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For mig betyder cykelsporten lidenskab, fornøjelse,
ambitioner og selvfølgelig succes. Jeg brænder for
denne sport, fordi jeg gerne vil nå til mine fysiske
grænser og er fascineret af udviklingen i træningsvi-
denskaben og teknikken i vores cykler. Der findes
næppe nogen anden sportsgren, hvor man kan be-
væge sig så hurtigt og langt ved hjælp af muskelkraft
– og så er det ude i den frie natur.
Det bedste er følelsen, når man efter en lang og hård
træningsfase kan høste frugten af sit arbejde. Det be-
høver ikke udelukkende være sejre i cykelløb. Selv
hvis man sætter en ny rekord på sin daglige tur, giver
det en tilfredshed og stolthed at have opnået noget.
Om ikke andet så vil enhver cykelrytter jo gerne blive
bedre. Når man er bedre, bliver det også sjovere. 
Og når man er i form, gør det mindre ondt, og man kan
klare længere distancer og nå højere mål.

Denne bog er efter min mening en god rådgiver til at
gøre cykelrytteren hurtigere, bedre og mere succes-
fuld. Rådene er udformet meget praktiske. Da jeg
læste den, kunne jeg tit genkende mig selv i den fik-
tive cykelrytter Peter, da jeg selv udførte nogle af de
omtalte øvelsesprogrammer. Det vigtigste er, at man
træner struktureret, og at have lysten og finde det rig-
tige tidspunkt. Så vil træningen give succes og top-
præstationer. Med denne bog tager du de første
skridt i den rigtige retning. Noget, der er specielt ud-
viklet for denne bog er en »Racercykel træning«, som
forbedrer motorikken. Vigtige ernæringstips er på
samme måde som fitness workout medtaget for at
fuldende træningen. Denne bog forener sportsviden-
skab, træningsviden og fitnesserfaring på en måde,
som gør den sjov at læse. Jeg har også selv fundet
ideer i den til at forbedre min træning.

Jeg ønsker dig god fornøjelse, og håber at du må blive
hurtigere.

John Degenkolb

»Fra Cykelrytter til cykelrytter«

Fra John Degenkolb, professionel hos Team Argos-Shimano

Bag hver eneste succes ligger der hård og  
intelligent træning © Team Argos Shimano





Indledning

Peter, cykelrytter 

Peters lidenskab har ikke meget at gøre med storby-
ens moderne miljø og nemhed, skabt af fitnesscen-
trene, men meget mere med gadens nådesløse lov.
Ubarmhjertige opkørsler, smertende led, kulde, hede
og blæst. Peters lidenskab er det modsatte af stræben
efter magelighed. Peters livseliksir er den smalle vej,
fyldt med dejlige bakker og kurver, der slynger sig af
sted – ubehagelige, pinefulde. Hele tiden op og ned.
Modvind er det eneste man hele tiden kan regne med.
En flugt fra den grå planøkonomi i det moderne stor-
byliv. Her på hans tur gælder kun gadens – og fysiolo-
giens lov. Her får man ikke nogen energidrik efter træ-
ningen. Der er ingen sauna, intet dampbad. Kun ren
hurtighed, adrenalin og sukkerunderskud, en over-
vunden indre svinehund. Mange af Peters venner går
hjem om aftenen og slapper af eller slår sig ned med
fjernsynets fjernbetjening. Peter kæmper sig igennem
sit træningsprogram. Knokler sig gennem sin daglige
tur. Den er på nøjagtigt 65 km. Og han elsker hver
eneste af dem. Cykling – det er en kamp mod elemen-
terne, en kamp mod sig selv. 

Peter er 38, han bor nær nogle bakker. Hans
hobby: Cykelsport. Det er en del af hans liv. Peter har
en lille familie, et velbetalt job og stor glæde ved na-
turen. Hans kontorjob kræver ikke så meget af ham –
men netop det motiverer ham så meget mere til det,
der gør ham lykkelig på landevejene. Peter er en sli-
der, han tuner, han skruer, han forbedrer. Det har alle
hans ”artsfæller”, cykelrytterne, tilfælles med ham. At
blive lettere, bedre, hurtigere – det er en del af cykel-
rytterkulturen. 

