
VCK Landsväg 

Inbjudan Träningsläger Påsk 2017 
 

Vuxna som tävlar, eller vill börja tävla, i landsvägcykling kommande säsong är välkomna att delta i 
träningsläger under påskhelgen. Tävlande i andra discipliner välkomnas i mån av plats. Förutom att 
cykla så kommer vi också att prata tävlingsplanering/prioritering och ordna en 
teambuildingaktivitet. Träningslägret genomförs i Västerås med omnejd.  

För att vi ska kunna planera detta på bästa sätt vill vi att ni anmäler er till Eva (helst via Messenger 
eller SMS 0708-519315). Gärna så fort som möjligt men senast 7/4. Ange om ni kommer att vara 
med på teambuilding och gemensam middag på påskafton. Klubben står för kostanden för detta.  

Kan ni inte vara med på alla aktiviteter så meddela gärna vilka ni inte kommer med på. Det 
underlättar vår planering.  

Nedan finns ett preliminärt upplägg. Vi jobbar vidare med detta och slutligt program meddelas så 
snart vi har bitarna på plats.  

Välkomna önskar Eva Gustavsson och Thomas Birath 

 

Preliminärt program: 
Torsdag 13/4 kl 17:30 Samling Klubblokalen Viksäng 
Kortare pass följt av uppstartsmöte inför träningshelgen.  

Kickoff: Genomgång av träningslägret. Presentation av deltagare. Vad har deltagarna för 
förväntningar? Enklare mat i samband med mötet.  

Vi utgår från klubblokalen där vi även har träffen efter träningen.  

Fredag 14/4 kl 10:00  
Upplägg: “Snabbdistans”. Ca 2+ h i “jämt och bra tempo” + uppvärmning/nedvarvning.  

Lördag 15/4 kl 10:00  
Upplägg: Ej klart. Väderberoende. Tränings-GP, fartlekar, etc..... 

Eftermiddag ca 16:00: Planering av tävlingssäsongen inkl prioritering av gemensamma tävlingar. 
(Elit resp Masterklasser). Fundera inför detta på vilken klass ni kommer att köra och kolla igenom 
tävlingskalendern. 

Därefter teambuildingaktivitet följt av gemensam middag. OBS Bindande obligatorisk anmälan 
senast 7/4.  

Söndag 16/4 kl 10:00 
Upplägg:  Distanspass. Ca 4+ h aktiv cykling. Ev åker vi nån timme norrut för att få varierad 
terräng.  

Måndag 17/4 10:00 
Sköljpass samt avslutning av träningshelgen.  
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