
Ny i Triatlon



 Marc Lennards (Svømmetræner)

 Open Water udvalget: Heine Gloggengischer, Bettina Nielsen 
og Jeanette Demuth

 Fra Tri-udvalget i SMT:

 Henriette Bagger, Brian Moesgaard, Malene Schacke, 

 Claus Johanning Hansen

 Sune Steiniche Kjær (tri-træner)

Præsentation



 Hvad er Triathlon?

 Hvad er SMT?

 Træning i SMT og SMT cuppen

 Gennemgang af disciplinerne

 Svømning-cykling og løb

 Udstyr

Program



 Spørgsmål hele tiden!!

 Min rolle som tritræner
 Kvalitet og rød tråd i tritræning- for alle distancer og alle niveauer og så 

skal det være sjovt-socialt i en total egosport 

 basis programmer til ¼ , ½ og hel ironman i 16 uger og 24 ugers program 
mod sprint og ¼ distance

 Hvor mange er medlem af SMT?
 Af SMT Tri?

 Tri-Speed-Dating 3 min X 3

 Hvad fik dig startet med tri ?–

 Er der et stævne i 2019 du overvejer ?

 Og hvad er du lidt bekymret over i forhold til det her med at starte 
med triathlon.?

 Hvad kunne få dig til at komme til fællestræning som cykling, svøm 
eller løb? 

Velkommen 



 Triathlon består af svømning, cykling og løb. 
Derudover kan skiftet imellem de enkelte discipliner 
betragtes som en 4. disciplin, ikke mindst på de korte 
distancer, hvor skiftet har særlig stor betydning.

Se mere på http://www.tritalk.dk/triathlon /hvad-er-
triathlon/

Hvad er triatlon?!

http://www.tritalk.dk/triathlon /hvad-er-triathlon/


 Distancer og discipliner
 Siden starten sidst i 1970′erne er mange varianter og distancer 

kommet til. I triathlon konkurreres der typisk på følgende 
distancer:

 Ironman (3,8 km svømning, 180 km cykling, 42,2 km løb) DM, 
“VM” Hawaii

 Lang Triathlon (4 km svømning, 120 km cykling, 30 km løb) EM, 
VM

 1/2 ironman (1,9 km svømning, 90 km cykilng, 21,1 km løb) DM
 1/4 ironman (950m svøming, 45 km cykling, 10,5 km løb)
 OL distance (1500m svømning, 40 km cykling, 10 km løb) DM, 

EM, VM, OL
 Sprint distance (750m svømning, 20 km cykling, 5 km løb) DM
 1/10 ironman (400m svømning, 18 km cykling, 4,2, km løb)

 Og så er der alle mulige varianter som f.eks. Duathlon med løb-
cykel-løb og f.eks. Dubiathlon med kast som del af 
konkurrencen i vores egen smtcup.



SMT CUPPEN: er normalt tirsdage kl. 18 i følgende uger (men se præcis oversigt på 

hjemmesiden):

1. afdeling - SMT Stjerneløb – uge 14

2. afdeling - Stjerneløb Hammel - uge 15

3. afdeling - Dubiathlon - Løb-cykling-løb med "golfkast" og strafrunder – uge 20

4. afdeling - Enkeltstart - Klassikeren – uge 23

5. afdeling - Aquathlon - 500m svømning / 4 km løb – uge 25

6. afdeling - Mini-tri - 08.08 Uge 32

7. afdeling - Ry-turen som blev til Slåensø-turen – Uge 36

8. afdeling - Silkeborgløbs-ruten – Uge 38

9. afdeling - MTB Cross Duathlon - Første LØRDAG i november kl. 13 inden Trifest om 

aftenen – 3. november

Der vil selvfølgelig i god tid inden den enkelte afdeling blive annonceret på www.smt-

silkeborg.dk og med tilmelding via SMT-klubmodul- det er gratis at deltage 



Tritræning i SMT



Fokus for SMT og tri-træning

 Her er godt at træne!- her er rart at være!

 Rød tråd og kvalitet i klubbens træning

 Altid plads til spørgsmål og dialog med mig og de 
øvrige ansvarlige for træninger 

 Men personlig træning ligger ud over tritrænerfunktionen 



Her er rart at være!

 Vi hilser på hinanden i den gruppe vi er en del af, både 
dem vi kender rigtigt godt og dem vi ikke har set før.

 Svømmetræning på din bane

 Cykeltræning i den gruppe på ca. 8-10 stykker man er en 
del af.