Der kommer flere og flere som Peter.  Mange ”Pe-
ter” med deres carboncykler, fordi cykelsport er popu-
lært som altid. Disse ”Peter” har et helt specielt per-
sonligt forhold til deres cykel. Begejstringen for at
være sammen med cyklen, at indgå i en symbiose af
teknik og muskelstyrke og udleve den på ensomme
landeveje. Peter tænker i første række ikke på hans
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INDLEDNING

fremtid, men at få den bedste personlige tid på den
daglige tur. Opkørsler og modvind, lange kurver og
bakker, sprint og hvilepauser – det er Peters verden. 

Hvad består den så af? Peters cykelrevir har mel-
lemlange og lange bakker, flade stykker samt nogle
højhastigheds nedkørsler. Hans legeplads i tal: 65
km, 560 m i højden, 60 % smalle veje, en længere
bakke på ca. 3 km, tre mindre bakker på mellem 800
m og 2 km. Den længste nedkørsel går omkring 4 km
nedad. Resten temposkift. Hvile? Kun sjældent muligt. 

Fire gange om ugen svinger Peter sig i sadlen og
ruller således omkring 8000 km ind om året. Han taler
ikke gerne om sit BMI (body-mass-index), fordi det
med sine 25,7 ligger noget over gennemsnittet. Men
de par kilo for meget, han bærer rundt på, forhindrer
ham ikke i at arbejde hårdt mod sit mål. Peter vil i be-
dre form. Sammen med sine cykelkammerater er han
ofte den bagerste, det skal helt sikkert laves om. Og
han vil ikke kun hæve sin rekord lidt for den daglige
tur, men forbedre sig betydeligt.  

Peters lidenskab er hans religion. Den bestemmer
over hans liv, han er besat af den, kender hver eneste
kurve, enhver nok så kort stigning på den daglige tur.
Han har for længst indrettet sine ferieplaner, så de



11

passer med hans  sport – og på det seneste sågar
hans kost. Som hos mange cykelryttere er det også
”gået i blodet” på ham, og en dag vil han som  lang-
distancerytter køre over Alperne og han vil også gen-
nemføre en cykelmaraton. Kort sagt: Peter vil i form til
alle cykelsportens afskygninger. 

Hos alle, der har købt denne bog, gemmer der sig
en lille ”Peter”. For alle vil i sidste ende det, som Peter
også vil: blive bedre. Det er vores mål som fofattere at
få dig i bedre form, og gøre dig hurtigere og mere ef-
fektiv på cyklen. Denne bog fortæller i ti kapitler, hvor-
dan amatørryttere kan blive varigt bedre i form og
opnå deres personlige mål. Vi behandler cykeltræning
i sin helhed og vil med nemme tips og eksempler
hjælpe dig til at hæve dit sportslige niveau mærkbart.
Hvis du arbejder seriøst med tipsene i denne bog og
følger dem, kan du stille dig selv enhver udfordring.
Det er ligegyldigt hvilket endemål, du stiller dig, om
det er en langdistancekørsel, et alpe-cross – eller blot
din daglige tur.

Det lærer cykelrytteren i de enkelte
kapitler

I denne bog vil du finde ud af, hvordan du forbedrer
din bjergkørsel, flytter grænserne for din kørsel og
træder mere effektivt i pedalerne, hvordan du frem-
skynder din restituering, og hvad du skal spise hvor-
når. Efter læsningen vil du vide, hvordan du med få
træningstimer hver uge kan blive en succesrig cykel-
rytter, og hvad du skal passe på, hver gang du kører
ud. Vi vil udvide din horisont og hjælpe dig med enkle,
let anvendelige tips, at blive bedre på racercyklen.

indledning

Bakket landskab, små veje, sådan kan Peters træningsområde se ud. © Jochen Haar



Peters store ambition er et cykelmaraton (200 km
eller mere) og et alpe-cross – vi vil beskæftige os med
begge temaer. I de pågældende kapitler vil du finde
mange nyttige tips, som kan hjælpe dig med forbere-
delsen til sådan et eventyr. 

