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Dette får du med… 

1. Værktøjer til at forbedre din performance, 
bl.a. identificering af svagheder og styrker 

2. Indsigt i, og forståelse af, begrebet 
”tændstikker” 

3. Step by step guide til at komme i gang med 
wattmåling i træning og konkurrence 



Agenda 
• Rammerne  

– Hvad er watt 
– Hvordan måles det 
– Watt vs. Puls 

• Data 
– Hvilke er tilgængelige 
– Hvordan analyseres de og  

bruges til forbedring 

• Træning og konkurrence 
– Hvordan planlægger du din  

træning 
– Hvordan pacer du til konkurrence 

• InfoCrank 



Rammerne 
Watt = kraft x kadence (forsimplet) 

 

Måles ved at finde den påvirkende belastning 
og gange den med kadencen. 

Belastningen kan estimeres på forskellige måder,  
men kan kun måles 100% korrekt i pedalarmen –  
det er der den fremad drivende kraft påføres. 

 

 
 



Watt vs. puls 
Watt er det der driver cyklen fremad, pulsen er kroppens reaktion på den kraft 

du overfører til pedalerne. 

Pulsmåling fortæller dig hvor hurtigt dit hjerte slår –  
ikke hvor meget du forbedrer dig på cyklen 

 



Watt vs. puls 

Puls 

Watt 

interval udført med udgangspunkt i pulsen. interval udført med udgangspunkt i effekten. 



Data - hvilke 
• Watt – Watt/kg 

Den objektive sandhed af det arbejde du udfører ;-) 
Minimum, maksimum og gennemsnit samt flere mere specifikke data. 

• Højre / venstre 
Din balance mellem højre og venstre ben. 

• Pedal smoothness 
Fortæller hvor jævnt kraften påføres pedalerne. En værdi på 100% betyder at den samme kraft er 
påført gennem hele trådet, men værdier på 10-40% er mere sandsynlige.  

• Torque effectiveness 
Den mængde kraft der bruges til at skubbe pedalerne fremad (i modsætning til bagud). En værdi på 
100% betyder at pedalerne ikke er under belastning på bagbenet, eller en positiv kraft tilføres på 
hele omdrejningen. Værdier på 60-100% er normale. 



Watt/kg 
Jeg har en FTP på 330 og vejer 110 kg 



Data - hvordan 
1. Kør! 

Se på dine data og få en fornemmelse af forholdet mellem watt, puls, kadence, hastighed m.m. 

2. Lav en FTP test (og 1 hver måned) 
FTP = den maksimale effekt der kan holdes i 1 time 

Når effekten er > FTP nås udmattelse meget  
hurtigere, og når effekt < FTP kan den  
vedligeholdes betragteligt længere 

3. Lav wattbaseret træningszoner 

4. Kør! Og indsaml data. 



FTP & Træningszoner 



Træning 
Mængde er ikke alt! 

”Hvis min konkurrent kører 10 bakkeintervaller, så kører jeg 15!” 

Intervaltræning skal gøres indtil det ikke længere giver værdi; 
det betyder at du skal stoppe når værdien falder, altså  
når du ikke kan holde intensiteten. 

 

Det er altafgørende for træningseffekten, at træningspas 
lægges i de rette zoner som passer til ens mål. Mål 
kan være defineret af svagheder eller kommende  
konkurrencer. 



Konkurrence 
Hvor mange ”tændstikker” har du? 

Hvad betyder det? 

 

4 mål: 
1. Find ud af hvad en tændstik er for dig 

2. Find ud af hvor stor din tændstikæske er  

3. Prøv at forøg dit antal af tændstikker 

4. Brug dem på det rigtige tidspunkt    

 

Tændstik = FTP+20% i minimum 1 minut 



Konkurrence 
Vær opmærksom på din Training Stress Balance (TSB) i optakten til en konkurrence! 

De fleste performer bedst med en TSB på +5+15 



Step by step guide 
For at komme godt i gang med wattmåling kan du følge nedenstående guide: 
1. Afklar med dig selv hvad dine behov er 

– vil du gerne have præcise målinger på begge ben eller er det godt nok med tilnærmelsesvis rigtige målinger på et ben? 
– er det vigtigt for dig at kunne skifte din wattmåler mellem cykler, eller skal den udelukkende bruges på en cykel? 
– er det vigtigt for dig at du bare kan køre, eller er det ok, at wattmåleren skal kalibreres jævnligt? 

2. Køb en wattmåler der passer til dine  behov 
3. Begynd at køre med din wattmåler – lær den at kende, og lær forholdet mellem watt, puls, kadence m.m. at 

kende 
4. Lav en FTP test og udregn dine træningszoner 
5. Gør dig klart hvad dit mål er 

– specifik konkurrence (kort eller lang distance, krav til accelerationer eller fast belastning) 
– forbedring af svagheder (højre/venstre balance, pedal smoothness, torque effectiveness) 
– generel udholdenhed 

6. Tilrettelæg træning efter dine mål og træningszoner (få hjælp i litteratur eller hos en træner) 
7. Gentag din FTP test hver måned for at følge med i dine forbedringer 

 
Efterhånden som watt bliver mere og mere integreret i din træning og konkurrence, er det naturligt at genbesøge 

guiden, for dine behov og mål ændrer sig måske, og så skal træningen følge med 



Kilder 

Egen erfaring og bogen  

”Training and Racing with a  

Power Meter, 2nd Edition” 

 


