GÅ- OG JOGGEPROGRAM

Ønsker du å komme i bedre form? Har du ikke vært aktiv på en stund er gåprogrammet et godt alternativ. Har du lyst til å komme i gang med jogging, velger du programmet for dette. Følger du programmene
vil du merke at formen blir mye bedre på bare noen uker.

GÅPROGRAM 8 UKER
Å gå er en enkel, skånsom og effektiv måte å komme i bedre form på. Gå gjerne i litt kupert terreng og med
skikkelig fraspark, det gir god treningseffekt. Start på det nivået du er og øk varigheten og tempoet gradvis, slik at du venner kroppen til økt belastning. Om du ikke har anledning til å sette av tiden programmet
krever kan du dele turene opp i flere kortere turer i løpet av dagen. Best effekt har du imidlertid av gåturer
med litt lengre varighet.
Start hver økt med oppvarming: Gå rolig 5-10 minutter.
UKE 1-2

UKE 5-6

Dag 1: Gå i moderat tempo i 20 minutter.

Dag 1: Gå i moderat til raskt tempo i 30 minutter.

Dag 2: Gå i moderat tempo i 30 minutter
i variert terreng.

Dag 2: Veksle mellom å gå i raskt tempo i 4 minutter
og rolig tempo i 2 minutter. Gjenta dette 3-5
ganger. Minst 12 minutter rask gange totalt.

Dag 3: Gå i raskt tempo i 15-20 minutter.
UKE 3-4
Dag 1: Gå i moderat tempo i 25 minutter.
Dag 2: Gå i moderat tempo i 35-40 minutter
i delvis kupert terreng.
Dag 3: Gå i raskt tempo i 30 minutter i lett
terreng.

Dag 3: Gå i moderat tempo i 40 minutter i delvis
kupert terreng.
UKE 7-8
Dag 1: Gå i moderat til raskt tempo i 35 minutter.
Dag 2: Veksle mellom å gå i raskt tempo i 4 minutter
og rolig tempo i 2 minutter. Gjenta dette 4-6
ganger. Minst 12 minutter rask gange totalt.
Dag 3: Gå i moderat til raskt tempo i 40-45 minutter
i delvis kupert terreng.

JOGGEPROGRAM 8 UKER
Jogging er en tyngre treningsform hvor du blir mer svett og andpusten enn av å gå. Det er også mer belastende for vektbærende ledd, derfor krever det tilvenning. Jogging gir generelt større effekt på energiforbruk
og kondisjon og er derfor en veldig effektiv måte å trene på. Programmet er lagt opp slik at du gradvis
venner deg til å jogge. Du kan gjennomføre det enten på en tredemølle eller utendørs. Kombiner gjerne
med andre treningsformer.
Start hver økt med oppvarming: Gå i ca 10 minutter – i raskere tempo mot slutten. Hver økt avsluttes
med rask gange og uttøyning.
UKE 1-2

UKE 5-6

Dag 1: Veksle mellom å jogge i rolig tempo
i 3-5 minutter og gå i moderat tempo
i 3-5 minutter – 3 ganger.

Dag 1: Veksle mellom å jogge i rolig tempo
7-9 minutter og gå i moderat tempo
7-9 minutter – 3 ganger.

Dag 2: Veksle mellom å jogge i ca 1 minutt
og gå i 1 minutt eller fra lyktestolpe
til lyktestolpe 6-10 ganger.

Dag 2: Veksle mellom å jogge i ca 1 minutt og
gå i 1 minutt i slak motbakke.

UKE 3-4

Oppvarming: Gå raskt i ca 5 minutter
– gå over til rolig jogg i ca 5 minutter.

Dag 1: Veksle mellom å jogge i rolig tempo
i 5-7 minutter og gå i moderat tempo 5-7 minutter – 3 ganger.
Dag 2: Veksle mellom å jogge i ca 1 minutt
og gå i 1 minutt eller fra lyktestolpe
til lyktestolpe 6-10 ganger.

UKE 7-8

Dag 1: Jogg i 1-2-3-4-5-4-3-2-1 minutter med
ett minutt pause mellom hvert intervall.
I pausen går du i rolig tempo.
Dag 2: Jogg i ca 20 minutter, eller så lenge
du klarer sammenhengende.

Neste steg blir å jogge sammenhengende i over ca 20 minutter og gradvis øke lengden på joggeturene.
Etter hvert vil du komme inn i en joggerytme uten å måtte avbryte med å gå innimellom.

Knytt på deg løpeskoene og løp våren inn sammen med oss!
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