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Formål med Kaptajn/træner håndbogen 

Formålet med denne håndbog er at hjælpe alle kaptajner og trænere i Galten CK, således I 

får de bedste muligheder for at udfylde rollen som kaptajn/træner.  

Vi vil fra Træningsudvalgets side, give jer alt den hjælp der skal til, for at I på alle måder er i 

stand til at planlægge og gennemføre vores træningsture.  

Håndbogen er et ”opsamlingspunkt”, hvor vi dokumenterer vores daglige erfaringer og ny 

viden. Her vil vi også rådgive om, hvordan vi vil omsætte det i praksis. Samtidig vil vi 

igennem håndbogen dokumentere, hvilke standarder vi arbejder efter i Galten CK. De 

standarder vi i samarbejdet mellem Bestyrelsen, Træningsudvalget og 

kaptajnerne/trænerene løbende drøfter og fastlægger. 

Håndbogen beskriver de overordnede rammer for kaptajnernes/trænernes adfærd og virke, 

samt hvilke mål der er for vores træningsture, og hvorledes disse skal gennemføres i Galten 

CK. 

 

Det skal understreges, at Kaptajn/træner håndbogen er et 

hjælpeværktøj, som den enkelte kaptajn/træner skal kende, og som 

bør anvendes som inspiration i det daglige arbejde.  
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Kaptajn/træner rollen 

Du er som kaptajn/træner omdrejningspunktet og garantien for kvaliteten af vores 

træningsture. Det er ikke altid nogen nem opgave. Det er også derfor, at alle Galten CK’s 

kaptajner/trænere som minimum skal gennemføre DCU’s kaptajn kursus. Det er vores 

garanti for, at vi i Galten CK altid kører efter færdselslovens bestemmelser og efter de regler 

og standarder der er besluttet for Galten CK. Vi opfordrer og støtter de kaptajner/trænere, 

der ønsker at uddanne sig yderligere, og eventuelt tage en egentlig træneruddannelse. 

Vi ønsker at lære af vores daglige erfaringer og vi ønsker at få ny viden omkring 

cykeltræning. Vi afholder løbende evalueringer af vores arbejde som kaptajner/trænere. 

Derved bliver vi i stand til at give vores medlemmer gode cykeloplevelser.  

Rolleskift: 

Med næsten 150 medlemmer, er der naturligvis stor forskel på de enkelte ryttere. Det 

betyder, at der også er relativ stor forskel på at cykle som Begynder eller at cykle som 

Supermotionister. Det betyder så igen, at der er stor forskel på, hvilke fokus der skal være 

fra kaptajnens/trænerens side.  

Som billedet viser, vil der på begynderholdet være langt størst fokus på de kaptajnsmæssige 

aktiviteter, hvorimod der hos supermotionisterne vil være størst fokus på de 

træningsmæssige aktiviteter.  Skal en kaptajn/træner være i stand til lede alle typer hold, 

skal vedkommende også være stand til kunne håndtere de ”rolleskifte” og fokuseringer der er 

på de enkelte hold. 

 

Rolleskift 
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Råd til god Kaptajn/træner adfærd: 

Medlemmernes øjne hviler altid på dig når du er kaptajn/træner. Uanset om du er i ”tjeneste” 

eller ej, vil du være en ROLLEMODEL for, hvordan vi cykler i Galten CK. Derfor er det vigtigt, 

at du altid viser en høj standard for adfærd på vores træningsture.  

Når du ikke er i ”tjeneste”, forventes det, at du er loyal overfor de andre kaptajner/trænere, 

og naturligvis cykler ud fra vores adfærdskodeks 

 Kaptajnen/træneren er holdets leder og er ansvarlig for, at turen planlægges og 

gennemføres ud fra det enkelte holds fokus samt fysiske og tekniske niveau. 

 Alle kaptajner/trænere møder op 10 min. før turens start. Det vil give jer 

mulighed for at drøfte og koordinere eventuelle ting, inden de forskellige hold 

kører ud på turene. 

 Kaptajnen/træneren orienterer holdet om turen, herunder - hvor turen går hen og 

hvor lang tid turen forventes at tage. 

 Kaptajnen/træneren informerer om og instruerer i de øvelser, der skal 

gennemføres under turen. Kaptajnen/træneren skal sørge for, at alle har forstået 

de væsentligste og kritiske elementer i øvelserne.  

 Kaptajnen/træneren er ansvarlig for turens gennemførelse og holdets adfærd 

under hele turen. 

 Kaptajnen/træneren skal sørge for, at alle kører efter de forudsætninger der er 

defineret for det pågældende hold, d.v.s. opvarmning, øvelser, hastighed, længde 

og afrulning.  

 Bliver en kaptajn/træner forhindret i at møde, skal vedkommende sørge for, at 

der er en afløser.   

 Kaptajnen/træneren skal sørge for, at alle på holdet får så meget ud af træningen 

som muligt. 

 Kaptajnen/træneren skal sørge for, at alle rytterne på holdet følger klubbens 

adfærdskodeks og at holdet fungerer godt socialt.  

 Kaptajnen/træneren skal sørge for, at nye medlemmer føler sig velkomne, og at 

de nye medlemmer bliver instrueret i klubbens regler og retningslinjer. Bl.a. skal 

det nye medlem have en ”læremester” på de første ture, således den mere 

erfarne rytter undervejs kan lære fra sig omkring bl.a. teknik, øvelser og 

signalgivning.  
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Mål med klubtræningen 

Med mange medlemmer, er der naturligvis mange forskellige og individuelle mål med at 

cykle. Derfor har vi i Galten CK opstillet nogle mål for, hvad kaptajnerne/trænerne skal 

forsøge at opnå med de ture er ansvarlige for. 

 Turen skal være en god blanding mellem social hygge/samvær og fysisk/teknisk 

træning. Vi skal sørge for, at vi har det hyggeligt og sjovt, men turen skal også 

medvirke til, at vi bliver bedre og dygtigere cykelryttere. 

 Turen og træningsøvelserne skal være varierede og inspirerende. Efter hver tur, skal 

vi glæde os til den næste tur med klubben. 

 Træningen skal være differentieret, så alle får noget ud af det. Vi skal sørge for, at 

alle medlemmerne, ud fra deres individuelle niveau og ønsker, i så høj grad som 

muligt får opfyldt deres behov.  
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Differentieret træning 

Den opgave vi har med at være kaptajner/træner for de forskellige hold betyder, at vi skal 

være i stand til at styre og træne hold, der er på forskellige fysiske og tekniske niveauer. Det 

er den væsentligste årsag til, at vi i det hele taget opdeler vores hold ud fra nogle fysiske og 

tekniske kriterier. Men indenfor det enkelte hold er der også forskel på de enkelte rytteres 

tekniske og fysiske niveauer. 

Derfor skal vi som kaptajner/trænere kunne planlægge og gennemføre ture, der er 

”designet” til netop det hold vi skal køre med pågældende dag. Kort sagt, vi skal være i stand 

til at DIFFERENTIERE træningen. Vi skal være i stand til at gennemføre vores træningsture 

på en sådan måde, at de forskellige ryttere på holdet alle får maksimalt ud af træningen.  

Her er nogle anbefalinger til, hvordan vi kan differentiere træningen indenfor det samme 

hold: 

 Opdel rytterne i mindre grupper, således rytterne passer sammen.  

 Lad stærke ryttere tage flere og længere føringer end mindre stærke ryttere. 

 Gennemfør de forskellige øvelser, hvor rytterne er inddelt efter styrke, så alle kører 

med nogenlunde samme intensitet. 

 Kør intervaller med grupper imod enkelte stærke ryttere. 

 Kør på en rundstrækning, så nogen kan nøjes med at køre lavere intensitet. Planlæg 

et opsamlingssted. 

