
MCM træning forårssæson 2017 
Igen i år laver vi intervalbaseret træning hver tirsdag og torsdag, mens der køres længere ture hver søndag. 

Tirsdag og torsdage kører vi sammen ud til mindre rundstrækninger, hvor vi kører intervaller. Farten er 26-28 
km/t, så alle kan være med. Tovholderen for træningen kører bagerst og sikrer at alle når med frem til 
startpunktet. Er vi flere end ca. 15 deler vi i flere grupper, der kører med min. 200 meters mellemrum, så 
biler kan komme imellem os. Efter endt intervaltræning kører vi sammen hjem eller i mindre grupper, som 
det passer. 

 

Alle kører på deres niveau, så alle får noget ud af træningen uden at nogen skal frygte at blive hægtet af. Vi 
samler op mellem intervallerne og kører fortrinsvis på små rundstrækninger, hvor vi kan se hinanden, 
selvom vi kører i forskelligt tempo. Træningen tager i alt 1½ til 2 timer. 

 

Vi har i træningsudvalget fundet på i alt 8 forskellige træninger = 4 uger. Disse 8 træninger gentager vi efter 
nedenstående skema.  

 

Træning 1 Træning 2 Træning 3 Træning 4 Træning 5 Træning 6 Træning 7 Træning 8 

4. april 6. april 11. april 13. april 18. april 20. april 25. april 27. april 

2. maj 4. maj 9. maj 11. maj 16. maj Holdløb 23. maj 25. maj 

30. maj 1. juni 6. juni 8. juni 13. juni 15. juni 20. juni 22. juni 

27. juni 29. juni Sommerferie – træning aftales på facebook 

Der vil være en tovholder ved hver træning, der gennemgår planen og introducerer øvelserne 

 

Vi har arbejdet ud fra følgende kriterier: 

- Start og slut nær ved Mårslet 

- Små rundstrækninger 

- Kun højresving 

- Begrænset trafik 

- God asfalt 

- God oversigt 

- Blanding af bakkeintervaller og flade intervaller 

 

Meningen med intervaller er at få pulsen højt op i kortere perioder. Målet med en træning vil derfor være at 
opnå f.eks. 8 minutter, hvor pulsen er mere end 85% af den maksimale puls. For at få optimalt udbytte skal 
man trille og få pulsen ned mellem intervallerne, hvorefter man skal presse sig hårdt igen. Målet er altså 
IKKE at nå rundt med høj gennemsnitsfart. Undlad derfor også at ligge på hjul, da det reducerer effekten af 
træningen markant. 



Træning nr. 1: 
Træning nr. 1 består af to elementer. Først kører vi til Tingskoven ved Tranbjerg og ad den gamle Horsens 
landevej til kort før den munder ud i den nye landevej ved Solbjerg. Her starter vi dagens intervaller: 2 min. 
hurtigt – 1 min. tril/pause. Vi kører 2 gange frem og tilbage = ca. 12 km i alt. Vi holder en pause mellem 1. og 
2. runde. 

 
 

Herefter kører vi gennem Solbjerg til Onsted, hvor vi kører op til 5 omgange på denne lille runde. For hver 
runde kører man fuld fart op ad bakken ad Rantzausgavevej (ca. 600 m.), triller hen ad Kannevej, og spurter 
tilbage af Hvilstedvej frem til byskiltet ved Onsted (ca. 1000 m.). 

 
 



Træning nr. 2 
Vi leger ”katten efter musen” for at træne holdkørsel og intervaller. Vi kører på ruten fra DGIs holdløb i 
Mårslet. Vi kører en opvarmningsrunde og derefter 3 runder med 3 jagter pr. runde.  

Vi inddeles på hold af ca. 4.  

Ved Rundkørslen Tandervej/Nymarks Allé sendes ”musen” afsted. 50-200 meter efter (afhængig af musens 
formodede styrke ift. katten) starter ”katten”, der nu jagter musen som hold. Jagten holdes frem til Tander = 
ca. 1,5 km. Indhentes musen falder den bare ind på holdet, der fortsætter for fuld damp. Bliver den ikke 
hentet standser den trådet lidt før Tander. 

Efter ca. 500 meters tril sendes næste mus afsted og jagten sættes ind frem til det skarpe højresving ind i 
Tiset (ved 6 km markeringen).  

Herefter rulles frem til toppen af bakken på Battrupvej, hvor tredje jagt påbegyndes og holdes frem til Hallen 
i Mårslet. 

