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Her kommer fem gode mølleøkter, som jeg synes gir en fin variasjon i bruk av
ulike muskler og som gjør at mølleløpinga ikke blir så monoton.
Du kan lese flere tips om mølleløpings her (du kan klikke på den røde teksten.
NB! fungerer dessverre ikke på alle mobilPDFreaders):
NOEN TIPS TIL EI GOD MØLLEØKT

Forutsetninger
1)Du har løpt litt før, og har en ok grunnform slik at du tåler å løpe intervaller.
2) Du varmer opp i 1015 minutter. Legg gjerne inn 23 drag på 20 sekunder i
ganske høy fart før intervallene for å få opp pulsen litt.
3) Du løper med pulsklokke og/eller kjenner begrensningene dine godt nok til
å vite hva som er lett, medium, terskel og hardt.
Bare for å ha sagt det, så har jeg en tendens til å dra på litt for hardt om jeg
ikke løper med pulsbelte.
4) Du styrer selv intensiteten på økta, jeg har kommer med forslag og innspill.
5) Du varmer ned igjen, vurderer hvordan du synes det kjentes ut og gjør
eventuelle justeringer til neste gang du skal kjøre samme økt.

1. Progressiv, kontinuerlig økt, 3060 minutter.
Begynn i lav sone 3, eventuelt rundt maratonfart + 1020 sekunder per km. Er
maratonfarta di 4:00 min/km, kan du begynne i 4:20fart.
Øk farta svakt hver 4.5.minutt. Skal det være en ren terskeløkt, er det viktig at
du holder tempoet i det du når terskelpulsen din.
Har du en god dag og kan pushe litt, er det ingenting i veien for å gi på litt
ekstra de siste 510 minuttene, du må bare ta konsekvensene av det.
Det kan være fint å begynne en slik økt med 30 minutter, for så å trappe seg
oppover mot 5060 minutter når formen og utholdenheten kommer seg.
Fin måte å bygge form på, og siden du hele tiden må øke tempo, så gjør det
at du ikke "stivner" i et "løpesett". Jeg opplever ofte at beina føles lettere og
lettere utover økta.
Dette er garantert en økt du kommer til å kunne dra nytte av, og er en fin måte
å bli vant litt høyere fart på.

2. 2030x45 sekunder/15 sekunder pause
Denne økta innebærer at du løper 45 sekunder, hopper av mølla i 15
sekunder, før du gå løs på neste 45sekunders drag. På mange måter ligner
den litt på økta i punkt 1., men her får du korte pauser, som gjør at du kan
begynne i en høyere utgangsfart uten at du får helt syra. Utgangsfarta kan
være ca. halvmaratonfart, hvor du øker for hvert eller annet hvert drag med
0,10,2 km/t. Dette må du nesten tilpasse og prøve deg litt fram med. Noen
ganger kjører jeg den med konstant fart også, men da ligger jeg på 10kfart
hele veien.
Det er fint å legge opp til ei progressiv økt, da dette gjør at du får øvd på
hvordan det som regel er under et løp.
Jeg synes det er fint å utfordre seg selv på de siste 5 dragene om jeg har en
god dag. Da dragene er så korte, så skal det mye til for at disse fem dragene
ødelegger noe særlig selv om du klemmer på litt.
Økta kan legges opp som en ren terskeløkt eller som en skikkelig hardøkt.
Legger du det opp som ei hardøkt, starter du enkelt og greit bare opp i en litt
høyere fart.
Denne økta gjør at jeg som regel får helt sjukt gode bein dagen etter. Tror det
er litt fordi den "jekker opp" beina og gir deg en skikkelig boost i musklaturen
og et heftig endorfinrush.

3. 6x56 minutters drag på terskel.
Løp de to første dragene i motbakke. Så 1 drag flatt.
Da får jeg en skikkelig digg følelse av at jeg nesten flyr, siden man har blitt
vant med å gampe oppover. Så 1 drag i motbakke på terskel.
Så de siste to dragene flatt igjen. Disse to dragene gir meg alltid et kick. Beina
er som regel sinnsykt lette.
Still inn mølla på 56,5% alt ettersom hva du er mest komfortabel med. Du kan
også stille den inn på mer, men da synes jeg at jeg mister litt av flyten og tror
dette kan være effektiv dersom man skal pushe pulsen veldig uten at det går
utover beina.
Dessuten sparer man jo beina for litt bank, så det kan jo være noe å ta med
seg. Du kan selvfølgelig kjøre alle i motbakke eller alle flatt, men jeg liker
denne fordi man virkelig får kjenne på den lette følelsen det gir i beina, i tillegg
til at det gir variasjon til økta.
Vær bevist på armbruken (rett fram) og korte, raske steg i motbakke.

4. 610x1000 meter/1 min pause.
En klassiker som aldri slår feil.
Løper du det som ei hardøkt, kan 56x1000m være nok, løper du det som en
ren terskeløkt er det en fordel å akkumulere litt mengde så da er 810 drag å
foretrekke. Og for all del, du må gjerne smelle i gang med 12 også.
Løper som regel denne med konstant fart, eller svakt progressivt.
Starter som regel i nedre del av terskelsona og jobber meg oppover.
Jeg følger med avstanden på mølla, da jeg synes dette er enklest å forholde
seg til.

5. 1015x90sekunder fort/30 sekunder medium
Denne er litt i samme kategori som 45/15økta, men her hopper du ikke av i
"pausene". Her skal du kjøre ca. terskelfart på 90 sekundene. Når du har gjort
unna ett 90sekunders drag, går du bare rett over i 30 sekunder med en fart
som er ca 30 sekunder saktere per kilometer.
Eksempel. 90 sekunder på 4:15 min/km, 30 sekunder på 4:45 min/km. Så rett
over på 90 sekunder i 4:15fart igjen.
Du kan også her øke farten svakt utover økta, men siden du ikke har noen
pauser, vil pulsen stige jevnt og trutt uansett, så her må du prøve deg litt fram.
Økta er veldig gøy, og går fort unna.
Denne økta er også fin å kjøre bittelitt over terskel, da du får "hvile" litt på 30
sekundersfarta. Dette gjør at du kan lære kroppen til å mer effektivt takle
akkumulering av melkesyre.

Jeg logger alle mine økter på Strava, så du kan jo følge med der om du vil.
Klikk på den røde teksten for å bli sendt til Strava.
STRAVA

GOD MØLLEØKT!