De forhold vi kan justere under den enkelte tur er følgende: 

- Længde 

- Hårdhed 

- Intensitet 

- Antal øvelser  

- Hastighed               (Figuren illustrerer et muligt forhold mellem de 4 hold) 
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Træningsplanlægning 

God planlægning er lig med en god træning. God træning er vejen frem til at blive bedre og 

dygtigere cykelryttere.  

Det er vigtigt, at kaptajnen/træneren forbereder sig til turen – hver gang. 

Her er nogle gode råd til, hvad du kan gøre. 

 Forbered dig på, hvilket hold du skal være kaptajn/træner for. 

- Skal jeg køre med Motionisterne eller Supermotionisterne og hvad betyder det? 

 Forbered dig på, hvilken dag du er kaptajn/træner. 

- Er det tirsdag = fysisk træning, torsdag = teknisk træning eller søndag = 

længdetræning? 

 Gennemtænk, hvilke træningsøvelser der skal gennemføres. 

- Hvad er dagens tema? Fysisk træning, så planlæg nogle interval øvelser. 

 Vælg hvilke øvelser du vil bruge på turen. 

- Hvis du skal køre med Motionist+, skal du vælge de øvelser, antal og sværhedsgrad 

der passer til motionisternes niveau.  

 Vælg den rute, der passer bedst til den planlagte tur. 

- Hvis der skal trænes teknisk kørsel, så vælg en rute og længde der passer til det 

hold, du skal køre med. 

 Forbered dig på, hvordan du vil informere holdet om træningsturen. 

- Udfyld eventuelt træningsskemaet, så har du en skriftlig støtte til, hvad du skal 

fortælle INDEN turen starter.  

 Forbered dig på, hvordan du vil instruere turens øvelser for holdet. 

- Hvad vil du instruere INDEN turen starter, og hvad vil du instruere UDE på ruten?  

 Observer, reflekter og juster ude på turen.  

- Hvis du observerer, at turen ikke går som du havde planlagt, så find ud af hvorfor 

og hvad der går galt. Lav de nødvendige justeringer, så du får turen tilbage på 

”skinnerne” igen. 

Husk: Hvis vi vil blive dygtigere hele tiden, skal vi lære hele tiden, så  

”Planlæg – Gennemfør – Observer – Reflekter – Juster” 

 både undervejs, men også efter hver tur. 

                                              LÆRINGSHJUL 

 

 

1: Planlæg

2: Gennemfør

3: 
Observer

4: Reflekter

5: Juster
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Du kan med fordel anvende planlægningsskemaet. 

 

Planlægning af turen         

Kaptajn/træner: HADDOCK 

Dato: 15. april Dag:    Tirsdag Hold:  Motionist+ 

Ruten:      Tur rundt omkring Mossø, Gl. Ry, Ry og hjem over Jaungyde 

 

Længde: ca. 60 km Tid:   ca. 2 t. og 15 min. 

Øvelser: 

- Opvarmning de første 30 min. 

- Individuel bakkespurt ca. 1 km. og opsamling  

- Samlet restitution ca. 2 km. 

- Parvis jagt op til Yding Skovhøj. Ca. 2 km.og stop på bakken. De 2 svageste 

starter først og får 150 m. o.s.v. 

- 5 min. pause og vi nyder udsigten 

- Samlet nedkørsel og restitution til efter Yding. 

- Hård tempokørsel med rulleskift over ca. 4 km. 5 mandshold. Gerne lidt 

jagt. 80-85 %. 

- Samlet restitution frem til efter Gl. Rye imod Boes. 

- Moderat tempokørsel frem til afkørsel til Ry med rulleskift. Hele holdet ca. 

70  %. 

- Samlet restitution gennem Ry. 

- Afrulning fra før Jaungyde. Samlet op af bakken. 

Evaluering – hvordan gik turen? 

Antal deltagere: 16 

Turens længde:  75 km. Gns. Hastighed: 30 - for høj!!!! 

Hvad gik godt? Opvarmning kørte godt. God disciplin under det meste af 

turen. Alle fik pulsen godt op under øvelserne.  

Hvad gik ikke godt? Blev kørt for stærkt under restitution. Kørte for stærk 

under afrulning. Husk lille klinge. Enkelte reagerer ikke når der 

kommunikeres igennem gruppen. For høj gennemsnitshastighed.  

Hvad skal jeg gøre bedre næste gang? Bedre instruktion fra starten af turen. 

Skal informere bedre om restitutionskørsel og afrulning m.h.t. formål. Bedre 

styring af gennemsnitshastighed. 

  



Kaptajn/træner håndbog 2010/11 v 2.0  Marts 2010 

 

Træningskoncept 

Formålet med at opbygge et træningskoncept er primært at sikre, at der er differentiering og 

variation i den måde, vi cykler på henover den enkelte uge. Sekundært at give medlemmerne 

information om, hvordan der som udgangspunkt bliver cyklet de enkelte dage.  

Træningskoncept er bygget op omkring følgende 3 temaer:  

- Fysisk træning    -  alle tirsdage 

- Teknisk træning  -  alle torsdage 

- Længde træning  -  alle søndage  

Fysisk træning 

Formålet med fysisk træning er primært, at vi udvider vores generelle udeholdenhed, 

samtidig med at vi forbedrer vores fysiske styrke og hurtighed. Vi kører forskellige 

intervaløvelser, hvor vi også får en bedre acceleration og højere topfart på cyklen. 

Efterhånden kan vi køre hurtigere over en længere og længere strækning. 

Tirsdag er den dag, hvor vi for alvor får pulsen op i det røde felt og vi mærker mælkesyren. 

 

Teknisk træning 

Formålet med teknisk træning er primært, at vi efterhånden bliver bedre og dygtigere 

cyklister, d.v.s. vi efterhånden kører mere og mere sikkert i de forskellige situationer, og 

samtidig bliver vi i stand til at økonomisere bedre med vores kræfter. 

Den tekniske træning tager primært udgangspunkt i øvelser, hvor vi træner vores 

færdigheder i de forskellige køreformer, f.eks. paradekørsel, rulleskift og viftekørsel. 

Sekundært træner vi også lidt styrke og hurtighed i form af spurttræning. Torsdag er den 

dag, hvor vi træner i at blive bedre cyklister.
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Træningskoncept 

Længdetræning 

Formålet med længdetræning er primært, at vi efterhånden bliver mere og mere udholdne, 

og at vi kan sidde i sadlen i længere og længere perioder uden at blive trætte i ryg og balder.  

Længdetræning tager primært udgangspunkt i lange ture, hvor vi træner i at sidde i sadlen i 

lang tid. Sekundært gennemføres øvelser, hvor der trænes i fart og hurtighed. Der er plads 

til at lege cykelløb. 

Søndag er den dag, hvor vi får lov at mærke trætheden i hele kroppen.  
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Opbygning af en træningstur 

Alle træningsture i klubben består som udgangspunkt af 4 elementer, nemlig 

1. Opvarmning – minimum 30 min. varighed 

 

2. Øvelser 1. halvdel – antal, længde, type og varighed af øvelser og restitution afhænger 

af det enkelte hold og dagens træningstema. 

- Øvelse 

- Restitution 

- Øvelse 

- Restitution 

- Øvelse 

 

3. Øvelser 2. halvdel – antal, længde, type og varighed af øvelser og restitution afhænger 

af det enkelte hold og dagens træningstema. 

- Øvelse 

- Restitution 

- Øvelse 

- Restitution 

- Øvelse 

 

4. Afrulning – minimum 15 - 20 min. varighed 

1: Opvarmning 

Det er obligatorisk at gennemføre minimum 30 min. opvarmning. Opvarmningen skal køres 

på de svagestes præmisser, og kaptajnen/træneren skal styre, at farten ikke bliver for høj. 

