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Watt & FTP
- Cyklens wattenhed måler effekten 

som rytteren ligger i pedalerne

- Watt er et udtryk for hvor meget 
energi man yder 

- FTP = Functional Threshold Power 
(funktionelle tærskelstyrke)

- FTP angiver den højeste 
gennemsnitlige effekt, du kan 
opretholde i en time - målt i watt

- FTP anvendes til at bestemme 
træningszoner, samt til at måle 
efter forbedringer

- At kende sin FTP er afgørende for 
nøjagtigt at analysere sin træning 
og se langsigtede tendenser



Body Bike App

Download 
fra app 
store

Personlige indstillinger

FTP indstilling

1: Watt tal fra FTP test

2: Watt tal fra tidligere 
spin timer (plus 10-20)

3: Watt estimat

Display

BPM: Beats per minute = Puls

Kræver pulsbælte (Garmin ikke konvertibel)

(vist ex. = 163 pulsslag pr. minut)

RPM: Rounds per minute = Omdrejninger

- ET (enkelt takt): 85-95 RPM

- VÆK (væk fra takt): 95-105 RPM

- ACC (acceleration): +110/120 RPM

- Stå (enkelt takt): 70-80 RPM

(vist ex. = 93 omdrejninger pr. minut)

Gennemsnit siden start (kan tilpasses)

Watt zoner

Watt zone 
effekt målt på 
FTP indstilling Ca. ønsket watt gennemsnit over en 

spin time (findes under 
træningshistorik efter gemt træning)

Watt (kan 
tilpasses): 

Antal watt trædes 
lige nu, i et 
øjebliksbillede

Puls zoner

Nuværende puls 
zone, målt på 
puls indstilling 



FTP Test
20 minutter

Opstart 10 minutter Rolig cykling

Opvarmning 15 minutter 4 indlagte blokke ACC a’ 30 sekunder

FTP test 20 minutter

Træd så mange watt som muligt 
Målsætning: Fokuser på et præcist watt mål
Hold konstant og jævn RPM (vær opmærksom)
Hold konstant og jævn Watt (vær opmærksom)
Stå mindst muligt op (sid gerne alle 20 min.)

Nedkøling 5 minutter

Forberedelse

Altafgørende faktorer som skal være på 
plads når FTP-test udføres:
- Det er månedens vigtigste 

træningsdag!
- Hav hovedet med, så vær mentalt 

klar til at yde dit max (det må og 
skal gøre ondt)!

- Hav friske stænger, så hold gerne 
hviledag dagen før

- Lav de samme rutiner, hver gang du 
tager testen (spis rigtigt, vær
hydreret, kør samme træning/hvile 
dagen før)

- Sæt dit et watt mål og sats alt på at 
nå det!

Efter endt test, laves følgende beregning: Gennemsnits Watt x 0,95
Ex.: 250 x 0,95 = 237,5 - Watt tal = 238


