrening, høyøkt:  Japan-intervaller (5 sek aksellerasjon - 

15 sek flytfart - 20 sek hvile i 30 minutter)
4-5 Aerob kapasitet og aksellerasjonstrening

Dag (Mer info kommer)
Kraftsentertrening:  Basis styrkeøkt med Tarjei (fysio). Lunch og 

foredrag.
Basisstyrke med fysio

Kveld Mer info kommer
Gate-o-løp i Asker og Bærum (for de som ikke kan være med på 

Kraftsentertrening)
3-4

Aerob kapasitet og det å presse jevnt i 30-40 minutter 

samt vedlikehold av sprint o-teknikk.
Formiddag

Kveld 16:30 18:00 BIP

Oppvarming - løpsdrill - hurtighet - 300-metere

3x4x300 (=3600m). Første serie i 3000-fart, 2. serie 2 sek fortere, 

3. serie enda 2 sek fortere.  Rolig jogg 100 meter til ny start, 

seriepause 3 minutter.

5

Løpsteknikk og forbedring av løpssteget

Om man kjører den planlagte intervallen eller noe 

lettere avhenger av hvor harde høyøkter man har 

ellers i uken.
Formiddag Natrustilen Ski-o (med HL for 14-16) 3-4

Kveld Natrustilen Rolig langtur på ski 1

Formiddag Natrustilen NM-stafett ski-o, eller langtur på ski 3-4 /  1

Kveld

Formiddag

Kveld 18:30 20:00 Bislett stadion
Vi varmer opp ute og er klare til å starte intervallene kl. 19:00.  Vi 

kjører 20-30x60/30.
3-4

Aerob kapasitet og løpsøkonomi på flatt og fast 

underlag.
Formiddag

Kveld 18:15 20:15 Østerås skole HLK, spenst/koordinasjon, styrke, innebandy og bevegelighet 2
Forbedring av løpssteg, spenst/koordinasjon og 

løpsspesifikk styrke
Formiddag

Kveld 20:30 21:30 BIP styrkerommet

Styrke for de som vil. Max-styrke for de som ikke skal på 

regionslagstrening i morgen, stabiliseringsstyrke for andre.

Mulighet for laktatprofiltesting - si fra til Leif.

Stabilisering eller max

Formiddag 9:00 10:30 Bygdøy
Kraftsentertrening, høyøkt:  Distansetrening 40 minutter på 

skogsbilveiene.
4

Kveld Mer info kommer
Gate-o-løp i Asker og Bærum (for de som ikke kan være med på 

Kraftsentertrening)
3-4

Aerob kapasitet og det å presse jevnt i 30-40 minutter 

samt vedlikehold av sprint o-teknikk.
Formiddag

Kveld 16:30 18:00 BIP

Oppvarming - løpsdrill - hurtighet - 300-metere

3x5x300 (=4500m). Første serie i 3000-fart, 2. serie 2 sek fortere, 3. 

serie enda 2 sek fortere.  Rolig jogg 100 meter til ny start, seriepause 

3 minutter.

5

Løpsteknikk og forbedring av løpssteget

Om man kjører den planlagte intervallen eller noe 

lettere avhenger av hvor harde høyøkter man har hatt 

ellers i uken.
Formiddag Sprint og WOC-helg Halden

Kveld (Mer info kommer)

Formiddag Sprint og WOC-helg Halden

Kveld (Mer info kommer)

Formiddag

Kveld 18:00 19:30 Bogstad Camping Bakkeintervaller på terskel: 6-8 x 5min = 30-40 min 3-4

Aerob kapasitet og bakketrening

(De som har kjørt hardt på Sprint og WOC-helg tar 

hviledag.)
Formiddag

Kveld 18:15 20:15 Østerås skole HLK, spenst/koordinasjon, styrke, innebandy og bevegelighet 2
Forbedring av løpssteg, spenst/koordinasjon og 

løpsspesifikk styrke
Formiddag

Kveld 20:30 21:30 BIP styrkerommet

Styrke for de som vil. Max-styrke for de som ikke skal på 

regionslagstrening i morgen, stabiliseringsstyrke for andre.

Mulighet for laktatprofiltesting - si fra til Leif.

Stabilisering eller max

Formiddag 9:00 10:30 Bislett Kraftsentertrening, høyøkt:  3 minutterintervaller 4 Aerob kapasitet og løpsøkonomi på flatt fast underlag

Kveld

Formiddag

Ettermiddag 16:30 18:00 BIP
3000-test.  Vi varmer opp nesten som vanlig med jogging, lett 

styrke, løpsdrill og noen stigningsløp.  Så kjører vi 3000-test.
5 Pushe hardt i 9-12 minutter.

Formiddag

Kveld

Formiddag 10:00 ? Mer info kommer Rolig langtur på ski 1 Aerob kapasitet

Kveld

Formiddag

Kveld 18:30 20:00 Bislett stadion

Vi varmer opp ute og er klare til å starte distansetrening kl. 19:00.  

Godt trente herreløpere 20 år og eldre løper 20 runder, de øvrige 

løper 15 runder.

3-4
Aerob kapasitet og løpsøkonomi på flatt og fast 

underlag, samt evne til å presse bra over tid.

Formiddag

Kveld 18:15 20:15 Østerås skole HLK, spenst/koordinasjon, styrke, innebandy og bevegelighet 2
Forbedring av løpssteg, spenst/koordinasjon og 

løpsspesifikk styrke
Formiddag

Kveld 20:30 21:30 BIP styrkerommet

Styrke for de som vil. Max-styrke for de som ikke skal på 

regionslagstrening i morgen, stabiliseringsstyrke for andre.

Mulighet for laktatprofiltesting - si fra til Leif.

Stabilisering eller max

Formiddag
Halden

Norge --> Portugal

Dagsamling Kraftsenteret

Avreise Portugalsamling

Kveld Mer info kommer
Gate-o-løp i Asker og Bærum (for de som ikke kan være med på 

Kraftsentertrening eller reiser til Portugal)
3-4

Aerob kapasitet og det å presse jevnt i 30-40 minutter 

samt vedlikehold av sprint o-teknikk.
Formiddag

Ettermiddag 16:30 18:00 BIP

Oppvarming - løpsdrill - hurtighet - 300-metere

3x5x300 (=4500m). Første serie i 3000-fart, 2. serie 3 sek fortere, 3. 

serie enda 3 sek fortere.  Rolig jogg 100 meter til ny start, seriepause 

ca 2 minutter.

5

Løpsteknikk og forbedring av løpssteget

Om man kjører den planlagte intervallen eller noe 

lettere avhenger av hvor harde høyøkter man har hatt 

ellers i uken.
Formiddag

Kveld

Formiddag 10:00 ? Mer info kommer Rolig langtur på ski 1 Aerob kapasitet

Kveld

Prioriterte økter hver uke er uthevet.
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