Læg eventuelt en max. hastighed på f.eks. 25 km/t som holdet skal overholde, uanset hvem 

der tager føringer. Sørg for, at der sker hyppige skift i fronten af holdet, så enkelte ikke 

sidder og øger tempoet. Kør om nødvendigt som kaptajn/træner op og juster farten. 

Paradekørsel er vores foretrukne køreform på dette tidspunkt. 

Udover at sørge for at vi bliver varmet op på en skånsom måde, er strækningen vi kører 

opvarmning også velegnet til at få snakket med de andre ryttere. Vi kører måske 10 – 15 

km. med relativ lav hastighed, hvor vi kan sidde og hyggesnakke lidt, og med hyppige skift i 

fronten, får vi muligheden for at snakke lidt med de fleste.  

2/3: Øvelser 1. og 2. halvdel 

Det er ikke nogen nem opgave at planlægge og gennemføre en differentieret træningstur, 

hvor alle får lige meget ud af turen. Derfor er det yderst vigtigt, at kaptajnen/træneren 

planlægger turen grundigt. Turen skal sammensættes og justeres efter hvilket tema der er 

for den pågældende dag, samt hvilket hold det køres med. 

I princippet kan alle hold gennemføre de samme øvelser, men det er vigtigt at justere turens 

forskellige elementer, således de passer til det enkelte hold.  

Se under afsnittet Differentieret Træning. 

 

4: Afrulning 
Der er obligatorisk at gennemføre afrulning de sidste 15 – 20 minutter af turen. Det er 

gavnligt for den efterfølgende restitution og den generelle totaloplevelse af turen, at vi alle 

kommer samlet til Galten, og at vi alle føler os relativt friske ved turens afslutning. Det er 

ofte den sidste oplevelse af turen vi husker, og vi skal gerne slutte turen på en sådan måde, 

at vi glæder os til næste tur. Paradekørsel er vores foretrukne køreform på dette tidspunkt. 

Vi kan med fordel køre på den lille klinge under hele afrulningen. Vi kører samlet tilbage til 

Galten Hallen, hvor vi evaluerer turen og siger farvel til hinanden.  
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SIGNALGIVNING 

Sikkerhed er altid den vigtigste faktor vi skal tage hensyn til, når vi cykler i Galten CK. Vi skal 

tænke SIKKERHED – SIKKERHED – SIKKERHED ind i alle de ture vi gennemfører, og i alle 

de øvelser vi udfører undervejs.  

KLAR OG TYDELIG SIGNALGIVNING ER NØGLEN TIL SIKKER KØRSEL 

Derfor er det afgørende nødvendigt, at alle klubbens medlemmer lærer alle signaler at 

kende, at alle accepterer at signalerne skal afgives, og at alle rent faktisk afgiver de 

nødvendige signaler. Alle i Galten CK skal reagerer ensartet på samtlige signaler.  

 

Generelt: 

 Der er 2 typer signaler 

ORIENTERING  

Disse signaler orienterer gruppen om, at der kan være fare på færde, f.eks. 

”FORFRA” (bil forfra) eller ”HUL”(hul i vejen), og at rytterne skal være specielle 

opmærksomme på en specifik ting eller hændelse. Typisk vil disse orienteringssignaler 

komme fra de forreste eller bagerste i gruppen. 

KOMMANDOER 

Disse signaler fortæller gruppen, at nu skal den ændre adfærd, f.eks. ”PÅ EN 

RÆKKE” (alle cykler på en række), ”HØJRE” (gruppen skal dreje til højre). Typisk vil 

disse kommandosignaler komme fra kaptajnen eller de forreste i gruppen.  

 Alle signaler skal afgives både VERBALT og VISUELT. Det betyder, at der skal 

RÅBES og MARKERES samtidig, så alle har muligheden for enten at HØRE og/eller 

SE signalet. Helst begge dele. 

 Alle signaler skal gentages af rytterne med det samme FREM og TILBAGE i gruppen, 

så alle bliver orienteret hurtigt. 

 Alle ryttere er ansvarlige for, at afgivne signaler bliver GENTAGET og EFTERFULGT.  

 De forreste er gruppens ØJNE og ØRER fremadrettet, og er ansvarlige for, at afgive 

de nødvendige og korrekte signaler rettidigt på ting eller hændelser der er foran 

gruppen. 

 De bagerste er gruppens ØJNE og ØRER bagudrettet, og er ansvarlige for, at afgive 

de nødvendige og korrekte signaler rettidigt på ting eller hændelser der er bagved 

gruppen. 

 Når kaptajnen/træneren afgiver et signal f.eks. ”VENSTRE - NÆSTE GANG” og 

vedkommende f.eks. cykler bagerst i gruppen, kan det være svært for kaptajnen at 

vurdere, om alle i gruppen har HØRT og FORSTÅET signalet.  Derfor skal signalet 

gentages op igennem gruppen med det samme, og de 2 forreste skal straks række 

venstre hånd i vejret, så de markerer, at de har både HØRT og FORSTÅET signalet. 

Samtidig skal de gentage signalet mundtligt.   

 Der skal kun afgives de nødvendige signaler. Hvis gruppen cykler på en bred landevej 

med midterstriber, er det f.eks. ikke nødvendige at signalere ”FORFRA”, hvis den bil 

der kommer forfra ikke udgør nogen risiko.  

Det samme gælder, hvis der ligger lidt grus og småsten på vejen, på et tidspunkt hvor 

gruppen cykler ligeud. Så er det ikke nødvendigt at signalere ”GRUS” eller ”STEN”. 

Signaler skal ikke give unødvendig uro i gruppen. 

 

  



Kaptajn/træner håndbog 2010/11 v 2.0  Marts 2010 

 

SIGNALGIVNING 

ORIENTERINGS SIGNALER: 

 ”FORFRA”  

Det betyder, at gruppen skal være opmærksom på et køretøj FORFRA. Gruppen skal 

fortsætte med at køre på samme måde, men måske lige trække lidt tættere sammen. 

 

 ”BAGFRA” 

Det betyder, at gruppen skal være opmærksom på et køretøj BAGFRA. Gruppen skal 

fortsætte med at køre på samme måde, men måske lige trække lidt tættere sammen. 

 

 ”FRI” 

Hvis gruppen skal passere et vejkryds eller i det hele taget krydse en vej, er det 

vigtigt at der bliver kigget grundigt efter både forrest og bagerst i gruppen. Når 

gruppen kan passere vejen råbes der ”FRI”, hvorefter alle krydser vejen. 

 

 ”SE OP” 

Det betyder, at gruppen skal være opmærksom på en forhindring forfra, der kan være 

til fare for rytterne. Det kan være en indsnævring af vejen eller en holdende bil. Der 

råbes f.eks. ”SE OP - TIL HØJRE”. Samtidig kan de forreste markere med et klap på 

højre balle og derefter vise med højre hånd, at gruppen skal trække lidt ud. Signalet 

skal gentages ned igennem gruppen. 

 

 ”HUL” 

Det betyder, at der er et hul i vejen. Der råbes ”HUL” og samtidig markeres med 

højre eller venstre hånd til den side hvor huller et. Pegefingeren peger i den retning 

hullet er. 

 

 ”GRUS” 

Det betyder, at der ligger grus på vejen. Der råbes ”GRUS”, og samtidig markeres 

med højre eller venstre hånd til hvilken side der ligger grus. Der foretages en fejende 

bevægelse med hånden. 

 

 ”STEN” 

Det betyder, at der ligger sten på vejen. Der råbes ”STEN”, og samtidig markeres 

med højre eller venstre hånd til hvilken side der ligger sten. Pegefingeren peger i den 

retning stenen er.  
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SIGNALGIVNING 

KOMMANDO SIGNALER: 

 ”PARADEKØRSEL” 

Det betyder, at gruppen skal ændre køreform til PARADEKØRSEL. 

