SPARTA LØRDAGSTRÆNING
”Bakketræning”
Rutekort, opvarmningstider og øvelser

Slottet - opvarmning

Rød ring = mødested.

Slottet - intervaller

Rutelængde: 1,9km. Stigning: 16m over 600 meter (Ca. 2,5%).

Ulvedalene - opvarmning

Rød ring = mødested.

Ulvedalene - intervaller

Rutelængde: 1400m. Stigning 15 meter over 300m (Ca. 5%).

Ulvedalene – bakke 1

Rutelængde: 750m. Stigning 17 meter over 650m (Ca. 2,6%).

Ulvedalene – bakke 2

Rutelængde: 900m. Stigning 18 meter over 800m (Ca. 2,25%).

Fortunen - opvarmning

Rød ring = mødested.

Fortunen - intervaller

Rutelængde: 2400m. Stigning 18m over 420m (ca. 4,3%).

Fuglesangsøen - opvarmning

Rød ring = mødested.

Fuglesangsøen - intervaller

Rutelængde: 1700m. Stigning 23m over 550m (Ca. 4,2%).

Rådvad - opvarmning

Rød ring = mødested

Rådvad - intervaller

Rutelængde: 2900m. Stigning ca. 22m over 1100m (Ca. 2%) & 7m over 200m (Ca,
4%)

Tider
Location

Tider

Mødested/Rød ring Opvarmnings distance

Forskel

Pace 7:30

Pace 7:00

Pace 6:30

Pace 6:00

Pace 5:30

Pace 5:00

Pace 4:30

Pace 4:00

Slottet

Bunden af bakken

2500m

18:45

17:30

16:15

15:00

13:45

12:30

11:15

10:00

08:45

Ulvedalene

Bunden af bakken

2700m

20:15

18:54

17:33

16:12

14:51

13:30

12:09

10:48

09:27

Fortunen

Bunden af bakken

2600m

19:30

18:12

16:54

15:36

14:18

13:00

11:42

10:24

09:06

Fuglesangsøen Bunden af bakken

2400m

18:00

16:48

15:36

14:24

13:12

12:00

10:48

09:36

08:24

Rådvad

4900m

36:45

34:18

31:51

29:24

26:57

24:30

22:03

19:36

17:09

Bunden af bakken

Bakkerne – Find din bakke
•

Der er forskel på bakker. Nogle er stejle, nogle er flade, nogle er korte, og nogle er lange.
Heldigvis kan alle bakker bruges, bare du er opmærksom på, hvordan de skal håndteres.

•

Flade, lange bakker. De udfordrer ikke kroppen så voldsomt, og der kræves en ekstra indsats
for et stort udbytte. Tryk lidt ekstra på speederen i forhold til dit normale løb, når du rammer
bakken, og løb op i et højt, kraftfuldt tempo. Er bakken kort og flad, er udbyttet meget
begrænset.

•

Lange, stejle bakker. Så bliver det ikke hårdere. Disse bakker banker pulsen i vejret med det
samme og fastholder den der. Løb op med hurtige, korte skridt, og fokusér på at holde
tempoet hele vejen. Sublim konditionstræning.

•

Korte, stejle bakker. Spurt op ad bakken, så hurtigt du kan, med kraftfulde skridt og et solidt
armtræk. Pulsen ryger kortvarigt i vejret, men den egentlige gevinst får du i musklerne i
baglår og baller, der styrkes som ved en gang tung styrketræning.

Øvelser – tons op
Fremgangsmåde
Find en bakke på ca. 150-200 meter. Løb så stærkt som muligt op ad de første 30-35 meter, jog de
næste 30-35 meter, løb stærkt igen i 30-35 meter. Fortsæt, til du er oppe på 5-6 intensive spurter.
Når du når toppen, vender du om og lunter tilbage til start. Med tiden kan du roligt udvide til 810 gentagelser.

