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Backéus Sports nyhetsbrev #19 
Högintensiva intervaller - inför test/tävling 

Hej! 
 
Nu när vintersäsongen är i full gång och flera av er är 
sugna på att testa kroppen på ett test eller en tävling, 
kommer här några förslag på intervallpass. Alltså pass 
som ska boosta kroppen inför en maximal 
ansträngning. Ge den lite försmak på vad som komma 
skall. Beroende på vilken typ av intervaller man kör 
finns det olika idéer om hur hårt man ska gå och hur 
länge man ska vila mellan varje intervall. Intervallerna i 
detta nyhetsbrev är högintensiva (fullt ös), till för att 
chocka kroppen rejält, vilket kommer göra att 
upplevelsen under test blir betydligt behagligare. Har 
man kört 4 st 4 minuters intervaller i maxfart så kommer 
ett test (en intervall) på 6 min att kännas klart 
överkomlig. Här följer en kort förklaring till hur 
intervallerna är skrivna. På nästa sida radar jag upp 
några av mina favoritpass. 
 
Intervall på tid: 1’x6/2’ @ 28-30, betyder att du kör 1’ (min) 
intervall, kör den 3 gånger och vila 2 min mellan varje 
intervall. Intervallen körs i 28-30 takt (strokes/min (drag/min), 
s/m). 
 
Intervall efter längd: 250m+500m+750m/3’ @ 30-32, betyder 
att du kör 250m intervall, vila 3’, sedan 500m, vila 3’, sedan 
750m. Samtliga körs i 30-32 takt. 
 
Växelintervall: 100-100-100m x3/3’ @ 30-32-34, betyder att 
du kör 100m i 30 takt, sedan direkt på 100m i 32 takt, sedan 
direkt på 100m i 34 takt. Vila 3’ och upprepa sedan 2 ggr till. 
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Intervall på tid 
 
4’x4/4 @ 30-34 
1’x10/1’ @ 32-max 
30’’/15’’ i 6’x4/3’ (30s max, 15s vila) 
 
 
Intervall efter längd 
 
1000mx5/3’ @ 30-34 
500mx8/2’ @ 32-max 
1000m+750m+500m/3’ @ 30-32 
250m+500m+750m+500m+250m/3’ @ 30-34 
 
 
Växelintervaller 
 
3-2-1’x4/3’ @ 28-30-32 
1-1-1’x4/2’ @ 30-32-max 
3-2-1-2-3’/(vila lika länge som förgående intervall) @ 
28-30-32-30-28 
 
 
Allt för den här veckan. Ha så kul! 
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