 

 ”RULLESKIFT” 

Det betyder, at gruppen skal ændre køreform, således der foretages RULLESKIFT.  

 

 ”MED URET” 

Ved rulleskifte og vinden kommer ind fra højre, kan kaptajnen/træneren kommandere 

”MED URET”, således rotationen forgår på den optimale måde i forhold til vinden. 

 

 ”MOD URET” 

Ved rulleskifte og vinden kommer ind fra venstre, kan kaptajnen/træneren 

kommandere ”MOD URET”, således rotationen forgår på den optimale måde i forhold 

til vinden. 

 

 ”VIFTEKØRSEL” 

Det betyder, at gruppen skal ændre køreform til VIFTEKØRSEL. 

 

 ”HOLD TIL HØJRE” 

I forbindelse med at der f.eks. kommer en bil, enten forfra eller bagfra, kan der 

kommanderes ”HOLD TIL HØJRE”. Det betyder, at gruppen skal trække lidt længere 

ind til højre på vejen, så vi fylder lidt mindre.  

 

 ”VENSTRE” 

Det betyder, at gruppen skal dreje til VENSTRE. Signalet kan udbygges med 

”VENSTRE – EFTER HUSET”, eller en anden nærmere præcis angivelse af, hvor 

holdet skal dreje.  

 

 ”HØJRE” 

Det betyder, at gruppen skal dreje til HØJRE. Signalet kan udbygges med ”HØJRE – 

EFTER HUSET”, eller en anden nærmere præcis angivelse af, hvor holdet skal dreje. 

 

 ”LIGE OVER” 

Det betyder, at gruppen skal fortsætte LIGE OVER, f.eks. i forbindelse med et 

vejkryds eller i en rundkørsel. 

 

 ”2 NED” 

Hvis farten i gruppen er for høj kan der f.eks. råbes ”2 NED”. Det betyder, at farten i 

gruppen skal sættes ned med ca. 2 km/t, fra f.eks. 30 km/t til 28 km/t. Farten skal 

nedsættes stille og roligt. De forreste fortsætter med at cykle, med træder lidt 

langsommere, så farten gradvis sænkes. Ingen pludselige opbremsninger! 

 

 ”3 OP” 

Hvis farten i gruppen skal sættes lidt op, kan der f.eks. råbes ”3 OP”. Det betyder, at 

de forreste i gruppen stille og roligt skal sætte farten op fra f.eks. 30 km/t til 33 km/t.  

Ingen pludselige accelerationer. 
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SIGNALGIVNING 

KOMMANDO SIGNALER: 

 ”OPSAMLING” 

Hvis der er spredning i gruppen kan der råbes ”OPSAMLING”. Det betyder 

umiddelbart, at tempoet skal sættes lidt ned i gruppen, således de bagerste kan 

komme op til gruppen. Når tempoet skal sættes ned, skal dette ske gradvist over en 

lidt længere strækning. Ingen pludselige opbremsninger. 

Hvis der f.eks. råbes ”OPSAMLING PÅ TOPPEN”, betyder det, at alle skal standse på 

toppen af bakken og vente på de sidste. Kaptajnen/træneren siger til, når holdet skal 

starte igen. 

 

 ”PÅ EN RÆKKE” 

Hvis der kommer et stort køretøj forfra eller bagfra, eller vejen er så smal, at vi ikke 

må må/køre paradekørsel eller rulleskifte, skal der råbes ”PÅ EN RÆKKE”. Det 

betyder, at gruppen som en lynlås skal flette sammen til én lang række.  

 

 ”DEFEKT” 

Hvis der sker en punktering eller anden defekt i gruppen, råbes ”DEFEKT”. Det 

betyder, at alle i gruppen stille og roligt tager farten af cyklerne, stopper og orienterer 

sig om hvad der er sket. Kaptajnen/træneren beslutter hvornår og hvordan gruppen 

fortsætter. 

 

”STOPPER” 

Hvis gruppen skal stoppe helt op ved et vejkryds eller ved defekt, skal dette 

signaliseres i god tid. Der råbes ”STOPPER”, og samtidig rækker de 2 forreste den 

ene hånd i vejret, så alle kan se at der stoppes.  

 

 VI STARTER” 

Hvis gruppen har været standset, sætter kaptajnen/træneren holdet i gang ved at 

råbe ”VI STARTER”. 
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KØREFORMER 

Paradekørsel 

Anvendelse 

Paradekørsel er en køreform, der anvendes, når holdet skal transporteres sikkert over en 

kortere eller længere strækning. Tempoet under paradekørsel er moderat, og rytterne cykler 

i 2 rækker ved siden af hinanden, så langt til højre på vejen som muligt.  

På de normale træningsture, anvender vi paradekørsel under opvarmning, restitution mellem 

intervaller, og som afrulning på slutningen af turen. 

Paradekørsel kan også anvendes som den primære køreform, når vi træner 

LÆNGDETRÆNING om søndagen. Her vil tempoet på holdet typisk være relativt højt.  

Paradekørsel er en køreform, der anvender sig godt til DIFFERETIERET træning, idet det er 

muligt for rytterne at tager forskellige føringer længdemæssigt og tidsmæssigt. 

Teknik 

 Der køres i 2 rækker ved siden af hinanden. Det er yderst vigtigt af sikkerhedshensyn, 

at rytterne ikke kommer til at køre op på siden af hinanden, men bliver bagved den 

forankørende, og praktisk talt kører i den andens ”hjulspor”. 

 Der køres ”styr ved styr”, d.v.s. de 2 ryttere ved siden af hinanden, har samme 

afstand til de forankørende. Afstanden mellem de 2 ryttere afhænger af rytternes 

tekniske evner, men det skal tilstræbes, at der er så lidt afstand mellem de 2 styr 

som muligt. På den måde fylder holdet så lidt som muligt i bredden. 

 Afstanden i længderetningen mellem rytterne afhænger meget af rytternes tekniske 

evner og rutine. For at opnå så meget læ som muligt, er det ønskeligt, at der er så lidt 

afstand mellem rytterne som muligt, mellem 10 til 30 cm. 

Det skal understreges, at afstanden til de 2 forankørende ryttere afgøres af den 

rytter, der føler sig mest usikker på at køre tæt på de forankørende. Har den mest 

usikre rytter behov for at holde en afstand til den forankørende på f.eks. 1 m., kører 

BEGGE ryttere med en afstand på 1 m. til de forankørende. Den mest sikre rytter 

retter ind og kører ”styr ved styr” med sidekammeraten.  

 Farten under paradekørsel skal holdes konstant, så der ikke sker pludselige 

accelerationer eller nedbremsninger. Den konstante hastighed forhindrer pludselige 

huller mellem rytterne og dermed pludselige accelerationer og måske efterfølgende 

pludselige opbremsninger.  

 Alle ryttere holder deres plads i gruppen. Det eneste tidspunkt der skiftes plads er, 

når der skiftes føringer foran i gruppen, og de resterende ryttere roterer med rundt. 