 Løbetræning i samme hastighed

 Og hvis du under lidelserne undervejs savner noget at 
snakke om, så vil vi jo nok nærmest alle sammen 
gerne udfolde vores tanker om hvad det store 
sæsonmål er, hvordan det gik sidste år og selvfølgelig 
gøre rede på de tre mest akutte skader eller 
overbelastede steder :o)



SMT tritræning og træningsudvalg

 Nye tiltag de seneste år:

 Mere Open Water tilvænning i maj i svømmehaller 

 Mere Swim-run i 2019

 Dryland/core/styrke træning mandag kl. 19.30 inden svømning

 Intervalløb/ Hechmann træning tirsdag 17.30

 Torsdagstons 17.00

 Ændring i løbetider så træning ligger torsdag

 Fredagsruller fredag 16.00 (selvorganiseret)

 Træningslejr Mallorca

 Træningsweekend Alhage

 Etablering af ungdomsafdeling





SMT Svømning



Svømmetrænere:

Marc Lennards

Leon Stokholm

Martin Harder Bruun



Svømmetider generelt 
(hovedsæson)

 Mandage Højskolen kl. 20.00 til 21.00 Leon og Marc

kl. 21.00 til 22.00 Leon og Marc

 Onsdage Kjellerup kl. 20.00 til 22.00
Marc/programmer

 Torsdage Them kl. 21.00 til 22.00 Programmer

Højskolen kl. 21.00 til 22.00 Marc/programmer

 Lørdage Højskolen kl. 07.30 til 09.00 Martin/Marc

kl. 09.00 til 10.00 Martin/Marc

 *(Lørdage Højskolen kl. 08.00 til 10.00) Martin/Marc
* Sept. til Dec.

** Skoleferier/helligdage er der anderledes træning (informeres  særskilt via FB gruppen)



Gode hjælpeting til svømning 
indenfor



Eksempler på svømmeprogrammer





 Svømmestart i åbenvand (vigtigt at træne)

 Hvor skal man lægge sig i feltet?

 Orientering i vandet

 Husk ikke at bruge for meget energi i vandet!

 Når du løber op af vandet..Hvad gør du?

Svømning i åbent vand OWS



 • Selvstændig sportsgren, ikke kun som en del af Triatlonsporten 
• Deltagelse i svømmearrangementer Open Water mm

 Forudsætning/SIKKERHED 

 • Crawl • 1000m i bassin 

 • Våddragt Hvornår 

 • Min. 14 grader 

 • Tirsdage kl 17.30 – BEGIVENHED (=klar ved vandet til at 
svømme) 

 Hvor/ hvad/ hvordan • Fokuspunkter • Distance øges 

 • Almindsø Østre, Slåensø, andre søer – havbane 

 • Oplevelser f.eks. aftensvøm i mørke, fællestur…

OPEN WATER TRÆNING I SMT



 Skiftet fra svømning til cykling

 Blood pooling fra arme til ben

 Bedste tidspunkt at indtage væske/energi

 Spar kræfter- vær´ aerodynamisk

 Negativ split

 Jo hurtigere du cykler, jo langsommere løber du :o)

 Høj kadence

 Fokus på sikkerhed og teknik er en god taktik

Cykling



 Skiftet fra cykling til løb

 Udstyr

 Hastighed

 Energi

Løb



Skiftet fra cykling til løb

- Behold hjelmen på til cyklen er stillet

- Af med hjelmen

- På med strømper, sko og kasket

- Nummerbælte på

- Skift på uret

- Ud af T2 (skiftezonen)

Løb



Udstyr

- Strømper og sko

- Kasket vs Visor

- Nummerbælte

- Energi
* Gels/Isotoniske gels

- Løbeur

Løb



Hastighed

- Hav planen klar

- Start konservativt ud

- Puls eller hastighed

Løb



 Badedragt/badebukser, svømmebriller, badehætte, 
poolboy, våddragt evt. med hætte, vaseline

 Racercykel evt. med tristyr, Hjelm, briller, cykeltøj/tritøj

 Løbesko, nummerbælte

 Drikkedunk 

 Evt. trilicens

 Gerne cykelkaptajn!

Basis udstyr



Cykeltræning i SMT



Både søndagscykling og tritræning 
fra uge 23 til uge 33

 Søndagscykling fra uge 23 til uge 35 vil være dels cykling fra 
havnen og dels tritræning fra forskellige steder:

 Uge 21-22-23-25-27-29-31-33-: Resenbro

 Uge 24: Them runde kuperet

 Uge 17-20-26-29: BIG DAY ved Silkeborg Højskole eller 
Almind Østre Søbad- 1 time svøm-45-90-135km cyk- 1 eller 2 
timers løb.

