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Varför Endurance PT?
Konditionsidrotts Endurance Personal Trainer är unik och den enda PT-utbildning i
Sverige med en tydlig uthållighetsproﬁl. Utbildningen ger förutom heltäckande
kunskaper inom uthållighet även gedigna kunskaper kring generell styrketräning,
rörlighetsträning och viktnedgång. Utbildningen riktar sig till dig som vill bli en del
av framtidens personliga tränare. En tränare som inte bara behärskar styrke - och
rörlighetsträning på gymmet utan som även besitter alla verktyg för att bygga den
viktiga egenskapen uthållighet.
Efter avslutad utbildning kommer du som examinerad Endurance Personal Trainer
att ha gedigna kunskaper inom träning. Du kommer att kunna coacha löpare,
cyklister, skidåkare, triathleter och klienter med andra uthållighetsrelaterade mål.
Som Endurance Personal Trainer kommer du bl.a. arbeta med styrketräning,
rörlighetsträning, avancerade konditionstester, teknikträning, teknikanalyser,
bikeﬁt, programupplägg, viktnedgång och mycket mer.
I utbildningen har vi tagit fasta på den ökade efterfrågan av personliga tränare
med holistisk kunskap som innefattar både styrketräning och konditionsträning.
Behovet bland dagens PT-kunder blir allt mer komplext. Idag är målbilden ”träna
för att må bra” lika vanligt som mer krävande mål, som att exempelvis genomföra
ett triathlon eller ett marathon. Som Endurance Personal Trainer kommer du att
vara väl förberedd att möta dessa olika krav. Många av våra tidigare deltagare
driver idag sin egen PT-studio eller testcenter medans andra arbetar
framgångsrikt på några av Sveriges största gym. Med vår internationella licens har
du som examinerad EPT även möjlighet att arbeta som PT inom hela Europa.
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”Fantastiska föreläsare. Att få lyssna
och fråga ut några av Sveriges bästa
inom konditionsidrott har gjort
hösten 2016 till en av dom bästa i
mitt liv …men också att få lära känna
de andra eleverna som bjudit på sig
själva och sin kunskap.
Soﬁe Lantto tidigare elev och triathlet som driver
träningsbloggen Lantolife
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Utbildningsteam med gedigna
kunskaper
Vårt team består av över 10 st lärare och
de har en gedigen akademisk bakgrund
och stor erfarenhet av praktiskt arbete
med coachning i sitt område.
Utbildningsteamet är en blandning av
professorer, idrottsfysiologr,
fysioterapeuter, näringsfysiologer och
tränare vilka alla jobbar aktivt med
personlig träning. Vi har byggt en
lärarkår där alla har en bred förståelse
för träning tillsammans med
specialiserade kunskaper inom sitt
utbildningsområde.
Erfarenhet och forskning
Vi ger er teoretisk och praktisk kunskap
som är baserad på ledande tränares
erfarenheter och aktuell forskning.
Forskning ger hälften av svaren och
erfarenheten ger andra hälften av
svaren. Vi anser att den kombinationen är
nyckeln till framgångsrik utveckling av
motionärer och elitidrottare.
Bosön
Drygt hälften av utbildningsdagarna är
förlagda på Riksidrottsförbundets
anläggning på Bosön i Stockholm. Detta
medför extra bra förutsättningar för alla
praktiska moment under utbildningen. På
Bosön ﬁnns tillgång till en rad olika
träningshallar och modern
träningsutrustning.