 Paradekørsel er en sikker køreform der kan køres med rigtig mange ryttere. Det 

kræver dog stor deciplin og dygtighed. Det kræver også relativ stor opmærksomhed 

at køre paradekørsel, så det gælder om, at der så meget ro i gruppen som muligt. Det 

er vigtigt, at alle ryttere holder sig på de aftalte pladser og overholder alle aftaler der 

gælder for paradekørsel, d.v.s holder sig bag ved den forankørende, holder en 

konstant afstand til den forankørende, og hele tiden kører ”styr ved styr” med 

sidekammeraten. På den måde, skal den enkelte rytter ”nøjes” med at rette sin fulde 

opmærksomhed mod den forankørende.   
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KØREFORMER 

Paradekørsel (fortsat) 

Føringer 

Alle ryttere får 2 føringer når der køres paradekørsel. Føringerne kan være af forskellige 

længde, afhængig af vind og vejr, samt hvilken styrke den enkelte rytter har. Normalt vil 

kaptajnen/træneren fastlægge, hvor lange føringer der skal tages, f.eks. føringer af 1 – 2 

minutters varighed, eller skifte for hver 700 - 1000 m.   

Hvis der køres i kraftig mod- eller sidevind, kan det være meget krævende at sidde forrest i 

gruppen eller ud i vindsiden. Derfor anbefales det, at føringerne bliver lidt kortere, så der 

sker en hurtigere rotation rundt i gruppen. Det må dog ikke tage karakter af rulleskifte.  

Den inderste forreste rytter, der er i gang med sin 2. føring, bestemmer, ud fra 

kaptajnens/trænerens vejledende interval, hvornår der skal skiftes igen.  

De 2 ryttere der cykler forrest i gruppen, skal sætte den høje standard der skal efterleves 

ned igennem gruppen. De 2 forreste ryttere skal sørge for at holde den hastighed der er 

aftalt, og sørge for en jævn hastighed. Samtidig skal de 2 forreste sørge for, konstant og 

hele tiden, cykle ”styr ved styr”, så linjerne nedad de 2 rækker hele tiden bliver opretholdt.    

Skifte 

Skiftet i fronten af gruppen skaber naturligvis en reaktion i begge rækker. Derfor skal skiftet 

ske glidende og uden nogen form for acceleration i gruppen eller den række, hvor den 

forreste rytter skal trække ind til sin 2. føring. 

Den inderste rytter markerer, f.eks. ved at lægge sin venstre hånd på skulderen af rytteren 

på sin venstre side. Det er et tegn til sidekammeraten, at nu skal han være parat til at 

trække ind foran. Samtidig markeres det til de bagvedkørende, at han nu tager en lille smule 

af farten. Den yderste rytter holder farten konstant, og glider stille og roligt ind foran 

rytteren i den inderste række, der er gledet lidt tilbage. Ved at markere skiftet med hånden, 

er det muligt for de bagvedkørende at se, at nu sænkes farten lidt i den inderste række, og 

at de derved selv skal være opmærksomme på at træde lidt mindre i pedalerne. Samtidig 

kan rytterne i den yderste række se, at nu skal de holde lidt øje med den rytter der er lige 

foran dem. 

Gode råd 

I specielt venstresving, er det ofte et problem, at komme sikkert rundt når der køres 

paradekørsel. Det sker ofte, at gruppen trækker længere og længere ud til venstre på 

vejbanen, eftersom gruppen kører rundt i svinget, så de sidste i gruppen kommer helt ud på 

midten af vejen. FARLIGT!   

Modkørende biler, har ikke en chance for at undgå kollision, SÅ sørg for at holde sporet ude i 

højre side af vejen igennem hele svinget. Betragt svinget, som om der ligger 2 jernbanespor 

rundt i svinget, hvor både de forreste og bagerste skal holde sig på. 
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KØREFORMER 

RULLESKIFTE 

Anvendelse 

Rulleskifte anvendes primært til at sætte et relativt højt tempo over en længere strækning. 

Tempoet skal være jævnt og kontrolleret, f.eks. på 35 km/t som kaptajnen/træneren har 

fastlagt. Rulleskifte anvendes til teknisk træning, samt når der skal kører middel til hårde 

intervaller over en længere strækning. Afhængig af kørerevner, rutine, hastighed og længde, 

kan holdstørrelsen variere fra 3 til 16 mand. Jo større hold - jo mere uro vil der være i 

gruppen, og derved også større risiko. 

Fordelen ved rulleskifte er, at der ikke tages egentlige føringer. Den enkelte rytter sidder i læ 

det meste af tiden. Kun i den korte periode, hvor der skiftes i fronten er rytteren i vinden.  

Rulleskifte er ikke anvendelig til differentieret træning, idet alle ryttere skal præstere den 

samme fysiske udfoldelse.  

 

Teknik 

 Holder kører som udgangspunkt på samme måde som paradekørsel, d.v.s. 2 og 2 ved 

siden af hinanden på 2 rækker. Dog består denne gruppe af 2 rækker med forskellige 

hastigheder – en langsom række og en hurtig række.  

 Rotationen, der skal fungere som én sammenhængende kæde, kører ”med uret” eller 

”mod uret”, afhængig af vindretning. Kommer vinden fra venstre, kører rotationen  

”imod" uret". Kommer vinden fra højre, kører rotationen ”med uret”. Den hurtige 

række kører altid frem i læsiden. 

 Er der direkte modvind eller direkte medvind, skal rotationen altid køre ”med uret” af 

sikkerhedshensyn.  

 Der skal holdes et jævnt tempo. Den hurtige række skal sørge for ikke at øge 

hastigheden, men holde den aftalte hastighed.  

 For at undgå ”huller” i kæden, er det vigtigt, at den bagerste rytter i den langsomme 

række, hurtigt kommer ”på hjul” af den anden rytter der lige er trukket ud for at køre 

frem. Det er ofte gavnligt, at den bagerste rytter, når han passerer den næste rytter, 

f.eks. råber ”sidste”. Derved menes, at nu kan vedkommende trække ud i den række 

der kører hurtigt. Kun i denne situation der må accelereres, så hastigheden øges til 

den hastighed den hurtige række kører med.   

Føringer 

Ved rulleskifte tages der ikke egentlige føringer. Når en rytter kommer helt frem i den hurtige 

række, trækker han stille og roligt ind foran den anden rytter i den langsomme række og 

tager hastigheden af.  

Skifte 

At køre rulleskifte er en meget teknisk krævende køreform. Specielt er det vigtigt, at det 

kontinuerlige skifte løber jævnt uden nogen form for yderligere acceleration i den hurtige 

række, end den forskel der er i hastigheden mellem de 2 rækker.  

Den forreste rytter trækker roligt ind foran den inderste rytter, og sænker hastigheden til den 

hastighed der køres med i den inderste række. 
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KØREFORMER 

RULLESKIFTE 

Gode råd  

Med den relative høje hastighed der køres med under rulleskifte, bliver de 2 rækker ofte lidt 

uens, d.v.s. der bliver ikke holdt 2 rene rækker. Det medfører, at gruppen begynder at fylde 

mere på vejen end ved paradekørsel. Specielt vil den langsomme række ofte opleve lidt 

varierende hastighed, fordi der hele tiden kommer nye ryttere ind forrest i rækken, hvor 

disse ryttere også tager lidt af farten. Afhængighed af rutine og dygtighed, kan dette 

forplanter sig ned genne den langsomme række, hvorved der måske kommer pludselige 

opbremsninger. Rækken er ikke længere en linje, men en række ryttere der ligger noget 

forskudt for hinanden og derved fylder mere end nødvendigt og gavnligt. Det betyder, at de 

skal længere ud på vejen for at overhale, og derved stiger risikoen.   

Det kræver 100 % opmærksomhed hele tiden at køre rulleskifte.  
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KØREFORMER 

VIFTEKØRSEL 

Anvendelse 

Viftekørsel er en køreform, der primært anvendes i moderat til kraftig sidevind. Viftekørsel 

egner sig ikke til store hold, idet viften vil fylde hele vejen. I Galten CK kører vi kun 

viftekørsel i meget små grupper – max. 5 ryttere, og kun i forbindelse med teknisk træning 

eller til kortere hårde intervaller i stærk sidevind.  