 Uge 28-30-32: Silkeborg Tri ruten som fortræning sammen 
med silkeborg tri, hvor der startes med svømning



Cykelkaptajnsgrupper og Ca. 
sommerhastigheder!! 
2-4 km/timen langsommere om vinteren

 Gruppe 1- 33 km/t+: , Thomas Würtz, Allan Vittrup og Sune Kjær

 Gruppe 2a og 2b- 31 km/t+: Kaj Nielsen, Magnus Jensen, og Jørn 
Bækdal og Jørgen Christensen

 Gruppe 3a og 3b- 30 km/t+: Lars Bo Sørensen, Lone Ulsøe, Malene 
Schacke

 Gruppe 4a og 4b- 28 km/t+: Susanne Wølck, Mette Kolze, Lene 
Holst

 Gruppe 5- 23-26 km/t+: Martin Pihl + ?

 Vi kan godt bruge cykelkaptajner til gruppe 5



Dato: 

4.2 Mette

11.2 Susanne

18.2 Susanne

25.2 Susanne

4.3 Lone

11.3 Jørgen

18.3 Jørn

25.3 Kaj

1.4 Sune

8.4 Malene

15.4 Mette

22.4 Duathlon 

29.4 Magnus

6.5 Jørgen

13.5 Kaj

20.5 Lars Bo

27.5 Sune

3.6 Jesper

10.6 Mette

17.6 Sune

24.6

1.7 Jesper

Datoer hvor SMTCykelkaptajner er med på en kort tur 30-45 km sammen med begyndere, så 
det betyder at også helt nybegyndere kan møde op fra 4.2 og der vil altid være nogen at 
cykle med! 



Cykelkaptajner Funktionsbeskrivelse

 Opgaver
 At holde fast i klubtrænerens 

guidelines/målsætning/indhold i træning.
 At være synlig og give tryghed i de enkelte grupper f.eks. at 

sikrer at alle kommer med hjem.
 At være fartholder og hjælpe med at vise vejen (det 

forventes dog at alle har tjekket ruten inden fremmøde)
 At instruere undervejs i træningen f.eks. rulleskift, 

intervaller mm. Og gerne i dialog med rutinerede 
medlemmer

 Cykelkaptajner ”aflønnes” med cykeltøj oa.
 Man er ikke forpligtet som kaptajn til at deltage i snestorm 

osv. :o)
 Og vi vil meget gerne svare på ”dumme spørgsmål” både 

kaptajner, triudvalg  og tritræner



Fælles cykelkaptajnsregler til 
klubtræning

 Vintercykel dvs. dæk, skærme og stænklap.

 Vi kører ikke i tribøjler i gruppen

 Vi tager alt affald med tilbage

 Kør defensivt så vi undgår styrt, hold afstand efter 
tryghed og erfaring

 Ved bakkespurt- husk altid at samle op.

 Vi øver os på formationer som tager hensyn til øvrig 
trafik.



Fælles cykelkaptajnsregler til 
klubtræning

 Positiv dialog med øvrige i trafikken
 Vi er lynhurtige til at gå fra 2 og 2 til 1 og 1, ydermand kører 

frem
 Maks 8-10 stk. i gruppen, ellers deler vi op (evt. bare med 

100-200m afstand
 Vi har selv lappegrej med, men der er altid en der hjælper 

til
 De øvrige kører frem og tilbage til alle er klar igen. 
 Mobil og sygesikring med.
 SMIL til alle,  også andre trafikanter 



Cykling søndag kl. 9 Havnen, ved 
Roklubben

 Vi holder grupper på ca. 8-10 prs. Og deler op så vi ikke kører i store 
grupper

 Der er flere forskellige længder på turene

 Vi kører en del af ruterne som runder, det giver bl.a. logistiske 
fordele

 Vi har som regel et moment undervejs hvor vi fokuserer på teknik, 
styrke oa. det kunne være:

 Kør 10 min. Med ca. 100 omdrejninger/minut

 Kør op af de næste 3 bakker siddende i tungt gear

 I udgangspunktet står jeg og kaptajnerne for ruten, men kontakt mig 
endelig hvis du har nogle ønsker



Træningsfilosofi bag træningsplan og 
cykelkalender

 Teknik og sikkerhed:
 Sikkerhed til træning handler bl.a. om at vi har god 

teknik og klare regler:

 Vi øver os i teknikdel i bl.a. at køre tæt på hinanden på 
lukkede områder

 Der kan være gode fysiologiske og mentale 
argumenter for både at ligge på hjul f.eks. Ved 
rulleskift, og så ligge med minimum 10 meter til 
nærmeste cyklist. Så vi kommer til at gøre begge dele i 
løbet af sæsonen med gradvist mere fokus på 
sidstnævnte.