Några av våra PT-utbildare

Malin Ewerlöf
Löpardrottning

Johanna Sjöberg
En av Sveriges mest
framgångsrika simmare

Mikael Mattson
Prof. Stanford university

Claes Björling
En av Sveriges främsta
triathleter

Fredrik Eriksson
OS-guld tränare &
cykelspecialist

Carl Norell
Löparguru och
grundare av
Konditionsidrott

En stor del av utbildningen äger
rum på riksidrottsförbundets
anläggning på Bosön.
Anläggningen är ledande i
Sverige för utveckling av
idrottare och idrottsrelaterad
utbildning.
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”Till skillnad från andra utbildningar har lärarna varit väldigt
generösa med att sprida sin kunskap och att bjuda på det lilla extra.
Att teoretiska och praktiska moment blandas gör att man hela tiden
är alert så att inlärningen optimeras. Utbildningen bjuder på många
olika sätt för inlärning: teori, praktik, prova på själv, videoanalys etc.
Utbildningen ger oss konkreta arbetssätt inför framtiden och en
förmåga att både utföra träningsmomenten själva och att coacha
andra att göra träningsmomenten. Allt detta tillsammans ger en unik
utbildning som utvecklar sina deltagare på ett sätt som är
förstklassigt”
Björn Wallgren tidigare elev som driver sin eget PT-studio 2fota
Framsteg.
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Utbildningens omfattning
Utbildningen består av 8 block med
självstudier samt 20 block med lärarledd
undervisning. Totalt är det ca 200
lärarledda timmar och 120 timmar
distansstudier.
Målgrupp
Alla som har ett brinnande intresse för
träning och uthållighetsträning och vill
jobba med träning och hälsa alternativt
enbart utveckla sin egen kompetens.
Upplägg
Undervisningen sker i form av
föreläsningar, inläsning av kurslitteratur,
videoföreläsningar och övningsﬁlmer,
individuella samt gruppvisa
arbetsuppgifter, fallstudier, praktisk
färdighetsträning och praktiska
ledaraktiviteter.
Examination
Examination sker genom både
individuella och gruppvisa, muntliga och
skriftliga uppgifter samt praktiska prov.
Närvaron vid sammankomsterna är
obligatorisk.
Certiﬁerad utbildning med int. licens
Utbildningen har genomgått Europe
Active's stränga certiﬁering för Personal
Trainer Level 4. Vilket bl.a. innebär att du
efter godkänd utbildning får en
internationell PT-licens och blir sökbar
som PT i EREPS internationella databas.
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Förkunskaper
PT-utbildningen har ett kursinnehåll
som är anpassat till att deltagarna har
vissa förkunskaper kring ”kroppen i
rörelse” respektive fysiologi/anatomi.
Det medför en kvalitativ och
stimulerande utbildningsmiljö för alla
kursdeltagare. Exempel på godkända
förkunskaper ﬁnns här. Saknar du
förkunskaper kan du gå vår
preparandkurs (Anatomi och Metoder
för styrka och rörlighet) i anslutning
till utbildningsstart.
Material
I utbildningen ingår ett gediget pack
av litteratur i form av böcker och
kompendier. Materialet används i
kursen men är också tänkt att
användas vid fortsatta självstudier
och praktiserande efter fullföljd
utbildning.
Mat
Fika och lunch ingår under alla 26
utbildningsdagar.
Boende
Vi har ett samarbete med Bosön där
du som deltagare har möjlighet att bo
i direkt anslutning till lokalerna. Du
erhåller ett fördelaktigt pris. När du
bor på Bosön har du även möjlighet
att nyttja deras träningsfaciliteter helt
kostnadsfritt.
Anmälan och pris
Anmälan till utbildningen görs enkelt
på www.konditionsidrott.se. Priset för
utbildningen är 51 920 kr ex moms.
Betalning sker mot faktura eller med
upp till 24 månaders räntefri
delbetalning.
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Kursinnehåll
Distansstudier - 5 veckor

Innehåll

Idrottsfysiologi

Läsanvisningar i kursli.eratur och instuderingsfrågor

Grunder inom styrketräning

Läsanvisningar i kursli.eratur, ar8klar med aktuell forskning och instuderingsfrågor

Grunder inom uthållighetsträning

Läsanvisningar i kursli.eratur, ar8klar med aktuell forskning och instuderingsfrågor

Idrottsnutrition

Läsanvisningar i kursli.eratur, ar8klar med aktuell forskning och instuderingsfrågor

Återhämtning och konditionstester

Läsanvisningar i kursli.eratur och instuderingsfrågor

Anatomi

Läsanvisningar i kursli.eratur och instuderingsfrågor

Integrerad anatomi och biomekanik

Videoföreläsningar och instuderingsfrågor

Modul 23 dagar Bosön

Innehåll

Anatomi

Föreläsningar med fokus på isolerad och integrerad anatomi

Idrottsfysiologi

Föreläsningar med fokus på områden som medför hög nivå av praktisk relevans

Träningsplanering

Föreläsningar med fokus på modeller och principer för träningsplanering

Testmetodik

Föreläsningar och ﬂera praktiska testmoment som exempelvis blodlaktatmätning

Rörlighet & 3D-träning

Fokus på praktisk undervisning kring rörlighet och anpassade åtgärder

Kontroll, kraft och spänst

Fokus på praktisk undervisning kring styrketräning

Kientpraktik

Olika case presenteras och ni jobbar aktivt med att analysera och utveckla funktion

Styrketräning för bättre
uthållighetsprestation

Föreläsningar kring generella riktlinjer för att främja uthållighet via styrketräning

Träna och coacha löparen

Föreläsningar och praktik med fokus på teknik, programupplägg och löpspeciﬁka tester

Träna och coacha cyklisten

Föreläsningar och praktik med fokus på teknik, programupplägg och löpspeciﬁka tester

Träna och coacha längdskidåkaren

Föreläsningar och praktik med fokus på teknik, programupplägg och löpspeciﬁka tester

Träna och coacha triatleten

Inspirerande föreläsning med fokus på centrala delar inom triathloncoachning

Träna och coacha simmaren

Inspirerande praktik och Teori med fokus på centrala delar inom simcoachning

Idrottsnutrition

Föreläsningar med fokus på grundläggande idrottsnutriton

Idrottsskador och belastning

Föreläsning med fokus på de vanligaste överbelasningsskadorna

Fysisk och psykologisk belastning

Föreläsning kring balansering av träningsstress och optimering av återhämtning

Övertränad eller undertränad

Föreläsning kring verktyg fr att avgöra om träningsdos är för hård eller lätt

Kundmötet + Klientcase löpning

Olika case presenteras och ni jobbar aktivt med att analysera och utveckla funktion

Idrottspsykologi

Inspirerande dag med föreläsning och praktik

Aﬀärskunskap & Arbeta som PT

Föreläsning kring marknadsföring, företagande och hur man kan arbeta som EPT

Klientpraktik

Praktik med klienter med fokus på att följa stegen i coachingprocessen och hjälpa
löpare
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