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Toppning! 

Sista perioden inför ditt lopp i Vasaloppets vintervecka! 

Det blir inledningsvis fortsatt en hel del träning. Det är först precis inpå ditt 
lopp som mängden minskar.  

De korta och hårda intervallerna vi hade i januari är i stort sett borta. Istället 
är det mellanmjölksträning (halvhårt) och längre intervaller som gäller. Allt 
för att anpassa sig till långloppsfarten för ditt lopp. 

Det blir fokus på skidåkning och mindre av stakmaskin, löpning och styrka. 

De som följer Nordenskiöldsloppsprogrammet bjuds på två rejäla långpass 
under perioden. 

Snöläget är för de allra flesta av er inte speciellt bra, förutom er i norr samt 
er med möjlighet att åka i Skidome i Göteborg. Ersätt skidpassen med 
rullskidåkning, stakmaskin och löpning med stavar. Tänk på att många har 
haft det svårt med snöträning i år.  

Håller du träningen och motivationen uppe sista veckorna har du verkligen 
chans till en bra placering i år. Det är troligtvis många som ger upp i förtid. 

/Erik och Jojje



Vecka 6
3-9 feb 2020

Tim/v
4,5 Intensitet Pass / Instruktioner 

TEMAVECKA: EXTRA STOR ANDEL HALVHÅRD TRÄNING

Skidor 75 75-85 
procent

 HALVHÅRDA SKIDTIMMEN
- 10 min uppvärmning. 
- 1 timme skidåkning i ett tempo du tror att du kan hålla i Vasaloppet för dig som åker på ca 6 
timmar eller snabbare. Åker du Vasaloppet på ca 7 timmar och uppåt kan du sikta på att hålla 
lite högre tempo på detta passet än planerad intensitet i Vasaloppet. 
- 5 min nedvarvning.

Löpning 30 60-80 
procent

STANDARDLÖPNINGEN
Terränglöpning på stig, led eller motionsspår. Gärna ganska tekniskt. Målet är att använda 
naturens assymetri och utveckla ett kvickare, spänstigare och mer reaktivt löpsteg. Ta det lugnt 
på platten och utför, men det gör inget om du blir lite flåsig uppför. Farten är irrelevant. Spring 
gärna i tunna och lätta skor för bättre känsla om underlaget är mjukt. Sträva efter en 
stegfrekvens på minst 170 steg per minut (vissa klockor anger halva värdet, så i det fallet minst 
85).

Skidor 45 75-85 
procent

 HALVHÅRDA SKIDHALVTIMMEN
- 10 min uppvärmning. 
- 30 min skidåkning i ett tempo du tror att du kan hålla i Vasaloppet för dig som åker på ca 6 
timmar eller snabbare. Åker du Vasaloppet på ca 7 timmar och uppåt kan du sikta på att hålla 
lite högre tempo på detta passet än planerad intensitet i Vasaloppet. 
- 5 min nedvarvning.

Skidor 120 75-90 
procent

FALL OF THE 13 TVÅ TIMMAR (SISTA FÖR SÄSONGEN)
Hösten 2013 och följande vinter körde jag ett pass som jag vet var en starkt bidragande orsak 
till att jag blev 25:a i Vasaloppet och vann Engelbrektsloppet 2014, trots betydligt mindre 
träningsmängd än konkurrenterna. Det har genom åren också hjälp mina adepter. Det är ett tufft 
progressivt pass som gör dig väl förberedd för långloppen. Ladda mentalt. Och glöm inte 
sportdryck!
- 30 min lugnt
- 75 min med en intensitet som motsvarar ett 42 km-lopp
- 10 min så fort det går (inte säkert att pulsen går upp)
- 5 min nedvarvning

GRUPP	G:	TJEJVASAN/KORTVASAN/HALVVASAN	(2-5	timmar	träning	per	vecka)
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Vecka 7
10-16 feb

Tim/v
4 Intensitet Pass / Instruktioner

Löpning 30 60-80 
procent

STANDARDLÖPNINGEN
Terränglöpning på stig, led eller motionsspår. Gärna ganska tekniskt. Målet är att använda 
naturens assymetri och utveckla ett kvickare, spänstigare och mer reaktivt löpsteg. Ta det lugnt 
på platten och utför, men det gör inget om du blir lite flåsig uppför. Farten är irrelevant. Spring 
gärna i tunna och lätta skor för bättre känsla om underlaget är mjukt. Sträva efter en 
stegfrekvens på minst 170 steg per minut (vissa klockor anger halva värdet, så i det fallet minst 
85).

