
Trondheim triatlonklubb 

Treningsplan høsten 2019 
Treningsplan for de som er 12 år og eldre (født 2007 eller tidligere). 

 

Det legges opp til 2 ukentlige treninger fra og med uke 35; overgangsøkt på onsdager og 

svømmetrening lørdager. Andre treninger, sosiale aktiviteter osv. avtales og informeres om 

underveis i semesteret. Følg med på Spond og Trondheim Triatlonklubb sine hjemmesider for 

informasjon om arrangement utenom de faste treningene. 

Vi ønsker at alle som deltar på trening skal være medlem av klubben og ha helårslisens. Helårslisens 

er gratis for alle under 20 år. 

For å være med på svømmingen på lørdager må man ha løst aktivitetsavgift. 

Mer informasjon om medlemskap og aktivitetsavgift: 

http://trondheimtriatlonklubb.no/informasjon/bli-medlem/ 

Mer informasjon om lisens:  

http://trondheimtriatlonklubb.no/informasjon/om-lisens/ 

Spond: 

Vi benytter oss av en tjeneste som heter Spond. Dette er et system der vi lager en gruppe og så vil 

treningene dukke opp som arrangementer i denne gruppen. Her kan hver deltager melde seg på 

øktene. Dere vil på påminnelse om hver økt på mail 48 timer før hver treningsøkt. Man kan også se 

hvem andre som har tenkt seg på hvilke treningsøkter. 

Spond er tilgjengelig som app i App Store og Google Play, og i vanlig nettleser, men man må ikke lage 

seg bruker eller laste ned appen for å benytte seg av systemet. 

Link til gruppe på Spond: https://group.spond.com/IRCAE 

Treningsplan: 

Ukedag Type treningsøkt Hvor* Når Første dato 
for høsten 

Kommentar 

Onsdag Overgangsøkt** Ranheimshallen, 
skiftesone på Være 
(sted kan endre 
seg, følg med i 
Spond) 

17:30-
19:00 

Oppstart 
28.08.  

Utstyr: Hjelm, 
sykkel og løpesko. 

Lørdag Svømmetrening Pirbadet, under 
stupetårnet 

08:30-
10:00 

Oppstart 
31.08 

Utstyr: 
Svømmetøy og 
svømmebriller. 

 

*Sted for treningene som er utendørs vil kunne endres fra uke til uke. Følg med i Spond fra uke til uke for å 

få med deg riktig sted for treningene. Sted skal være klart senest 5 dager før. 

**Ut på høsten vil overgangsintervaller byttes ut med innendørs løpeintervaller i Ranheimshallen. Vi kjører 

treningene utendørs så lenge det er vær og forhold til det, og så trekker vi inn på senhøsten.  

 

http://trondheimtriatlonklubb.no/informasjon/bli-medlem/
http://trondheimtriatlonklubb.no/informasjon/om-lisens/
https://group.spond.com/IRCAE


Trondheim triatlonklubb 

Svømmingene på lørdager har to treningsgrupper: 

• Gruppe 10-14 år. Her er Jonas Barstad trener og det er mye fokus på å lære seg å svømme 

crawl godt. Denne gruppen avslutter i utgangspunktet treningen klokken 09:30. 

• Gruppe fra 13 år. Her er Anne Grete Haugan trener og det legges opp til treninger med mye 

svømming med blant annet drills, sprinter, terskelintervaller og lengre rolige serier. Det er en 

god del voksne medlemmer i denne gruppen. 

Trenerne hjelper dere gjerne med å velge riktig gruppe. 

Løpetrening og basis- og styrketrening: 

De som ønsker å få tilpassede treningsprogrammer til løpetrening og basis- og styrketrening kan ta 

kontakt med trenerne for å få laget et opplegg som passer inn i treningshverdagen. 

Om utstyr: 

Trenerne forventer at utøverne møter på trening med utstyr som fungerer. Det er spesielt viktig at 

bremser på sykkel fungerer skikkelig og at sykkelhjelmen er i god stand. En god regel er at en 

sykkelhjelm varer i maksimalt fem år. Test gjerne sykkelen hjemme på forhånd dersom dere er i tvil 

om alt er i orden. 

Dersom noen ikke har sykkel, våtdrakt eller annet utstyr så kan klubben hjelpe dere med å finne fram 

til utstyr som er hensiktsmessig for utøveren. Triatlonutstyr trenger ikke å være dyrt og det finner 

mye brukt utstyr som er i god stand. 

Vi vil også forvente at kostbart utstyr ikke er et stort samtaleemne i gruppen under treningene.  

Sosiale aktiviteter: 

Vi ønsker å få til litt sosiale aktiviteter utenfor treningene utover høsten og på nyåret, og kommer 

med informasjon om hvor, hva og når underveis. Vi håper så mange som mulig vil være med på dette 

slik at alle kan bli bedre kjent.  

Helgesamlinger: 

Vi ønsker også å gjenta suksessen med helgesamlinger gjennom året. Helgesamlingene vil bestå av 2-

3 økter om dagen, samt felles måltider og sosiale aktiviteter. Mer informasjon og påmelding til 

samlingene vil komme når vinteren nærmer seg.   

Kontaktinformasjon trenere: 

Navn Mobilnummer E-postadresse 

Henning Andersson 951 73 170 henning.andersson@hotmail.com 

Møyfrid Kløvning 944 86 813 moyfridnkl@hotmail.com 

 

Dersom noen har spørsmål om treningsøktene eller noe annet om triatlon er det bare å ta kontakt. 

 

Velkommen på trening! 😊  
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