
Vecka DATUM PASS 1 (Måndag/Tisdag) PASS 2 (Onsdag/Torsdag) PASS 3 (Lördag/Söndag) KOMMENTAR

26          
(1)

22-28 JUNI 1 KM TRÖSKELINTERVALLER. 
KOMBIPASS 

SPRINTBACKE/INTERVALLSTEGE       
10 s backar 3-1 min intervaller

LÅNGPASS 100-110 MINUTER med 5-10 
stycken 30-60 sekunders fartökningar 

inspängt i den lugna farten                                                        

Vi rivstartar programmet med 1 km 
tröskeldelar och sen lite kortare fart följt av 

långpass. Anpassa upplägget till din 
träningsgrund och din sommar!

27             
(2)

29 JUNI -5 JULI
KOMBIPASS 

BACKE/TRÖSKELLÖPNING.                
3x20-30" backe följt av 2 x 5 min tröskel            

PROGRESSIV DISTANSLÖPNING                   
6-12 km

LÅNGPASS 110 MINUTER                              
med 2-3 TRÖSKELINSLAG på 5-10 minuter

Den här veckan kombinerar vi korta backar 
med tröskellöpning och sen en "mellandag" 

med distanslöpning innan du har chans till ett 
långpass med fartinslag.

28         
(3)

6-12 JULI KOMBINATIONS-INTERVALLER                  
Serie med 4 minuter + 4x30 sekunder

INTERVALL STEGE                                       
med serien 80-60-40-20 sekunders intervaller

SNABBDISTANS/TESTLOPP                                  
3-5-10 KM

Fartfylld vecka där du som vill byter ut 
helgens löpningpass mot ditt egna "testlopp". 
3-5 eller 10 km i din snabbaste fart för dagen. 

Tufft men kul!

29        
(4)

13-19 JULI TRÖSKELPASS UPPDELAT                                  
4-8 x 5 MINUTER

KOMBIPASS 
BACKE/INTERVALLSTEGE                          

LÅNGPASS LUGNT LÄNGE               
gärna kuperat/skog 120-160 MINUTER    

Vi jobbar vidare med tröskelpass som basen i 
vår träning och utnyttjar naturens bästa 

träningsredaskap; en backe följt av ett riktigt 
långt långpass för er som vill och kan!

30          
(5)

20-26 JULI

KOMBIPASS                       
TRÖSKELLÖP/KORTINTERVALL                                

10 minuter tröskel följt av 4x30 sekunder 
intervall         

BACKLÖPNING                                                  
I OLIKA VÄXLAR 15-45 sekunder

20 KM INKL TRÖSKELLÖPNING.                    
4 km uppvärmning. Tröskel 3-3-2-2-1-1-0,5-
0,5 km i tröskelfart. Nedjogg 3 km = 2 mil!

Kombinationspass, backar o olika växlar och 
ett riktigt långt tröskelpass som när det är 
klart kan räknas in under långpassvinjetten 

också!

31.        
(6)

27 JULI- 2 AUG TRÖSKELPASS 10-8-6-4 MINUTER
INTERVALL 70"/20"                                      

70 sekunders interrvaller med 20 sekunders 
vila

LÅNGPASS 110 MINUTER                             
med 2-3 TRÖSKELINSLAG på 5-10 minuter

Långt men mentalt bra tröskelpass där det 
blir kortare och kortare. Klassiskt 70/20 pass 
som jobbar riktigt bra med konditionen och 

sen långpass med fart för dig som vill och kan!

32.        
(7)

3-9 AUGUSTI KORTINTERVALLER                                             
12-20 x 40 sekunder

SNABBDISTANS/TESTLOPP                              
3-5-10 KM

LÅNGPASS 130-140 MINUTER                  
med 3x1' 6 TRÖSKELINSLAG.             

Vi speedar upp med korta "raka" enkla med 
givande 40 sekunders intervalleer innan det 

åter är dags att köra testlopp för dig som vill. 
Långt till helgen med lite "byta steget fart".

33         
(8)

10-16 augusti TRÖSKELINTERVALLER                                    
5-10 x 1 km

BACKLÖPNING                                               
I OLIKA VÄXLAR 15-45 sekunder

KOMBIPASS TRÖSKEL 15'                        
+ 30 sekunders intervaller                        

1 km tröskelintervaller är inte så tufft, om du 
verkligen kör tröskel och inte intervall… 
backe i olika växlar ger just omväxling för 
steget och sen längre tröskel i kombo till 

helgen.

34         
(9)

17-23 augusti
TRÖSKELINTERVALLER                              
"Över och under tröskel"                               

5-10-5-10-5 minuter

INTERVALLSTEGE                                            
1-2-3-4-5-(6)-5-4-3-2-1 minuter

KOMBIPASS 
BACKE/TRÖSKELLÖPNING.                

3x20-30" backe följt av 2 x 5 min tröskel     
ELLER LÅNGPASS 130-140 min            

Ännu en fartfylld vecka, där du som nu tycker 
det blir för mycket fart kan byta ut ett av 

veackans fartpass mot ett tradiotionellt långt 
och lugnt långpass!

35         
(10)

24-30 augusti LÅNGINTERVALL i kombination         2-6 
x (1000m-500m). 

KOMBIPASS                       
TRÖSKELLÖP/KORTINTERVALL                                

10 minuter tröskel följt av 4x30 sekunder 
intervall         

LÅNGT LÅNGPASS 22-30 km               
eller 140-160 min

Intervallkombination som får vara tuff startar 
upp veckan och sen tröskel i kombination med 

korta fartlopp innan nytt långt och lugnt 
långpass!

36       
(11)

31 aug -6 sept KORT BACKLÖPNING
PROGRESSIV DISTANSLÖPNING                   

6-12 km.                                        
STYRKA/RÖRLIGHET

KOMBINATIONS-INTERVALLER                  
Serie med 4 minuter + 4x30 sekunder

Spänst och styrka och snabbhet med korta 
backar, flyt och frivillig fart i en "kenyansk" 

distanslöpning följt av kombinations-
intervaller du känner igen sedan tidigare!

37        
(12)

7-13 september KORTINTERVALLER                                        
12-20 x 40 sekunder

DISTANSLÖPNING "LÅNG".                      
75 - 90 minuter               

KOMBIPASS BACKE 
/INTERVALLSTEGE                                

Våra 40 sekunders intervaller återkommer och 
nu har du säkert med dig känslan i hur snsabbt 

och tufft du kan köra dessa. Lite mallenpass 
distans så långt du vill följt av nytt 

kombipass!

38        
(13)

14-20 september TRÖSKELLÖPNING  2-3 x 2,5 km         DISTANSLÖPNING med stopp för                
KORT SPÄNSTIG BACKE

KOMBIPASS                                            4 
min int/tröskel + 4x30 s kortintervall      

Vi börjar trappa ner. Mot lopp? Eller egen 
avslutning. Lugn och harmonisk 

tröskellöpning, några spänstiga backar och 
toppformande 4min-30 s intervaller!

39      
(14)

21-27 september
KOMBIPASS                       

TRÖSKELLÖP/KORT BACKE                               
Kort backe-Tröskel-Kort backe   

DISTANSLÖPNING + 
KOORDINATIONSLOPP

TCS LIDINGÖLOPPET ELLER 
VIRTUELL AVSLUTNING

Vår sista vecka med We Who Run Club 
programmet. Hoppas du får en fin avslutning 
och nu går in i hösträningen på en för dig bra 

nivå. Stort lycka till framöver från Coach 
Szalkai

SAUCONY: We Who Run Club: Sommarträning 2020


