
KVIK TRI  
Motivation og træningsplanlægning 



Agenda

● Præsentation af OOB life.

● Skal man træne 20 timer om ugen for at dryke triatlon? 

● OOBs tilgang til udholdenhedssport

● Gennemgang af træningsprincipper

● Sæsonplanlægning

● Træning med andre

● OOBs gyldne regler



● Sports, fitness og wellness coaching.

● Balance mellem privat, social, professionelt og træningsliv. Enkelt, effektfuld metode. Træn mindre, perform 

bedre. 

● Partnerskab med Falck Healthcare, fitness dk, KMD Ironman Copenhagen.

● Happier, healthier, stronger.



- Ironman

- Ultrasport

- Adventure

- Træner

- Livsstil

Aleksandar Sørensen-Markovic



Total antal deltagere: 104

Antal OOB trænere: 5 trænere.

Antal der deltog i deres første ironman:  40 atleter eller  38.5%

Antal OOB’ere der satte personlig rekord (nye deltagere IKKE inkluderet):  36 atleter eller 56.3%

Antal OOB’ere i aldersklasse top 10:  6 atleter

Antal vindere af aldersklasser : 2 atleter

Antal OOB’ere i aldersklasse top 3:  4 atleter

Antal OOB’ere der kvalificerede til Ironman World Championship i Kona:  7 atleter

2015:

15 atleter i top 10 i deres aldersklasse!

5 vindere af aldersklasser.

3 i samlet to 10 hos herrer og damer.

OOB Coaching stats ved KMD Ironman Copenhagen 2014 0g 2015



Kvinde

Mor til 2

Europamester

Eksempel



Mand i 20’erne

Fuldtidsarbejde

Eliteniveau

Eksempel



OOBs principper:

1) Kontinuitet.

2) Mængde.

3) Intensitet.

4) Individualitet.

5) Balance.

Skal man træne 20 timer om ugen for at dyrke triatlon?



3 uger hårdt - 1 uge let.

Træn ikke så meget du kan, men så meget du kan absorbere.

Stress - hvile - respons



Kontinuitet

● Resultater skabes dag for dag, uge for uge, måned for måned og år for år.

● Glæde giver lyst, lyst giver resultater.



13 timer og 1 minut

12 timers træning = 8.43

25 timers træning = 8.44



Intensitet

● Pulstræning. Fornemmelse for intensitet.

● Cykeltræning.

● Løbetræning.



Individualitet

Svetlana Feofanova.

“Hun er en stradivarius, men blev behandlet
som en balalajka”



- Intensitet før mængde.

- Årets faser. 

1) Grund fase. 

2) Specifik fase.

3) Race prep.

4) Post race.

Sæsonplanlægning



Træning med andre

● Kongens efterfølger.

● Fællesskab bestående af individuelle mål.

● Reminder: Hvad er god træning?



OOBs gyldne regler

Stol aldrig på en triatlets alder eller træningsmængde.

Afslut altid intervaltræning med overskud til at kunne have lavet et interval mere ved samme kvalitet.

Build fitness, don't break your fitness.

Aldrig mere træt, end to til tre dages hvile, og du er frisk igen!

When in doubt, go home!

God træning er træning der kan gentages – dag for dag, uge for uge, måned for måned!



Q & A 