Viftekørsel egner sig godt til differentieret træning, idet føringernes længde kan afpasses 

individuelt fra rytter til rytter. 

Fordelen ved viftekørsel er, at gruppen kan opnå maksimal læ i sidevind eller vind ind skråt 

forfra. Ulempen, er at gruppen fylder stort set hele vejen, så det er en køreform der kræver 

ekstra stor opmærksomhed på den øvrige trafik. Derfor træner vi i Galten CK kun viftekørsel 

i begrænset omfang, og udelukkende på øde vejstrækninger hvor vi kan overskue vejen 

langt frem.   

Teknik 

 Hvis vindretningen kommer fra højre, kører den forreste rytter helt ude til højre på 

vejen, og de efterfølgende ryttere ligger i læ på venstre side af den forankørende.   

 Kommer vindretningen fra venstre, kører den forreste rytter helt ude til midten af 

vejen, og de efterfølgende ryttere ligger i læ på højre side af den forankørende. 

 Hastigheden kan variere meget i gruppen 

 Afhængig af vindstyrke, kræver det også gode køreegenskaber og rutine at køre 

viftekørsel. Rytterne cykler relativt tæt på hinanden, og ved stærk sidevind, er det 

forbundet med stor risiko for styrt. 

Føringer 

Føringerne kan variere fra rytter til rytter, afhængig af vindstyrke, hastighed og styrkeforhold 

i gruppen, og kan variere fra 30 – 60 sek., eller fra 100 – 300 m. Helt afhængig af, hvordan 

gruppen er sammensat og vejrforhold. 

Skifte 

Skiftet forgår ved, at den rytter der ”ligger i vinden”, langsomt tager farten af cyklen, og 

derved glider lidt bagud. Forinden, kan vedkommende markere, f.eks. ved at løfte højre eller 

venstre albue, afhængig af hvordan viften er formet. Det vil vise den næste rytter, at nu skal 

de skifte. Den forreste rytter glider ned bagved gruppen, og lægger sig på læ som den sidste 

rytter i gruppen. 

 

Gode råd  

Træning i viftekørsel skal forgå i små grupper. Jo mindre rutinerede ryttere der er tale om – 

jo mindre grupper. Max 3 ryttere. Med urutinerede ryttere, kan træningen foregå uden der er 

sidevind. Det er mest sikkert, men vil naturligvis ikke give den naturlige fornemmelse for 

fordelen ved at køre i vifte. 
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KØREFORMER 

EN RÆKKE 

Anvendelse 

Af sikkerhedshensyn er det ofte bedst at vi kører på en række. Det kan være fordi vejen ikke 

er velegnet til at køre f.eks. paradekørsel. Det kan være fordi vejen er smal, cykelstien er 

smal, vejen er uoverskuelig med mange sving og meget trafik, der er fuldt optrukne striber 

på vejen eller vi er til væsentlig gene for de øvrige trafikanter i det hele taget, f.eks. ved 

modkørende eller overhalende biler, i bymæssig bebyggelse e. lign.   

I direkte modvind er det også gavnligt at køre på en række er. Gruppen deles eventuelt op i 

mindre grupper, der kører på en række i modvinden. Fordelen er, at alle, undtagen den 

forreste rytter, får maksimal læ. 

Ved meget høj hastighed over en lang strækning, og gruppen består af ryttere med 

forskellige styrke og udholdenhed, kan det være godt at køre på en række (Tænk på 

holdkørsel i Tour De France). Der kan tages individuelle føringer med hensyn til længde og 

hastighed. Det er muligt at tage korte eller lange føringer, eller springe føringer over ved at 

falde tilbage med den samme. Denne køreform egner sig godt til differentieret træning.  

Teknik 

 Gruppen kører på en række med minimal afstand mellem rytterne, af hensyn til 

maksimal læ. Afstand til den forankørende afgøres dog ud fra rutine og sikkerhed.  

 Hvis gruppe skal ind på en række fra paradekørsel, flettes der ind efter ”lynlås” 

princippet. De ryttere der kører i den yderste række, trækker ind foran deres 

respektive sidekammerater på højre side.  

Føringer 

Føringer kan variere i længde og hastighed ud fra den enkelte rytters styrke. De stærke 

ryttere kan tage længere føringer, hvor de eventuelt langsomt øger hastigheden til en højere 

hastighed.  

Skifte 

Inden skiftet påbegyndes, markerer der førende rytter med den en albue, at nu skal der 

skiftes. Den forreste rytter holder sin hastighed, trækker roligt ud til venstre med konstant 

hastighed. Først når han er kommet fri af rækken, sænker han hastigheden stille og roligt, 

finder ind bagerst i gruppen og accelererer op i gruppens hastighed igen. 

 

Gode råd  

Når vi skal ind på en række, fra f.eks. paradekørsel, skal det foregå hurtigt og sikkert uden 

nogen form for panik eller uheld. Derfor er det vigtigt, at der løbende bliver instrueret og 

trænet i at komme ind på ”EN RÆKKE”. Træningen kan med fordel foregå i mindre hold med 

6 – 8 ryttere pr hold, så alle får øvelsen i at agere korrekt, afhængig af, hvor i gruppen de 

befinder sig. 

Den forreste del af gruppen accelererer hurtigt fremad for at ”trække” gruppen længere ud, 

og derved skaffe plads, så den yderste række kan trække ind foran deres sidekammerater. 

Den midterste del af gruppen træder langsomt, så afstanden til de forreste øges hurtigt, og 

de bagerste stopper med at træde. På den måde bliver gruppen hurtigt trukket ud, og 

afstanden imellem rytterne i den inderste række bliver større.    
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KØREFORMER 

PAR KØRSEL 

Anvendelse 

Par kørsel er den mest enkle og mest sikre køreform – hvis man skal køre med andre end sig 

selv. Par kørsel kan anvendes som træning af nye ryttere, der skal lære at køre tæt ved 

siden af hinanden eller tæt bagefter hinanden. 

Par kørsel kan også anvendes til kortere og hårde intervaløvelser. Det er relativt let at finde 2 

ryttere der styrkemæssigt passer sammen, så denne køreform er god til at differentiere 

træningen. Det er kun de 2 ryttere der ”kæmper” imod hinanden på lige vilkår.  

Fordelen ved denne køreform er, at de 2 ryttere ikke fylder meget på vejen, og at der kun er 

en anden rytter at holde øje med.  

Teknik 

 Hvis vindretningen kommer forfra, kan de 2 ryttere køre på en række, og derfra køre 

en mindre form for rulleskifte. 

 Hvis vindretningen er fra siden, kan der ligges i læ på den ene eller anden side, uden 

at de 2 ryttere fylder ret meget på vejen. 

Føringer 

Føringerne kan variere afhængig af styrkeforhold. Den stærkere rytter kan tage længere 

føringen med højere hastighed, mens den anden rytter ligger i læ. Den svagere rytter kan 

efterfølgende tage en kortere føring med lavere hastighed.  

Skifte 

Skiftet kan foregå ved, at den forreste rytter med albuen markerer, at nu skal der skiftes. 

Skiftet kan forgå ”med uret” eller ”mod uret” afhængig af vindretning, eller der kan foregå en 

kontinuerlig rotation på samme måde som rulleskifte.  

 

Gode råd  

Brug par kørsel som en god måde at oplære nye urutinerede ryttere under trygge rammer.   
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Fysisk træning 

Øvelse 1 – Intervalkørsel enkeltvis, parvis eller mindre grupper 

Beskrivelse 

Rytterne kører på en kendt rute på 5 – 15 km. Rytterne kører jagtstart enten enkeltvist, 

parvis eller i grupper op til 5 mand. Rytterne/grupperne sendes afsted, så de svageste starter 

først og de stærkeste starter sidst. Afstanden mellem de startende, kan med fordel variere 

fra gang til gang. Nogle gange skal kaptajnen/træneren lave små huller mellem de startende, 

så der bliver samling. Andre gange kan der være større huller mellem de startende, så der 

måske bliver samling. Andre gange kan der laves så store huller, at der ikke bliver samling. 

