
BAM TRI 

 

Så er det gode vejr kommet og de mange fine og nye cykler skal ud og luftes.  

Vi vil prøve at lave fælles cykeltræning om torsdagen med start d. 21. april kl 18.00. 

På Søndage vil der være X-træning og længere ture for at tilvende kroppen til de flere timer i sadlen og 

skiftet mellem cykel og løb. 

Ruterne både om torsdagen og søndagen laves så vi kører tæt ved Bjerringbro efter hver time(afstand 5-

7km) så man har mulighed for at afkorte turen. Ved X- træningerne kan man sagtens deltage i et 

sæt(cykel+løb) uden at skulle afsted igen på 2. eller 3. sæt. 

X-træning(cykel+løb) starter på Hedevang 8 i Bjerringbro. Dette gøres for at cyklerne ikke skal stå ved hallen 

og der vil derfor ikke være mulighed for bad. 

Ved stort fremmøde til træningerne, vil vi opdele i øvede og begynder. Michael Stick kører med begyndere 

ved opdeling. Der vil blive vurderet om det evt. er nødvendigt med yderlig opdeling, det vil i så fald blive 

nødvendigt med en hold kaptajn eller som vi kender det fra løb, temposættere. Dermed opdeles grupperne 

i tempo km/t og forskellige distancer. 

 Se træningsprogram i vedhæftede regneark. 

Træning Torsdage kl 18.00 fra hallen og Søndage kl 10.00 fra Hedevang. Mulighed for træning med gruppen 

fra Cyklebørsen om Torsdage er også tilstede. 

Regler for cykeltræning i BAM. 

1) Der skal bæres hjelm på cykelturen. 

2) Alle ud, alle hjem. 

3) Ruten/km er fastsat inden afgang. 

4) Tribøjler/tricykler selvfølgelig tilladt, dog må bøjler ikke bruges ved kørsel i gruppe. 

5) Alle træninger starter med opvarmning. 15-20min roligt ”snakke” tempo. 

6) Færdselsreglerne skal overholdes! Husk det er ikke Tour de France. 

7) Deltagelse sker på eget ansvar. 

8) Alle er velkommen, også selv om man ikke vil dyrke Tri, men bare vil cykle. 

 

Det skal siges at det stadig er på forsøgsbasis så der vil naturligt kunne komme ændringer for at finde mest 

optimale løsning. Husk det drejer sig om at får flere til at prøve kræfter med den sejeste sport i 

verden………. 

 

 



 

Viborg Velgørenheds Duathlon – Løvel 10. Maj 2014.  

Kan du li ´at løbe, lunte, gå eller cykle?  

Duathlon er løb og cykling. Kort eller lang distance. Alene eller på små hold. Alle kan være med uanset alder 

og træningsniveau. Den ambitiøse motionist udfordres på den lange distance, mens et hold kolleger eller 

en familie på tre har en god, fælles oplevelse på den korte. Overskuddet fra Velgørenheds Duathlon går 

ubeskåret til SOS Børnebyerne. 

Vi er på nuværende tidspunkt 8 Bam’er tilmeldt løbet, men det kunne være fedt med flere. Find evt. 

sammen i hold på 2 eller 3, eller tag udfordringen op alene. Bemærk at lang distance starter kl 10.00 og kort 

14.00. 

Se mere på: 

http://viborgkonceptloeb.dk/duathlon/om-duathlon 

Svømmetræning i Almindsø. 

Der vil komme nærmere info om svømmetræning i Almindsø i Silkeborg. Vandet er endnu alt for 

koldt, men plejer sidst i Maj at nå op omkring de 16 grader. Der skal bæres våddragt til disse 

træninger. Mere info senere. 

Med venlig Hilsen 

Jesper Møller og Michael Stick 

Spørgsmål: skriv til stick@fibernet.dk 

 

 

 