Der trilles gennem Mårslet til Rundkørslen, hvor en ny mus sendes afsted. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Træning nr. 3 
Vi kører gennem Langballe mod Fulden og svinger til højre op ad den gamle Beder Landevej lige efter 
tunnelen under Oddervej og kører frem til bil-spærringen lige hvor der går en grusvej ned mod Rokballe 
Mølle. Herfra kører vi fuld fart frem til det nye regnvandsbassin lige hvor parcelhusene begynder på højre 
hånd = ca. 700 meter med svag stigning. Vi triller tilbage til udgangspunktet. 

 
 

Herefter kører vi 4-5 omgang på en rundstrækning, hvor der er to intervaller på hver. Første interval går fra 
Langballevej, opad cykelstien forbi Moesgaard Plantecenter og videre til op til Moesgaard Allé, hvor vi 
svinger til højre og holder farten frem til Ny Moesgaardvej. Herfra trilles ned forbi Moesgaard og til højre af 
Bispelundvej. Fra bunden af bakken gives fuld gas til 50 meter før Bispelundvej møder Fuldenvej, dvs. op ad 
bakken og ca. 200 meter videre. Herfra trilles tilbage til udgangspunktet og en ny runde startes. Måske med 
et par antrit når man er kommet ud af Fulden, så man ikke kommer til at kede sig. 

 



Træning nr. 4 
Vi kører sydpå gennem Tander og Tulstrup til Odder, hvor vi drejer til venstre ved Rude Havvej og stopper på 
parkeringspladsen foran Expert, Punkt 1 m.fl. bygningen til højre lige efter jernbanen. Der er 11 km fra 
Mårslethallen til starten af Rude Havvej, hvis man kører over Tulstrup, så vi er klar dernede kl. ca. 18.30, hvis 
nogen vil køre selv. 

 

Først kører vi mod øst: 3 min. hurtigt, 2 min. tril/pause.  

Derefter tilbage mod vest: 30 sek. fuld gas, 30 sek. tril/pause 

Vi samler op på parkeringspladsen og kører én gang mere = i alt ca. 27 km. 

 

 
 
  



Træning nr. 5 
Vi kører til Nølev kirke gennem Tander, Tulstrup og Assedrup. Der er 11,5 km fra Mårslethallen, så vi vil være 
klar dernede kl. ca. 18.30, hvis nogen vil køre derned selv. 

Vi kører op til 6 omgange på en lille bakket rundstrækning med 3 intervaller pr. runde. 

 

 
 
  

Interval 1 

Interval 2 

Interval 3 



Træning nr. 6 
Vi kører af Mustrupvej til Astrup og videre til T-krydset hvor Drammelstrupvej møder Bøgeskovvej (der hvor 
vi startede næsten alle intervaller sidste år). Her skal vi køre 2 runder på en rundstrækning på 11 km. Dog 
kan man skyde genvej, så man kører direkte fra 6 km-mærket (ved den gule gård) og lige frem til Onsted. 
Derved bliver ruten forkortet til 8,65 km. 

På første runde kører vi 2 min. hurtigt med 1 min. tril. 

På anden runde kører vi enkeltstart, hvor det gælder om at disponere og komme hurtigst muligt rundt. 

 

 
  



Træning nr. 7:  
Vi kører via Solbjerg til Virring, hvor vi stopper hvor Largravsvej går til højre mod Vitved. Her kører vi tre 
runder med tre intervaller på hver: 

1. Fra bunden af bakken inden Vitved (hvor Pilbrodalen går ud til venstre) og op igennem Vitved = 
bakken + ca. 300 m. giver vi gas. Herefter triller vi ind mod Solbjerg. 

2. Bakken mod Solbjerg for fuld gas frem til vejen drejer til højre mod Fastrup. 

3. Efter Fastrup kommer et skilt med ”Skanderborg Kommune”. Herfra giver vi gas frem til byskiltet ved 
Virring. 

 
Herefter kører vi lige så stille til Onsted, hvor vi kører en enkelt runde med antrit: 15 sekunder stående, hvor 
vi træder alt hvad vi kan, 45 sek. tril. 

 

Interval 1 Interval 2 

Interval 3 



Træning nr. 8 
Vi kører til Blegind og kører til venstre af Søvejen. Her kører vi 3 omgange med 3 intervaller på hver. 

1. Første interval går fra man passerer et lille vandløb og til en bakketop lige ved en markvej. 

2. Andet interval starter 50 meter efter det skarpe højresving og går til ca. 50 meter inden man møder 
Herredsvej. 

3. Tredje interval fra man er kommet på cykelstien på Blegindvej og tilbage til ca. 50 meter før 
cykelstien ophører ved indkørslen til Blegind 

 

 
 

Interval 1 

Interval 2 


