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TORSDAG 29/9  
15.00 INCHECK på Camp Järvsö 
17:00 LÖPNING: Backpass. Lång backe 
uppdelad i kortare sträckor 
19.00 MIDDAG 
20:00 FÖRELÄSNING LG Skoog & Anders 
Szalkai 
 
FREDAG 30/9 
07:30 MORGONJOGG  
08:00 RÖRLIGHET  
10:00 INTERVALLER + teknik på Bana 
(Strandvallen, kolstybb-möjlighet att springa 
hem ca: 10 k) 
14.30 OCR PASS LÖPNING  Johan C 
16:30 ÅTERHÄMTNINGSJOGG 30-40 min  
17:30 YIN YOGA  Gympahallen 
19.00 MIDDAG 
20:00 FRÅGESPORT!!! 
 
 
 

 
 
 

 

 

LÖRDAG 1/10 
07:30 MORGONJOGG  
08:00 RÖRLIGHET  
10:00 BERGSPASS ”JÄRVSÖKLACK eller 
NYA UVÅS RUNDAN” 
14.00 RWPODDEN LIVE  
16:00 LÖPNING Snabbhet och teknik 
(korta intervaller som utmanar sprintern i 
dig) MED MARIE N 
17:30 YIN YOGA  
19.00 MIDDAG 
 
 
 
SÖNDAG 2/10 
06.30 Lätt frukost OBS! 
08.00 LÅNGPASS Grusväg 
”Fäbodturen” -Så nära Kenya du kan 
komma!  
12:00 UTCHECKNING, LUNCH & 
AVSLUT (lunch ingår ej på söndag men 
kan bokas på plats)   
 
 
 
 

  

Samla löparinspiration och häng med Runner’s 
World på ett riktigt träningsläger! 

Anders Szalkai, L-G Skoog och Peppe Lindholm från 
RW Podden tar med sig Johan Cajdert och Marie 
Norrstrand och sätter ihop ett träningsläger för alla 
som tycker om att springa oavsett nivå och 
målsättningar – vi fyller allas behov. 

Allt från morgonjogg till hårda intervaller och vackra 
långpass, styrketräning, rörlighet, löpteknik och 
upplevelselöpning. 

På Camp Järvsö kan vi erbjuda fantastiska 
förutsättningar för all typ av löpning, vi har ett eget 
löpspår direkt utanför dörren och det gör oss till 
världens första trail- in- trail- out anläggning. 

”-Närmare Kenya än så här är svårt att komma”-Suldan 
Hassan (efter att han kört 20 k på grusvägarna vid 
campet.) 

Förutom alla träningspass kommer vi att spela in RW-
podden live, en gemensam föreläsning av LG Skoog 
och Anders Szalkai, frågestunder och du kanske vill 
utmana dig i lite OCR av Johan Cajdert?Ett nytt inslag 
är att sprintern Marie Norrstrand är med! 

När vi inte springer så ser vi fram emot att hänga 
tillsammans, kanske paddla kanot, fiska eller prova 
någon av alla de andra aktiviteter som Camp Järvsö 
har att erbjuda. 

 

 
 
 
 
 

LÖPARHELG MED RWPODDEN &RUNNERS 
WORLD 29/9-2/10 Ändringar i schemat kan förekomma. 
  


