
Fossumtreninger, junior/senior Mars 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 distansetrening kl. 19:00.  

Jenter: 8x1runde. Gutter 7x2runder.  De to første dragene går på 

hhv i3 og i4, og så er resten i5.

5
Øke O2-opptaket, og løpsøkonomi på flatt og fast 

underlag.

Formiddag

Kveld 18:15 20:15 P-plassen på Huk, Bygdøy
O-tekniks økt i flytfart.

(Ta med lykt - det blir mørkt etter hvert)
2 Vedlikeholde o-teknikken

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.

Si i fra til Leif hvis du vil ha laktatprofiltesting.

Stabilisering eller max

Formiddag Nær fjorden et sted. Mer info kommer. KOS-trening med sprint-intervaller 4-5 Sprintorientering og høy fart på fast underlag.

Kveld 18:30 20:00
P-plass ved Nadderud Arena (vis a vis 

Nadderudhallen).

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

Ettermiddag 16:30 18:00 BIP

Oppvarming - løpsdrill - hurtighet - 200-metere

(ikke for hardt da mange enten skal gå Bærumsmarka rundt eller 

være med på sprintsamling i helgen).

Etterpå foredrag med Sindre Buraas.

(5)

Løpsteknikk og forbedring av løpssteget

Om man kjører den planlagte intervallen eller noe 

hardere avhenger av hvor harde høyøkter man har 

ellers i uken.

Formiddag Fossum klubbhus

Bærumsmarka rundt (turrenn 27 km)

Mer info: https://weborg2.s3-eu-west-

1.amazonaws.com/clubs/20147/files/Informasjon_FinansavisenB%C3

%A6rumsmarkaRundt2016.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAI4X3OIU5KCN

WCBBQ&Expires=1772140439&Signature=vDRHEI1FfC69X6Ky9fw4d

mbBf4I%3D

3
En lang i3-økt hvor vi trener på å presse jevnt og bra over 

tid.

Kveld Oslo Mulighet for å være med på sprint-økt sammen med sprintlandslaget. 4-5

Formiddag

Kveld

Formiddag

Kveld 18:00 19:30 Bogstad Camping

Motbakke-test ca 15 minutter.  Vi varmer opp bra med bl.a. et par 

motbakkedrag på 2-3 minutter. Så blir det ett motbakkedrag på ca 

15 minutter.

5
Øke O2-opptaket.  Presse hardt og sammenhengende i 

motbakke over tid.

Formiddag

Kveld 18:00 19:15 P-plassen ved Nadderudhallen

HLK på sprintkart (sprint-/gate-o-løpet fra sist torsdag - ta med liten 

hodelykt for kartlesingen), etterpå spenst/koordinasjon/hurtighet på 

kunstgresset

2
Forbedring av løpssteg, spenst/koordinasjon/hurtighet 

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 Midtstuen Kraftsentertrening, høyøkt:  5-6x4 min bakkeintervaller 5 Øke O2-opptaket.  Presse hardt i motbakke.

Kveld 18:30 20:00 Rykkinn skole, avd. Gommerud
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.

De som har kjørt i5-økt dagen før tar kortere drag og lenger pauser.

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

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 intervalltrening kl. 19:00.  

Jenter: 10x1runde. Gutter 8x2runder.  De to første dragene går på 

hhv i3 og i4, og så er resten i5.  Litt færre drag for de yngre.

5
Øke O2-opptaket, 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

Kveld 19:00 20:30 Bislett 3000-test i regi av AOOK 5 Øke O2-opptaket og presse hardt i 9-12 minutter

Formiddag

Kveld 16:30 18:00

BIP

Gøteborg

Oppvarming - løpsdrill - hurtighet - 200-metere

(ikke for hardt da mange har løpt 3000 dagen før)

WOC-helg

(5)

Løpsteknikk og forbedring av løpssteget

Om man kjører den planlagte intervallen eller noe 

hardere avhenger av hvor harde høyøkter man har ellers 

i uken.

Formiddag Gøteborg WOC-helg, mer info kommer

Kveld Gøteborg WOC-helg, mer info kommer

Formiddag Gøteborg WOC-helg, mer info kommer

Kveld Gøteborg WOC-helg, mer info kommer

Formiddag

Kveld

Formiddag

Kveld

Formiddag

Ettermiddag Halden/Strømstad-området Påskesamling: 1. økt 1 Fokus på kartlesing

Formiddag Udevalla-området Påskesamling: 2. økt 1 Fokus på kartlesing

Ettermiddag Udevalla-området Påskesamling: 3. økt (enten denne eller natt-økt) 1 Fokus på kartlesing

Kveld Skara Natt-løp (enten denne eller 3. økten) 2 Natt-trening

Formiddag Vara Sprintløp 4-5 Sprint-o i høy fart

Ettermiddag Udevalla-området Påskesamling: 4. økt 1 Fokus på kartlesing

Formiddag Sollebrunn Langdistanse 2 Langdistanse i flytfart

Kveld Hotellet Påskesamling 5. økt: Styrke og bevegelighet Restitusjon og bevegelighet

Formiddag Stadsfjället norr om Uddevalla Mellomdistanse 3-4 Mellomdistanse i litt under konkurransefart

Kveld Udevalla-området Påskesamling: 6. økt 1 Fokus på kartlesing

Formiddag Norra Älvsborg Mellomdistanse 4 Mellomdistanse i konkurransefart

Kveld

Formiddag

Kveld Hviledag

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 Mer info kommer Kraftsenter-trening:  Sævig-intervaller 4-5

Kveld

Formiddag

Ettermiddag 16:30 18:00 BIP
Oppvarming - løpsdrill - hurtighet - 200 metere.

Ikke for hardt da de fleste bør ha en letter uke etter påske
(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 Mer info kommer O-teknisk økt ett eller annet sted hvor det er bart. 1-2

Kveld

Formiddag

Kveld

Prioriterte økter hver uke er uthevet.

12
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