Vi anbefaler især, at du læser det første kapitel i
bogen nøje, fordi det er en slags ”nøgle” til de føl-
gende. Derefter kan du gå til de udvalgte kapitler, hvor
du ser det største potentiale for dig selv, eller som in-
teresserer dig mest. 

Måske kan du genkende dig selv i vores fiktive cy-
kelrytter Peter. Vi vil fra kapitel til kapitel gøre Peter
bedre og hurtigere, vi vil finde hans mangler og for-
klare og påvise, hvordan han kan afhjælpe dem. Der-
for vil vi gerne anbefale vores læser at læse hele bo-
gen for: ”Den mest fuldkomne cykelrytter når længst.”

Kapitel 1: Basisviden om fitness og træning
Grundlaget for succes er at vide, hvad man gør. At
forstå hvorfor man nogle dage kører hurtigt og andre
skal køre afslappede ture. Basisviden formidler træ-
ningens høje kunst og viser, hvilke værktøjer cykelryt-
teren har at arbejde med, hvilke grundprincipper man
skal have med og hvilket ”træningssprog”, der tales i
denne bog. Det første kapitel er en ”nøgle” til at
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bruge de følgende kapitler ordentligt. Det får dig til at
analysere dig selv og tænke over din træning. 

Kapitel 2: Udholdenhedstræning – grundlaget
for at gøre det sjovt at køre på racercykel
Grundlaget for al succes er  stor udholdenhed – derfor
starter træningsdelen i bogen med det tema. Kapitlet
forklarer, hvorfor cykelrytteren skal have stor udhol-
denhed og påpeger, hvorfor det er så vigtigt, at man
nogle gange ”langsomt kommer hurtigere” til målet,
eller nogen gange griber til uvante midler og endelig,
hvordan man bruger denne form for træning.

Kapitel 3: Bjergtræning – mere power på bjerget 
Cykelryttere, som kan lægge mere tryk i pedalerne op
ad bakke, har ikke bare mere succes, men har det
også sjovere. Men hvordan forbedrer man sin bjerg-
kørsel? Her bliver særlige øvelser forklaret, som skal
hjælpe med at hæve dit niveau på bjerget. 

INDLEDNING

Orientering er alfa og omega. På denne side kan man se, hvor træningsturen fører hen. © Jochen Haar
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Kapitel 4: Intensiv træning – flyt grænsen
Når det brænder i benene, og hjertet banker hurtigt,
har kroppen nået grænsen for sin ydeevne. Dette ka-
pitel viser, hvordan man kan flytte grænsen for kør-
slen, hvordan man højner den samlede ydeevne, eller
hvordan man simpelthen udmarver sig selv. Interval-
træningens høje kunst såvel som den intensive træ-
ning bygger på kapitel 2 og 3 og giver cykelrytteren
mange konkrete øvelsesprogrammer med på vejen.
Når cykelrytteren har udtømt alle muligheder for ud-
holdenhed og styrke, kommer intervaltræningen ind i
billedet. 

Kapitel 5: Restituering –  kom dig bedre
Hvis man ikke kommer sig, bliver ydeevnen ikke be-
dre – den træningsviden kommer en cykelrytter heller
ikke uden om. Hvordan man kommer sig efter hårde
ture, og hvor meget restituering man har brug for, kan
du finde i dette kapitel. En restituerings - countdown
viser tydeligt, hvornår hvad sker i kroppen efter en
hård præstation – og hvordan cykelryttere bedst fore-
bygger.

Kapitel 6: Siddestilling og motorik – ingen spild
af kræfter
Hvor meget styrke bliver brugt til fremdrift og hvor
meget forsvinder? Disse spørgsmål behandles i kapi-
tel 6. Hertil hører for det første siddestillingen og for
det andet træde-teknikken. Hvordan kører man øko-
nomisk, og hvordan kan man forbedre trædeteknik-
ken? Det nytter ikke med styrke i benene, hvis den går
tabt på vej til baghjulet. For også at hjælpe cykelrytte-
ren videre på dette punkt har vi lavet ”Cykelrytterens
ABC”, som er specielt udviklet til denne bog. 