Denne fremgangsmåde er motiverende for rytterne, idet alle derved har chancen for at 

”vinde” engang imellem. 

Grupperne skal sammensættes så homogent som muligt, så der ikke er en enkelt rytter der 

”sprænger” holdet. Det kan aftales fra gang til gang, hvor lange føringer der skal tages, og 

øvelsen kan også indeholde træning i rulleskift og viftekørsel. 

Hvis rytterne eller grupperne indhenter hinanden, må der gerne ”hænges på” dem, der kører 

forbi. Der køres frem til en aftalt målstreg i form af et byskilt eller lignende. 

Variation 

Variationen ligger i sammensætningen af øvelsen, d.v.s. enkeltvis, parvis eller nogle mindre 

grupper, samt afstanden mellem disse.   

Hvis der køres interval enkeltvis, kan det anbefales at køre intervallet over en lidt kortere 

strækning på f.eks. 3 - 5 km. Parvis kan længden f.eks. være 8 - 10 km., og gruppevis 

måske 13 - 15 km. 

Kaptajnens/trænerens rolle 

Kaptajnen/træneren skal stå tilbage med det sidste hold, så vedkommende kan sikre sig, at 

hullerne mellem de startende bliver af en passende størrelse. Det kræver, at 

kaptajnen/træneren som minimum er i stand til at sidde på hjul af den/de sidste. 

Placering på turen 

Denne øvelse skal køres på turens første halvdel, når alle på holdet er varmet godt op og 

fortsat er friske. 

Antal gange 

Afhængig af det enkelte intervals sammensætning, enkeltvis, parvis eller gruppe og længde, 

kan denne øvelse gentages 2 – 4 gange på den enkelte træningstur.  

Bemærkning 

Dette er en øvelse, hvor pulsen og farten vil komme relativt højt op, og det betyder, at 

øvelsen stiller store krav til den enkelte rytters koncentration. Derfor vil det være en fordel 

for sikkerheden i øvelsen, at der køres på en kendt strækning uden den store risiko for 

negative overraskelser, samt at rytterne ved hvornår den enkelte øvelse afsluttes.  
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Fysisk træning 

Øvelse 2 – Spurte fra gruppe til gruppe 

Beskrivelse 

Rytterne kører som et samlet hold. En rytter sendes foran de andre med ca. 200 – 400 

meters forspring. Den ”førende” rytter og det bagved liggende hold, holder samme hastighed 

gennem hele øvelsen. Rytterne skal en efter en, på kaptajnens/trænerens kommando, så 

hurtigt som muligt, lukke hullet op til den førende rytter. Kaptajnen/træneren sender 

rytterne afsted med passende mellemrum, men skal dog sikre sig, at det ikke er muligt at 

blive indhentet. Det forreste hold (der bliver større og større), skal sørge for at holde samme 

konstante hastighed. 

Variation 

Øvelsen kan varieres ved, dels at der er større afstand op til den foran kørende rytter, eller 

at farten i ”frontgruppen” øges. Det betyder, at de sidst startende bliver presset mere end de 

først startende. Derfor skal de svageste starte først og de stærkeste starte sidst.  

Kaptajnens/trænerens rolle 

Kaptajnen/træneren sidder forrest i den bagerste gruppe, og sender rytterne afsted med 

passende afstand. Det kræver, at kaptajnen/træneren som minimum, er i stand til at sidde 

på hjul af den sidste rytter, der spurter op til den forreste gruppe. 

Denne øvelse skal køres på turens første halvdel, når alle på holdet er varmet godt op og 

fortsat er friske. 

Antal gange 

Afhængig af øvelsens sammensætning, længde, fart o.s.v., kan øvelsen gennemføres 3 – 5 

gange på den enkelte tur.  

Bemærkning 

Dette er en øvelse, hvor der er fokus på acceleration og topfart og pulsen kommer højt op i 

nogle relative korte intervaller. Øvelsen kræver disciplin – ikke mindst for den forreste rytter. 

Rytterne skal være på ”stor klinge” når spurten indledes. 
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Fysisk træning 

Øvelse 3 – Bakketræning 

Beskrivelse 

Øvelsen foregår på en længere og temmelig krævende bakke, f.eks. Pøt Mølle. Rytterne 

sendes afsted en af gangen med rimelig mellemrum, og den svageste rytter starter først. Det 

er målet, at alle ryttere kommer til toppen nogenlunde samtidig, således de enkelte ryttere 

vil presse hinanden på det sidste stykke. Efterhånden som rytterne kommer på toppen, køres 

tilbage til bunden af bakken til næste omgang. Alle venter i bunden til alle er samlede til 

næste omgang. 

Kaptajnen/træneren bestemmer hvilket gear, der skal køres op i på hele bakken og om 

rytterne skal sidde ned eller stå op hele vejen, eller om der skal skiftes position efter f.eks. 

50 meter.  

Variation 

Øvelsen kan varieres ved, at rytteren skifter mellem enten at stå op eller sidde ned på hele 

opkørslen, eller der kan varieres med f.eks. 30 - 50 m. mellemrum.  

Øvelsen kan køres som intervaltræning, d.v.s. der trædes kraftigt igennem f.eks. 20 sek., 

slappes af 20 sek., trædes kraftigt igennem igen 20 sek. o.s.v. 

Kaptajnens/trænerens rolle 

Kaptajnen/træneren sender rytterne afsted en af gangen, og skal selv starte som sidste 

mand, men skal dog sørge for, at være tilbage til bunden af bakken samtidig med den sidste. 

Placering på turen 

Denne øvelse skal køres på turens første halvdel, når alle i gruppen er varmet godt op og 

fortsat er friske. 

Antal gange 

Afhængig af bakkens længde og sværhedsgrad, kan denne øvelse gentages 5 - 8 gange.  

Bemærkning 

Dette er en øvelse, hvor der er fokus på at styrke muskulaturen i lår og baller, men samtidig 

en øvelse i at træne det runde tråd, og en træning i at stå op over en længere strækning. 

Øvelsen kan også køres som intervaltræning afhængig af bakkens længde. 
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Fysisk træning 

Øvelse 4 – Spurtetræning på en række 

Beskrivelse 

Rytterne kører på én lang række med en bestemt aftalt hastighed. På kaptajnens/trænerens 

signal, spurter den bagerste rytter op foran i gruppen. Det er vigtigt, at rytteren, der 

kommer op foran efterfølgende bremser ned og præcist finder ned i gruppen, hvor 

vedkommende nu er den forreste rytter. Den aftale fart skal holdes.   

Afhængig af antal ryttere, skal det aftales, hvor langt der skal være mellem de enkelte 

ryttere, så der kommer en passende lang række at overhale. 

Variation 

Når alle ryttere har spurtet op foran, øges farten til en ny aftalt hastighed, hvorved 

intensiteten vil stige. Der kan laves længere afstand mellem rytterne, så der bliver en 

længere afstand at spurte. 

Kaptajnens/trænerens rolle 

Kaptajnen/træneren kører bagerst og sender rytterne afsted. Den anden rytter skal ikke 

sendes afsted før den første rytter er kommet ordentligt på plads forrest i rækken. 

Kaptajnen/træneren deltager ikke i øvelsen, men bliver siddende bagerst i gruppen hele 

tiden.  

Placering på turen 

Såfremt denne øvelse køres med høj intensitet, skal den gennemføres på turens første 

halvdel, når alle i gruppen er varmet godt op og fortsat er friske.  

