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                 Offertförslag testhelg Uddevalla CK 2019 

 

En föreläsning, lämpligtvis fredag kväll. 

Föreläsning 90 min med inriktning mot träningsfysiologi och kravprofil cykelsport. I denna föreläsning ingår 
också tolkning av testresultat och hur Aktivitus använder testresultat för att kategorisering av olika 
fysprofiler. Effektiv uthållighetsträning genom ett vetenskapligt och individanpassat upplägg. Lär dig träna 
smart och effektivt! Genom Aktivitus testbatteri utvärderas fysisk kapacitet på en hög nivå. Med hjälp av 
resultaten kan vi presentera ett optimerat och finjusterat träningsprogram för individuell utveckling utefter 
de fysiska egenskaperna. Tips och trix för en tidseffektivt och vetenskapligt förankrad träningsmetod 
presenteras. Möjlighet till inbokning av tester lördag och ev söndag. Föreläsare Johan Svensson Aktivitus, 
ansvarig testledare för Uddevalla CK, fysiolog och läkarstudent. Pris: 7500:-  

Tester lördag (och eventuellt söndag) Uddevalla CK upprättar testlokal.Transport av testutrustning ingår. 

•  Avancerat laktattest på cykel (Monark LC6) med mätning av puls och effekt. Vi mäter även laktat 
för att bestämma din uthållighet. Du får värden i form av puls och effekt (watt) för aerob och 
anaerob tröskel. Här får du svar på hur dina personliga träningszoner skall se ut.  Pris 1590 kr.  
 

• VO2-max. Vi mäter din maximala syreupptagningsförmåga. Detta test ger ett exakt värde på den 
maximala mängd syre du kan ta upp och utnyttja. Du får maxvärden på V02 (mlO2/kg/min), V02 
(ml/min), VE ( l/min), Rf (b/min), puls, samt maximal energiförbrukning (kcal/h). Du får ditt resultat 
”betygsatt” i jämförelse med normalvärden för din ålder och jämfört med Aktivitus databas. Pris: 
500 kr som tillägg till Avancerat test.  

En kombination av Avancerat laktattest och VO2max-test får du svar på var din svaga länk är. Är 
det motorn som skall trimmas eller kan du inte utnyttja den fullt ut? Kort och gott, presterar du så 
som förväntat när man jämför syreupptag och tröskelnivåer eller inte. Beroende på svaret är det 
olika träningsråd som gäller. Dessa två tester hjälper våra coacher att klassificera din fysprofil och 
därmed kunna leverera ett optimalt träningsupplägg.  

         Paketpris Avancerat Test + VO2max  2090:- 

Träningsupplägg 16 veckor. Du kan välja till ett individuellt träningsupplägg baserat på testresultat, 
kartläggning av träningsbakgrund samt målformulering och tid för träning. Du får en personlig Aktivitus-
coach som tar fram ditt upplägg efter ett samtal och ett premiumkonto på Training Peaks där ditt upplägg 
presenteras. Aktivitus har erfarenhet av tusentals träningsupplägg för alla nivåer av cyklister. Pris 2000:-  

Erbjudande sponsorsamarbete Aktivitus – Uddevalla CK.  
Testpaket Avancerat Test + VO2max 1500:- ( ord pris 2090:- ) 
Testpaket Avancerad test + VO2max + Träningsupplägg 16V 3000:- ( ord pris 
3500:- ). Föreläsning 0:- 
Medlemmar i Uddevalla CK har 10% stående rabatt på tester vid besök på 
Aktivitus. 