Kapitel 7: Fitnesstræning – optimering af styrke
og koordination
Fitness, stabilisering og koordination bør være lige så
faste bestanddele af træningen som udholdenhed og
intensitet. Krævende træningspas og hårde spurter
kræver diverse atletiske færdigheder. Desuden bru-
ges nogen muskler mere og andre mindre, når der kø-
res på cykel. For at udjævne ensidighed i bevægeap-
paratet viser kapitel 7 tre moderne øvelsesprogram-
mer, som giver cykelrytteren stabilitet og balance.

Kapitel 8: Cykelrytterens kost – den bedste
energiforsyning
Hvad skal cykelrytteren bruge for at have det sjovt i
længere tid på turen, til træningen eller i et løb? Kapi-
tel 8 forklarer, hvilket ”brændstof” man skal tilføre
hvornår, og hvilken virkning de forskellige nærings-
stoffer har. Enkle og let brugelige tips, som de profes-
sionelle cykelrytter også bruger, viser, hvordan cykel-
rytteren kan spise og drikke effektivt og holde den
slanke linje med den rigtige ernæring.

Kapitel 9: Cykelmaraton – langdistancetræning
for alle 
Et cykelmaraton er enhver cykelrytters ridderslag. I
dette kapitel opdager nuværende og kommende kon-
kurrenceryttere, hvordan man på tre måneder målret-
tet forbereder sig på et langdistanceløb, og hvad et
cykelmaraton kræver. En detaljeret planlægning for-
klarer fremgangsmåden umiddelbart inden start-
skuddet. Taktiske tips viser, hvordan man bedst for-
holder sig i forskellige situationer under løbet. 

Kapitel 10: Alpe-cross- træning – lettere over
alle bjerge
For at realisere enhver cykelrytters drøm, nemlig en-
gang at krydse Alperne fra nord til syd, får man brug
for alt, hvad denne bog har beskrevet hidtil. Kapitel 10
giver som afslutning og højdepunkt konkrete træ-
ningsplaner til forberedelse og forklarer, hvordan cy-
kelryttere forholder sig optimalt for at opleve mere
sjov og om muligt ingen ærgrelser på sådan et even-
tyr. I løbet af de tre måneders forberedelsestid gælder
det ikke ubetinget om at gøre alting rigtigt, men så
lidt forkert som muligt. 

Indledning





Grundviden om fitness og træning
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Peter holder af de simple ting i livet. Det er allerede
indviklet nok. Hans kæreste hobby skal derfor ikke
lægge ham sten i vejen – og slet ikke den måde, han
kan tilegne sig sin viden på. Når han læser bøger om
træningsformer, stopper han ikke sjældent allerede
efter den første side med latin – fordi han som regel
kun forstår det halve. Mange træningsbøger er for
specielle, slår om sig med fagbegreber, og Peter ved
ganske enkelt ikke, hvordan han skal bruge denne

bunke af teoretisk viden i praksis under sin cykeltræ-
ning. 

Alligevel er hans hunger efter viden stor. Han vil
gerne vide, hvordan han kan træne mere effektivt,
køre bedre op ad bjergene og simpelthen køre hurti-
gere, hvordan han kan nå sine mål, få hjælp fra kon-
krete træningsværktøjer. Han har ofte prøvet at gå fra
grundtræning til hårde intervaller, dog har han egent-
lig aldrig vidst, hvorfor han gjorde det.