Skidor 45 75-85 
procent

 HALVHÅRDA SKIDHALVTIMMEN
- 10 min uppvärmning. 
- 30 min skidåkning i ett tempo du tror att du kan hålla i Vasaloppet för dig som åker på ca 6 
timmar eller snabbare. Åker du Vasaloppet på ca 7 timmar och uppåt kan du sikta på att hålla 
lite högre tempo på detta passet än planerad intensitet i Vasaloppet. 
- 5 min nedvarvning.

Skidor 45 80-90 
procent

3 ÅTTOR
- 10 min uppvärmning
- 3 st 8 min-intervaller med 2 min vila. Håll en fart nära mjölksyratröskel, vilket för många är lite 
fortare än ett seedningslopp.
- 5 min nedvarvning

Skidor 120 60-85 
procent

 HALVHÅRT SISTA TIMMEN
Till en början lugn långtur där sista timmen i ett tempo du tror att du kan hålla i Vasaloppet för 
dig som åker på ca 6 timmar eller snabbare. Åker du Vasaloppet på ca 7 timmar och uppåt kan 
du sikta på att hålla lite högre tempo sista timmen än planerat intensitet i Vasaloppet. OBS: 
Detta är inte Fall of the 13, så maxa inte på slutet. Du ska känna att du skulle kunna ha kört 
snabbare.

GRUPP	G:	TJEJVASAN/KORTVASAN/HALVVASAN	(2-5	timmar	träning	per	vecka)
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Vecka 8
17-23 feb

Tim/v
2,75 Intensitet Pass / Instruktioner

Skidor 45 80-90 
procent

3 ÅTTOR
- 10 min uppvärmning
- 3 st 8 min-intervaller med 2 min vila. Håll en fart nära mjölksyratröskel, vilket för många är lite 
fortare än ett seedningslopp.
- 5 min nedvarvning

Skidor 60 60-80 
procent

LUGNT OCH FINT
Lugn åkning.

Skidor 60 80-90 
procent

"LUGNA" TREORNA
- 20 min uppvärmning
- 5 st 3 min-intervaller i hög fart, men inte för mycket mjölksyra. Gå på känsla. Du ska känna att 
du har en växel till som du inte använder. 2 min vila mellan intervallerna.
- 15 min nedvarvning

© WICKSTRÖM COACHING 
Innehållet på www.wickstromcoaching.com får inte spridas eller kopieras 
utan upphovsmännens medgivande. (Lagen om upphovsrätt).

Extra vilodag

GRUPP	G:	TJEJVASAN/KORTVASAN/HALVVASAN	(2-5	timmar	träning	per	vecka)



Vecka 9
24 feb - 
1 mars

Tim/v
4,5 Intensitet Pass / Instruktioner

Skidor 30 60-80 
procent

 KÄNNA PÅ SPÅRET-PASSET
En halvtimmes lugn åkning på Vasaloppsspåret. Lägg in en fartökning på 5 minuter då du åker i 
tänkt fart för loppet. Ladda mentalt!

Skidor 240 80-95 
procent

HALVVASAN
Lycka till!!! Och kom ihåg, oavsett hur det går så är du precis lika mycket värd som människa! 
Vissa glömmer ibland det.

GRUPP	G:	TJEJVASAN/KORTVASAN/HALVVASAN	(2-5	timmar	träning	per	vecka)

Extra	vilodag
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Extra	vilodag
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