
 

INTRODUKTION  

AARHUS 1900 TRIATHLON 



 Introduktion til foreningen Aarhus 1900 Triathlon 

 8-ugers begynderforløb 

 Foreningens træningstilbud 

 

 

 

DAGENS PROGRAM 



 

 Vi er en klub med mange medlemmer (ca. 225 inkl. TRI, DU, 

Xterra og ungdom) 

 Stor diversitet blandt medlemmer ( fra begynder til elite).  

 Vi har plads til alle!  

 

 

 

 Hvem er vi 



 I  Aarhus 1900 Triathlon er vi fælles om at løfte opgaverne.  

 Vi har et omfattende træningstilbud der udbydes til alle vores 

medlemmer.  

 Vores forening bygger på foreningslivets værdier såsom: 

Gensidig til l id, plads til forskellighed samt socialt fællesskab.   

 

FORENING OG FRIVILLIGHED 



 Kvalificerede og imødekommende trænere, interesserede, 

engagerede medlemmer med vidt forskellig erfaring, niveau 

og ambitionsniveau 

HVAD KAN DU FORVENTE? 



 Fordi det bare er sjovere at træne sammen!  

 

”I fællesskab bliver vi stærkest!”  

 

HVORFOR FÆLLESTRÆNING? 



 Fordi det bare er sjovere at træne sammen!  

 

”I fællesskab bliver vi stærkest!”  

 

 Fordi du kan få rettet din teknik af vores trænere!  

 

 Fordi du bliver en langt bedre triatlet ved at få erfaringer fra 

alle de rutinerede og ved at sparre med andre triatleter  

 

HVORFOR FÆLLESTRÆNING? 



 Vil du have de bedste chancer for en god oplevelse til stævner 

så vær ordentligt forberedt og træn stabilt og kontinuerligt i 

løbet af hele sæsonen.  
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GODE TRÆNINGSRÅD 



 Vil du have de bedste chancer for en god oplevelse til stævner 

så vær ordentligt forberedt og træn stabilt og kontinuerligt i 

løbet af hele sæsonen.  

 Stabil og kontinuerlig træning er netop også nøgleord for at 

undgå skader samt sikre fremgang.  

 Undgå for hurtig øgning i træningsmængde (10% reglen).  

 Du kan altid spørge træneren, hvis du er i tvivl!  

GODE TRÆNINGSRÅD 



 2 måneders gratis forløb specifikt for begyndere  

 

8-UGERS TRÆNINGS FORLØB 
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8-UGERS TRÆNINGS FORLØB 



 2 måneders gratis forløb specifikt for begyndere  

 3 ugentlige træninger – fokus på at have det fedt med 
TRI 

 Vi prioriterer i dette forløb ikke cykling – grundet praktik/vejr/udstyr  

 Dog mulighed for intro til cykel klubtræning til de som vil  

 Fokus på teknik og intervaller både i svøm og på løb 

 Træningen vil være differentieret således at alle kan være med. 
Vi vil løbe på korte runde så alle får noget ud af træningen – 
uanset niveau. 

 Træning vil l igge samtidig med alm. Klubtræning, MEN i vil 
have jeres egen træner til rådighed og gruppen vil blive delt i 
begynder/øvede. Begyndere som allerede er med i klubben vil 
l igeledes kunne deltage på begynder -hold. 

 

8-UGERS TRÆNINGS FORLØB 



 Vigtigste af alt –  vi skal have det sjovt og mega fedt! 

 

8-UGERS BEGYNDERFORLØB 



 Svømmetræning: 

 Torsdag 21-22 (Sophie + Bo) 

 Lørdag 14-15 (Mathias + Bo) 

 Løbetræning: 

 Tirsdag 17:45 (Bo + Torben) 

 Events: 

 Vintercup Aquathlon (svøm-løb) 

 Cykeltur + kaffe 

 



 Gratis 2 måneders forløb 

 Opstart 20. oktober –  afslutning 13. december 

 Herefter vil vi fortsætte begynderforløb efter nytår –  med mål 

om at I skal gennemføre et triatlon til sommer 2021. Fra 

januar vil kontingent koste 1350 kr (225/måneden).  

 

 Tilmelding via klubmodel www.aarhus1900tri.dk –  mere 

herom senere. 

 

PRIS OG TILMELDING 

http://www.aarhus1900tri.dk/


 

SPØRGSMÅL? 



 Har i nogle ønsker? Hvad vil i  gerne? Vi kan arrangere det 

meste   ?  

 Oplæg/foredrag? 

 Andre ønsker? 

SPØRGSMÅL? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krydstræning, 

 Træningsweekender 

 Foredrag/oplæg 

 Åbent vands træning i sommerperioden 

 Vintercup vinter 

 

 

 

KLUBTRÆNING 



 Svømning 7 dage i ugen 

 Mandag, onsdag og fredag morgen 

 Tirsdag og torsdag aften 

 Lørdag og søndag eftermiddag 

 3 ugentlige cykelpas –  onsdag (kun sommer), lørdag (MTB) og 

søndag 

 2 ugentlig løbepas– tirsdag (vej) og torsdag (trail) 

 

KLUBTRÆNING 



VORES INTENSITETSSKALA 

 



VORES INTENSITETSSKALA 

 Simplificeret:  

 B10-13 let  

 B14-15 moderat 

 B16-B20 hård 



Vores udgangspunkt: 
 Det er vores klare holdning, at  alle kan lære at svømme –  

cykle og løbe - uanset udgangsniveau. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FÆLLESTRÆNING 



 Svømning  

 

Der er altid en svømmetræner til stede 

Der svømmes altid efter program 

 

 
 

 

 

 

 

FÆLLESTRÆNING 



 Svømning 

 Sommerhalvåret inkl. Åbent vands træning  

 

FÆLLESTRÆNING 



 Altid træner tilstede.  

 Der løbes efter dif ferentieret program på kortere runder  

LØBETRÆNING 



 Vi har cykelkaptajner som præsentere program og hjælpe med 

at få gruppen til at fungere 

CYKELTRÆNING 



 Foredrag/oplæg + diverse særarrangementer  

 Begynder kursus cykelvedligeholdelse/skift af slang  

 Oplæg om træningsplanlægning 

 Oplæg om kost 

 Stævneforberedelse og tips 

 Indoor open water 

 Fælles stævner! 

 

 

ØVRIGE AKTIVITETER 



 Træningsweekender  

 Klubfester - Årets store fest –  Julefrokost 

 Klubaftener med sponsorer 

 Ex. Bikelab og løberen  

 

 

 

ØVRIGE AKTIVITETER 



 Vi prioriterer det sociale højt og afholder bl.a. ca. en gang om 

måneden fællesspisning i forbindelse med træning, samt 

løbende diverse klubaftener med socialt og  fagligt indhold. 

 Træningslejr i marts  

ØVRIGE AKTIVITETER 



 TRI-Buddy ordning 

 Vi ønsker at nye medlemmer bliver 

en del af vores klubfællesskab 

samt kommer godt i gang med 

vores klubtræning hurtigst muligt.  

 Som TRI-Buddy tager nuværende 

medlemmer godt imod en ny 

klubkammerat ved at guide 

ham/hende på rette vej. Du har 

derfor mulighed for, at få 

tilknyttet et nuværende 

klubmedlem som din mentor.  

 