Kapitel 1: Grundviden om fitness og træning

Peters dilemma 

Lettere sagt end gjort: Hvis man ændrer sine træningsture, bliver det sjovere og

man bliver bedre.  © Jochen Haar



1.1 Cykeltur med bagtanke 
– eller: Hvad er træning?

Når man kører på cykel, er man ude i den friske luft,
sandsynligvis nyder man naturen og bruger sin krop.
Men når man kører på racercykel, vil man forbedre sig
sportsligt – præcis der ligger forskellen. Komme læn-
gere, køre hurtigere, komme lettere op ad bjerget –
motivationen kan være forskellig, men målet, at blive
mere effektiv, er dog det samme for alle cykelryttere.
Det kan være en maratontid fra sidste år, som skal for-
bedres eller – som vores Peter – at krydse Alpernes
mange pas, helst uden at møde for store problemer.
Vejen til at nå de personlige mål er at ”køre med sy-
stem” – eller slet og ret som ”træning”. Træning bety-
der jo ikke andet end en systematisk vej til et sports-
ligt mål. 
Mange hobbycykelryttere bryder sig ikke om begre-
bet ”træning”. Men begrebet ”træning” beskriver jo
netop det, som enhver cykelrytter laver, når han kører
en tur og samtidig har problemerne i næste cykelma-
raton eller alpe-cross i baghovedet. Derfor bliver be-
grebet ”træning” også brugt i denne bog om racer-
ture, almindelige cykelture osv. for ikke at skabe for-
virring. Målet er at organisere sine ture og i en
håndevending med nye aspekter og friske ideer at
lave dem til cykelryttertræning. 
”Hvis man ændrer alt, bliver alt forkert”, siger en ba-
nal sandhed. At forbedre sig på cyklen er en fortlø-
bende proces, som handler om stadige forbedringer.
Træningen virker forskelligt på de forskellige cykel-
ryttere. Hos nogle slår træningen hurtigere igennem
end hos andre. Nogen har brug for mere grundlæg-
gende træning for at forbedre sig, mens andre f.eks.
har brug for en højere intensitet. Træningens kunst
består netop i at finde den individuelle blanding af be-
og aflastning, som fører til en øget sportslig ydeevne. 
Det er en vidt udbredt mening at: ” Jo mere og jo hur-
tigere man kører, desto bedre bliver man.” Det er til et
vist punkt rigtigt. I første omgang kommer det ikke an
på, hvad der bliver trænet, men at man træner overho-
vedet. Men ved et bestemt punkt aftager virknings-
gradengraden ved yderligere træning. Så spiller det
ingen rolle, om man træner tre timer mere eller min-
dre om ugen, men hvordan man udnytter træningsti-

den. Med stigende træning spiller træningens effekti-
vitet en stadig større rolle, og netop her skal trænin-
gens effektivitet bestemme cykelturen. Ud fra tre
simple komponenter er det muligt at bringe system i
enhver cykel-kalender. Afgørende er hyppigheden af
træningsdage om ugen, summen af træningsmæng-
den, varigheden af de enkelte pas og deres intensitet. 
Der er mange grundopskrifter på træning, som kan
gøre enhver cykelsportsmand til en bedre og dermed
hurtigere cykelrytter. Hvilken opskrift, der giver mest
personlig succes, må den enkelte selv finde ud af  ud
fra erfaring og fornemmelse. Indholdet i denne bog er
et resultat af praktiske fitness- og træningserfaringer,
baseret på sportsvidenskab. Trods den store mængde
viden, som denne bog giver, vil cykelryttere ikke  finde
den eneste rigtige opskrift her i bogen på at blive en
bedre cykelrytter. 
Når man beskæftiger sig med træning, opdager man
hurtigt, at det man i et land betegner som trænings-
regler, ikke altid afspejler sig 1:1 i andre landes træ-
ningskoncepter. Træning i elitesport omgiver sig ofte
med et skær af hemmelighedsfuldhed. Hver træner
arbejder på den bedste strategi til at få sine sports-
mænd i bedre form. Derfor har alle lande udviklet de-
res egne systemer. Groft sagt, har man længe ment, at
inden for det tyske cykelforbund trænede man meget,
italienerne derimod satte fokus på hurtigkørsel, og
amerikanerne havde specielle programmer for træ-
ningsturene. Naturligvis kan man ikke bare generali-
sere, men det kan dog fortælle os, at endnu har ingen
fundet ”den sikre vej” til den ultimative højnelse af
præstationsevnen. 
Målet for den enkelte skal altså ikke være at finde den
eneste rigtige måde, men den individuelt optimale
måde. Derfor er det ikke vigtigt at gøre det hele rig-
tigt, men at gøre så lidt som muligt forkert.
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1.2 De ti vigtigste
træningsprincipper