Hvis der køres med lavere intensitet, kan den gennemføres i starten af turens 2. halvdel 

inden afrulningen.   

Antal gange 

Afhængig af intensitet, kan denne øvelse gentages 5 – 6 gange. 

Bemærkning 

Det er vigtigt, at rytterne ikke sidder og kigger tilbage for at se, hvornår det er deres tur. Det 

vil give uro i rækken. Der skal være fuld koncentration om at holde den aftalte hastighed og 

afstand. Kaptajnen/træneren sender den enkelte rytter afsted ved at råbe rytterens navn, så 

der ikke er tvivl. Rytterne skal være på ”stor klinge” når spurten indledes. 
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Fysisk træning 

Øvelse 5 – Acceleration op til gruppen 

Beskrivelse 

Rytterne kører på én lang række med en aftalt relativ lav hastighed. Den bagerste rytter 

standser, klikker af pedalerne, står af cyklen, springer på igen og spurter op forbi gruppen, 

hvor vedkommende bremser op og fortsætter som forreste rytter. Husk at holde den aftalte 

hastighed.  

Variation 

Øvelsen kan varieres ved, at der køres paradekørsel 2x2, og det er de 2 bagerste ryttere der 

skal stoppe op. Opgaverne inden rytterne skal op på cyklerne igen, kan variere uendeligt. 

Rytterne skal f.eks. nå at drikke en tår vand, stå af på den ene side af cyklen og stå op på 

den anden side, tage 10 armbøjninger o.s.v. Kun kaptajnens/trænerens fantasi og humør 

sætter begrænsningen. 

Kaptajnens/trænerens rolle 

Kaptajnen/træneren sidder bagerst på i rækken eller i gruppen, og sender rytterne ”ned fra 

cyklen” på skift. Kaptajnen/træneren deltager ikke i øvelsen. 

Placering på turen 

Denne øvelse skal primært foregå på 1. halvdel af turen, når alle er varmet godt op. Hvis der 

ikke køres med så høj hastighed og intensitet, kan denne øvelse også anvendes i starten af 

2. halvdel.   

Antal gange 

Afhængig af intensitet, kan denne øvelse gentages 5 – 6 gange. 

Bemærkning 

Det er en relativ nem og sjov øvelse at gennemføre og er nem at differentiere, således de 

f.eks. stærkere ryttere får ”flere opgaver” inden de skal på cyklen igen, d.v.s., de får længere 

afstand at skulle køre for at indhente gruppen igen. 
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Teknisk træning 

Øvelse 6 – Viftekørsel 

Beskrivelse 

Viftekørsel trænes bedst under realistiske omstændigheder, d.v.s. i grupper af max. 5 ryttere 

i sidevind. Hvis rytterne er trænet i viftekørsel, køres med relativ høj intensitet. Viftekørsel 

kan ofte kombineres med, at der trænes jagtstart, hvor flere grupper jagter hinanden. Det er 

en god ide at træne viftekørsel på stykker med sidevind eller på en rundstrækning med 

skiftende vindretninger. Det sidste vil tvinge rytterne til at fokusere på vinden, ligesom det 

øver teknikken, hvor viften skifter formation fra den ene side til den anden. 

Af hensyn til den øvrige trafik, anbefales det at træne med grupper på max. 5 ryttere. Det 

skal aftales, hvor lange føringer der skal tages i fronten. Der kan være tale om en egentlig 

kæde, der kører som rulleskift, eller der kan være tale om længere føringer, afhængig af 

intensitet og vindforhold 

Variation 

Hvis rytterne er mere uerfarne med viftekørsel, er det en god ide at køre med relativ lav 

intensitet. Det er nemmere at koncentrere sig om selve øvelsen og teknikken i viftekørsel, 

hvis pulsen ikke ”dunker i tindingen”. 

Kaptajnens/trænerens rolle 

Kaptajnen/træneren kan enten deltage på lige fod med de andre, eller vedkommende kan 

sidde konstant på sidste plads. Det sidste vil give lejlighed til at overskue viften og de andres 

kørsel. 

Placering på turen 

Afhæng af intensitet, kan øvelsen gennemføres i 1. eller 2. halvdel af turen. Kombineres 

øvelsen med jagtspurt for de mere erfarne, skal øvelsen ligge i 1. halvdel. Er øvelsen 

udelukkende del af den tekniske træning, kan øvelsen ligge på 2. halvdel, hvis intensiteten er 

relativ lav.      

Antal gange 

Øvelsen vil typisk køre over en afgrænset strækning, måske 10 – 15 km., afhængig af 

intensitet og vindretninger.  

Bemærkning 

Viftekørsel er en vigtig disciplin at kunne mestre, når rytterne deltager i motionsløb, men det 

er også en køreform, der kræver relativ meget plads på vejbanen, idet viften ofte kommer 

over midten af vejbanen. Derfor er det vigtigt, at der trænes på en stille og overskuelig 

vejstrækning, således den øvrige trafik ikke generes.  

Nye og uerfarne ryttere skal instrueres grundigt inden de deltager i øvelsen. 
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Teknisk træning 

Øvelse 7 – Rulleskifte 

Beskrivelse 

Rulleskifte er nok den vanskeligste form for holdkørsel, så det er vigtigt, at træningen med 

nye og urutinerede ryttere foregår i en roligt og kontrolleret tempo. Rulleskifte er ”under 

normale” forhold en køreform, der er med til at sikre, at holdet kan holde en høj hastighed 

over en længere strækning. Det skyldes bl.a., at der ikke tages egentlige føringer i fronten, 

og at den række der kører stærkest, ligger i læ af den række der kører langsomst. Under 

øvelsen, kører rytterne 2x2 som ved paradekørsel, bortset fra, at der skiftes kontinuerligt 

mellem de førende ryttere. Kæden kører rundt hele tiden.  

Det er teknisk svært at køre rulleskifte, så det anbefales, at opdele gruppen i mindre hold af 

4 – 5 ryttere, således alle føler, at de hele tiden er en aktiv del af den kørende kæde. Med 

helt nye ryttere, kan kæden med fordel bestå af kun 3 ryttere for at minimere risiko.  

Variation 

Afhængig af vindretningen, skal kæden køre ”med uret” eller ”imod uret. Hvis vindretningen 

kommer fra højre side, skal kæden køre ”med uret”. Kommer vindretningen fra venstre side, 

skal kæden køre ”imod uret”. 

Øvelsen kan køres som et langt mellemhårdt interval over en længere strækning, hvor der er 

fokus på høj hastighed og høj intensitet. 

Kaptajnens/trænerens rolle 

Kaptajnen/træneren kan deltage som en aktiv del af kæden, eller sidde konstant i den 

bagerste del af gruppen, for at observere rytternes kørsel. 

Placering på turen 

Afhængig af intensitet og længde, kan øvelsen gennemføres i 1. eller 2. halvdel af turen. 

Øvelsen kræver høj koncentration af rytterne, så den skal gennemføres, når rytterne 

stadigvæk er friske. Øvelsen kan under kontrol og ved lav hastighed, også anvendes som den 

køreform der bruges under selve opvarmningen.  

Antal gange 

Øvelsen kan anvendes på en afgrænset strækning, måske 10 – 15 km., afhængig af 

intensitet og vindretninger.  

Bemærkning 

Rulleskifte anvendes ofte til at holde en høj hastighed over en længere strækning, og hvis 

kaptajnen/træneren ikke styrer gruppens hastighed benhårdt, vil hastigheden under øvelsen 

ofte hurtigt blive for høj. Resultatet vil blive, at der er for mange der fokuserer på at ”hænge 

på”, i stedet for at fokusere på selve øvelsens tekniske elementer. Aftal en relativ lav 

hastighed og sørg for at den bliver overholdt. 

 


