
 

 

Running Madeira 17-24 mars 2020 
 

Urban Tribes och Apollo presenterar stolt detta träningsprogram utformat för  
löpare på alla nivåer! Urban Tribes kommer att ha sina bästa löpcoacher på  
plats och de kommer att ta väl hand om er, oavsett tidigare löperfarenhet! 

(se beskrivning av passen på nästa sida) 
 

17-mar   

 
Ankomst till Vidamar, Madeira 

 
18.00 RUN PROUD, 45min: "Keep Your head high"  
Löpteknik och 30s-löpningar.  

18-mar   

 
8:00 20-30min morgonjogg följt av stretch.  
OBS Anmäl dig till dagsutflykten den 20-mars! 

 
16:00 RUN HAPPY, 60min: "Run Happy"  
En kombination av backe, långa intervaller, korta 
intervaller!  

19-mar   

 
8:00 Start2Run, 45min: "Let's get running"  
Löpteknikövningar varvas med korta löpningar. 

 
16:00 Running technique, 60min.   

20-mar   

Trail Run Excursion. Kl 9 beger vi oss mot hjärtat av Madeiras fantastiska natur, en episk dagsutflykt upp till öns 
högsta berg. Missa inte denna möjlighet att få ut det lilla extra av Madeira tillsammans med Urban Tribes coach och 
professionell bergsguide. Priset ligger på ca €50, inkl buss (exakt pris erhålles vid ankomst till hotellet)  
Föranmälan krävs!  
21-mar   

Vad känner du för att göra den här morgonen?  

16:00 RUN HAPPY, 60min: "Running free” 
30sek – 2,5min intervaller, balans och rörlighetsövningar. 

 
22-mar    

 
8:00 20-30min morgonjogg följt av stretch. 

16:00 RUN PROUD, 45min: "Kickstart Your engines"  
Vi vill hitta ett skönare löpsteg genom 15s, 30s, 45s 
löpningar. 

23-mar   

 
8:00 Fit2Run, 60min.  
4 block om 6min av olika löprelaterade styrkeövningar 

 
16:00 Running technique, 60min. 

24-mar   

 
8:00 RUN PROUD, 45min: "Find Your greatness"  
Fartlek och några efterföljande backar! 

INFORMATION 
Mötesplats för passen är utanför receptionen 
Kom ihåg att anmäla dig till Trail Run-dagsturen till  
UT-coach senast 18 mars!  
Ta med dig vatten eller annat som du behöver för passen 

 



 

 

Start2Run - ca 2km (45 min) 
Gruppen för er som vill komma igång att jogga. Löpteknik blandas med jogg/gång, balans och enkla styrkeövningar. 
Träningsvana: Ingen  

Run Proud - ca 3.5-4.5km (45 min) 
Gruppen för er som vill hitta njutningen i löpningen. Löpteknik, blandas med jogg/lättare tempoökningar och styrka. 
Perfekt grupp för de som ser Vårruset/Staffesten/Blodomloppet (5km) som en framtida utmaning. Träningsvana: Orka 
jogga 10 min i ett svep  

Run Happy - ca 6-8km (60 min) 
Gruppen för er som gillar att springa. Det är utmanande intervall-/ fartlekspass där glädjen i löpning genomsyrar 
upplevelsen. Passar grupper där erfarenhet och snabbhet varierar. Oavsett nivå, från semi- elit/erfaren till den lite nyare 
löparen finner de flesta sin plats i den här gruppen. 
Passen är särskilt utformade för att hantera olika nivåer, och det är coachens uppgift att pusha de som vill bli pushade och 
köra lagom med de som mår bäst av det. 
Träningsvana: Orka jogga 20 min (3 km) i ett svep  

Fit2Run – Stations-fys (45-60 min) 
Gruppen för er som söker allsidig träning. Löpintervaller, styrka, löpskolning och spänst blandas över 4 stationer. Kan 
anpassas i den mån att uppvärmningen kan innehålla löpning/jogg/promenad eller stillastående övningar på plats.   
Träningsvana: Ingen 

Running technique (60min) 
Vill du hitta ett skönare löpsteg som gör det lättare att springa? Då ska du satsa på att komma på Running technique-
passen, där vi går igenom löpteknikens grunder och strävar efter att ge dig nycklar som bidrar till ett lättare och mer 
skonsamt löpsteg.   

 

 