Der er så mange påbud og regler i dagligdagen. Hvor-
for skal man også give cykeltræningen regler? Men
træning skal ikke opfattes som tortur, og de grund-
principper for træning, som gives i denne bog, kan
hjælpe dig med at blive bedre, uden at du mister for-
nøjelsen ved at køre racercykel. Træningsprincip-
perne er nøglen til at effektivisere cykeltræningen, for
med den begrænsede tid man har til sin træning at få
det bedste ud af den. Ligegyldigt hvor gammel man
er, hvor mange ”livskilometer” man har siddende i be-
nene eller hvor meget talent, man er blevet velsignet
med, så vil de følgende ti træningsprincipper hjælpe
enhver cykelrytter til at blive bedre.

Individualitetsprincippet
Alle mennesker reagerer forskelligt på en sportslig
aktivitet og har forskellige kropslige forudsætninger.
Hvis cykelryttere blot kopierer succesrige cykelryttere

eller kolleger, så vil det med stor sandsynlighed mis-
lykkes. Det er ikke uden grund, at reglen om indivi-
dualisme står på førstepladsen. For individualisme er
nøglen til succes – og desuden cykelsportens grund-
tanke. Alle cykelryttere må selv finde ud af, hvilken
mængde træning der er fornuftige for dem, hvor me-
get restitueringstid deres kroppe behøver, og hvor de-
res styrker og svagheder ligger. I træningen skal man
være egoistisk – konsekvent overholde sine trænings-
områder, og ikke forledes til at måle kræfter med cy-
kelkammeraterne. Cykelryttere skal holde fast i deres
egne metoder og koncentrere sig helt om sig selv,
lytte til sine kropssignaler og ikke lade sig påvirke af
deres omgivelser.

”Hårdt eller let” princippet
Hver træningsdag har et træningsmål. En dag skal
kroppen hjælpes med restituering, en anden skal den
jages op i ”det røde felt”. Selvfølgelig må der heller
ikke mangle sjove ture, hvor alle intensitetsområder
fra afslappet til hårdt køres igennem – men ikke kun.
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Mange cykelryttere kører ofte med samme intensitet,
på ”halv kraft”. Det giver ikke succes i længden. Dette
”halv kraft tempo” er for hurtigt til at forbedre fedtfor-
brændingen eller kapillariseringen af muskulaturen,
hastigheden er derimod for langsom til forhøjelse af
laktattolerancen ved ikke at køre i ”det røde felt” -
altså hverken det ene eller det andet. Derfor gælder
det om at træne hårdt på de hårde dage og let på de
afslappede dage, næsten langsomt. På den måde bli-
ver sprint, intensitet, koordination og grundtræning
ikke blandet sammen på samme dag. Man skal altså
ikke forsøge at forbedre alt på en dag, men koncen-
trere sig om enkelte træningsformer, som f.eks. for-
bedring af én sportslig færdighed. 

Kontinuitetsprincippet
Begyndere eller utrænede cykelryttere, som netop
har opdaget, at de vil køre racercykel, kommer et stort
skridt fremad ved kontinuerlig træning. Først og frem-
mest er det vigtigt bare at køre på racercykel og
komme i gang med sporten. Her tæller ikke kun cykel-
turen i weekenden, men også andre sportslige aktivi-
teter i løbet af ugen. Det er mindre afgørende i begyn-
delsen hvor mange timer, der trænes om ugen, om
måneden eller om året – det er vigtigere med antallet
af de enkelte træningspas. Det er bedre at køre oftere
og dermed kortere, hvis tidsbudgettet ikke tillader
flere timer. Selv en tidlig morgentur på 20 til 30 minut-

ter eller at cykle til arbejde bringer racerkøreren vi-
dere. 