 Men vi ligger ikke på hjul i vores bøjler til 
fællestræning. Lad os hjælpe hinanden til at sørge for 
det.



Træningsfilosofi bag træningsplan og 
cykelkalender 

 Det reelle træningsudbytte fås ikke ved kun at kikke på 
antal kørte km, det giver mere mening at arbejde med x 
antal minutter i den valgte intensitet. Og intensitet kan 
måles via watt, puls og meget central din egen opfattelse 
af hvor hårdt det er- dvs. Borg skala 1-10 (rpe: range of 
percieved extertion)

 Cykelture søndage bliver koblet med borgskala, så man 
yder i forhold til hvor hårdt det er:

 For at alle får ca. samme udbytte må vi også arbejde 
forskelligt- dvs. nogle trækker mere end andre.



Træningsfilosofi bag træningsplan og 
cykelkalender

 Mere X-træning tidligere i sæson både for 
duathlon deltagere men også for at vænne tri-
benene til at løbe efter hård cykling.

 2 Big Days i foråret og 1 Big day i efteråret, særligt 
for ½ og hel ironman som består af:

 1 times svømning i racepace

 2½ eller 5 timers cykling i racepace alt efter distance

 1-2 timers løb i racepace

 Optimalt set med ca. 60-90 min. Pause mellem 
disciplinerne

 Alt på denne dag: tøj, udstyr, ernæring, ruteprofil –
gennemføres som på raceday.

 Vigtigt med roligere uge herefter



Superkompensation 



Kalender lige nu:

 Ny i tri , den 21.2 kl. 19-20.50
 Triopstart og gennemgang af trænings-

programmer 12.3 kl. 19-22 på 
Medborgerhuset

 mental træning mod race og træning den 
2.4 kl. 19-22 på Medborgerhuset

 SMT-cuppen se med på hjemmesider for 
datoer

 Diverse klubstævner



 Spis sundt og varieret (10 kostråd)

 Fokus på kulhydrater før træning ex bolle, banan

 Spis morgenmad før morgentræning

 Indtag kulhydrat 30-60 g i timen ex i væske form ved træning over 1,5 time

 Spis et restitutionsmåltid lige efter træning både kulhydrat/protein ex ylette med frugt/mysli,  

brød med kødpålæg/ost + juice

 Ved 2 tætte træningspas - Indtag energi også under kortvarig træning

 Drik væske (vand) jævnt fordelt hele på dagen 

 Drik 0.75-1lit væske i timen under træning 

 Prøv kost/væske af under træning

Se mere på tritalk.dk  

http://www.tritalk.dk/kost/daglig-kost-for-triathleter/

Kosten har  STOR betydning 

http://www.tritalk.dk/kost/daglig-kost-for-triathleter/


Spørgsmål ?!



Inspiration globalt

 http://www.hunterallenpowerblog.com/2010/12/next-level.html

 http://www.joefrielsblog.com/

 www.dcrainmaker.com

 http://home.trainingpeaks.com/blog/training/triathlon/page/1

 http://home.trainingpeaks.com/blog/article/power-training-levels

 http://freewebs.com/velodynamics2/traininglevels.pdf

 http://velodynamics2.webs.com/rcgtp1.pdf

 http://www.flammerouge.je/default.htm

 www.strava.com SMT-cuppen som segmenter (ruter) og facebook
for atleter.

 http://www.strava.com/clubs/smtsilkeborg her kan man melde sig 
ind og have sin træningsdagbog og drille andre smt’ere :o)

http://www.hunterallenpowerblog.com/2010/12/next-level.html
http://www.joefrielsblog.com/
http://www.dcrainmaker.com/
http://home.trainingpeaks.com/blog/training/triathlon/page/1
http://freewebs.com/velodynamics2/traininglevels.pdf
http://velodynamics2.webs.com/rcgtp1.pdf
http://www.flammerouge.je/default.htm
http://www.strava.com/
http://www.strava.com/clubs/smtsilkeborg


Inspiration bøger og stævner

 Torbjørn Sindballe: Tri

 Joe Friel: The Training Bible + the power meter 
handbook

 Planlægning af stævner:

 www.trikalender.dk 

http://www.tritalk.dk/


så hjælpes vi lige ad med 
oprydning nu og får det 
sidste motion med 



Tak for i dag
lad os have en rasende god 

2019 sæson :o)

Sune Steiniche Kjær, sune@outdoorpower.dk mobil 61306198

mailto:sune@stkj.dk