Udbytte
Det hårde løb op ad bakke styrker dine benmuskler, så du får et meget kraftfuldt afsæt. Især
lårenes forside styrkes, men også balder, hasemuskler og lægge bliver udfordret. Samtidig
kommer din puls temmelig højt op, så træningen gør det derfor også ud for god intervaltræning.

Tips
Løb med kraftige afsæt og høje knæløft. Sving dynamisk med armene for at udvikle ekstra meget
kraft. Land blødt på foden, længere fremme, end du er vant til. Det er optimalt, hvis du kan lande
omkring midtfoden – eller helt fremme på fodbalden.

Øvelser – spurt ned
Fremgangsmåde
Du har brug for en bakke på 150-200 meter. Når du står på toppen, vender du om og
spurter nedad de første 30-35 meter. Løb så hurtigt, du kan. Løb let de næste 30-35 meter,
og gentag spurten. Start med fem intensive spurter. Udvid med tiden til 8-10 stykker.

Udbytte
Du lærer at holde en høj kadence (dvs. tage mange skridt pr. minut) – også på flad vej.
Nervesystemet bliver bedre til at give hurtige beskeder til dine muskler, så din
reaktionsevne bliver bedre.

Tips
Vælg en bakke, der ikke er alt for stejl. Det er vigtigt, at du kan kontrollere hastigheden, så du ikke
falder.

Øvelser – fra side til side
Fremgangsmåde
Du skal springe frem og skråt ud med skiftevis det ene og det andet ben, så du bevæger dig
fremad, men også lidt fra side til side. Din fod skal lande ca. under skuldrene. Lav springene, indtil
du er kommet 30-35 meter fremad, jog derefter 30-35 meter, og gentag, indtil du har taget 5-6
intensive springture. Med tiden kan du udvide til 8-10 gentagelser.

Udbytte
Øvelsen træner stabiliteten i din landing, fordi kropsvægten bliver kastet både frem og udad på
en gang. Det styrker både ankelled og knæ og gør dig modstandsdygtig over for skader. Samtidig
bliver dit afsæt stærkere. Du bliver desuden skrap til at skifte retning og fx undvige grene og store
sten på din tur.

Tips
Sæt af med stor kraft, og forsøg at lande så kontrolleret som muligt. Det er vigtigere end at få fart
på op ad bakken.

Øvelser – hjortespring
Fremgangsmåde
Løb op ad bakke, mens du springer fremad med dynamiske afsæt og god højde i svævet – så du
ligner en hjort på vej over marken. Sæt kraftigt af fra underlaget, og sørg for at få knæet godt op i
svævefasen, så du vitterlig fl yver mellem afsæt og landing. Brug armenes trækkraft til at hjælpe
kroppen op og fremad. Tag hjortespring 30-35 meter, løb let 30-35 meter, og spring igen. Lav i alt
5-6 gentagelser. Udvid til 8-10 gentagelser, når du bliver stærkere.

Udbytte
Øvelsen træner længden i dit løbeskridt, fordi den styrker de muskler, der styrer dit afsæt og din
evne til at føre benene fremad.

Tips
Sørg for at have en rank holdning under hele svævefasen, og prøv, om du kan sætte foden i lige
under din krops tyngdepunkt.

Øvelser – styrke
Fremgangsmåde
Find de klassiske opvarmningsøvelser fra idrætstimerne frem, og lav dem på bakken.
Gadedrengehop, frøhop, hvor du går dybt ned i knæ og springer fremad, høje
knæløftninger, hink på et ben og løbespring, hvor du springer op ad bakken i lange skridt, er
alle rigtig gode øvelser, der bliver endnu bedre på bakken.

Udbytte
Start med 4-8 ture op, hvor du veksler mellem øvelserne, og byg gradvis op herfra. Husk at være
godt varm, inden du går i gang med bakkestyrketræning: Jog 10-15 minutter, og afslut med et par
accelerationer, hvor du over ca. 100 meter øger tempoet, så du de sidste 30 meter løber tæt på
sprinttempo.

Tips
Pas på med gentagelserne – det her er hård træning