Princippet om ”balance mellem træning og
restitution”.
Hvert træningspas kræver restitutionstid. Restitution
betyder at komme sig såvel fysisk som mentalt efter
racercykeltræning for derefter igen at kunne starte
frisk og motiveret på en ny omgang cykeltræning. Er
genopbygningen ikke afsluttet, og starter man for tid-
ligt med træning igen, når man sandsynligvis ikke
sine træningsmål, da kroppen ikke helt kan bearbejde
påvirkningen. Det er vigtigt, at kroppen virkelig bliver
holdt i ro på hviledagen og bliver udsat for så lille på-
virkning udefra som muligt. Derfor er rejse- eller ar-
bejdsdage ikke rigtige hviledage – heller ikke selv om
man ikke udfører noget sport. 

Mængden og varigheden af restitutionstiden er
lige så individuel som selve træningen og er bl.a. af-
hængig af ydre betingelser. Restitutionsprocessen
kan hæmmes, men kan også fremmes. Eksempelvis
virker stress i ens personlige omgivelser eller for lidt
søvn negativt. Massage eller afslappede ture derimod
fremmer genopbygningsprocessen, og træningen kan
genoptages tidligere. 

Tålmodighedsprincippet
Cykelryttere viser ofte utålmodighed mht. om trænin-
gen overhovedet virker. Der går mindst tre uger, inden
de første mærkbare træningsfremskridt kan mærkes.
Mange cykelryttere er dog alt for utålmodige og vil
straks dagen efter en træning afprøve deres forbed-
rede ydeevne og forsøger på hver af deres daglige
ture at bryde deres egen rekord.  Det hører med til
den daglige træning, at man ikke på så kort tid kan
mærke et spring i ydeevnen. Derfor skal cykelryttere
udforme deres træning konsekvent og kun gå til deres
personlige grænse, når det rigtig gælder – om det så
er ved hårde workouts, på udvalgte ture eller et cykel-
maraton. Ellers gælder det om at bevare roen og ”lade
formen komme”. 

Princippet ”at træne efter en plan”
En plan hjælper med at nå et udstukket mål. Denne
plan må ikke være statisk, men skal hele tiden tilpas-
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ses de ydre omstændigheder og den aktuelle form. En
plan skal sørge for at formen topper på det helt rigtige
tidspunkt og ikke tre uger før eller senere. Dermed
skal en plan være meget individuel og pålidelig som
forudsætning for en konsekvent udvikling. Det er til-
rådeligt hele tiden at tilpasse planen, men grund-
strukturen skal under ingen omstændigheder æn-
dres. Hvis en plan ikke fungerer, skal man lære af
fejlene, når næste sæsons træningsplan udformes. 
Det kan også anbefales at søge råd hos eksperter, cy-
kelrytterkolleger eller venner. Hvis en cykelrytter
mærker, at hans plan overskrider hans grænser, bør
han søge hjælp. En træner har den nødvendige viden
og erfaring og kan ofte give forskellige input. Man kan
som regel nå et mål mere effektivt med en professio-
nel træningsplan skrevet af en kompetent træner. 

Ernæringsprincippet
Den rigtige kost er den halve indsats. Selv en toptræ-
net cykelrytter kan ikke klare sig i et cykelløb over en
længere distance uden tilstrækkelig næringsopta-
gelse før og under løbet. Derfor skal man for enhver
pris undgå at gå sukkerkold, for det koster for meget

energi. Altså skal man spise tilstrækkeligt med regel-
mæssige mellemrum under et cykelløb. Ligesådan
skal en følelse af voldsom sult undgås – så sparer du
restitutionstid og spiser heller ikke så mange under-
lødige næringsmidler. 

Princippet om ”at reducere svagheder”
Cykelryttere skal finde deres svage sider. Bryder man
sig ikke om strækninger med mange kurver, sprinter
eller stejle bakker? Så skal man netop træne det!
Cykelryttere beskæftiger sig alt for ofte med de
stærke sider, som de i forvejen behersker, og som er
sjove. Imidlertid kommer det punkt hurtigt, hvor de
stærke sider vanskeligt kan gøres bedre og en forbed-
ring viser sig kun med små skridt. I modsætning hertil
er en reducering af svagheder et stort potentiale. 
Cykelryttere skal derfor arbejde målrettet med deres
svagheder og systematisk udrydde dem. 
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