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eg ville så gerne kunne sidde her og skrive, 
at bare du kommer ud at løbe et par gange, 
så er resten en leg. Det er det ikke. Derfor 
er det overhovedet ikke nok med et godt 
løbeprogram og alt muligt smart løbegear. 
For rigtigt mange af  os er den helt store 
udfordring nemlig at tage os sammen. 

Hvis du har prøvet det, så ved du, at det ikke bare er at 
komme ud ad døren. Det er lange diskussioner med din 
indre, dovne stemme, der mener at det er helt fint, at 

Hvad 
motiverer 

dig?

du i stedet for at løbe liiige 
sover en halv time mere.
Men du kan lære at 
overdøve den vedholdende 
stemme med en god dosis 
motivation. Hvordan? Det 
fortæller Chris MacDonald 
dig på de næste sider, hvor 
du bl.a. kan lære, at det er 
helt normalt – faktisk en 
del af  din natur – hellere 
at ville se tv-serier end at 
løbe. Pyha, er vi nogle, der 
tænker.
Jeg håber, du finder din 
motivation her – hvad min 
er, kan du læse på side 47.

Rigtig god fornøjelse.

Kærlig hilsen
Marie

Marie Kaufholz,
sundhedsredaktør.
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38 år, vil være din personlige 
løbecoach i tre løbebøger 
lavet i samarbejde med 
ALT for damerne. Han er 
oprindeligt fra USA (som du 
måske kan høre), men har 
boet i Danmark de sidste 
12 år og er uddannet cand. 
scient. i Human-fysiologi 
ved Københavns Universitet. 
Han er fast klummeskribent 
på Berlingske og B.T. og 
tilknyttet B.T.s løbesite 
Loebnu.dk. Du kan læse 
mere om Chris MacDonald 
på Chrismacdonald.dk.

Chris 
MacDonald
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Find din viljestyrke

Er løb noget, du bør eller vil? Lær din viljestyrke lidt 
bedre at kende, og bliv klogere på, hvad der skal 
til, for at du bliver en løber.

Kom fra tanke til handling

Du har forhåbentlig fået lyst til at løbe af at læse 
dette tillæg. Men gør du det? Du kan faktisk 
komme ud ad døren i dag.

12 x motivation

Med køkkenelastikker, gode rutiner og en nyvasket 
løbetop bliver det lidt nemmere at holde gejsten. 
Få Chris MacDonalds 12 motiverende råd.

Mig og mit løb

Hvad får fire vidt forskellige løbere til at løbe igen 
og igen? Du får deres bedste tip.

Kolofon
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Motivationen i molekylerne

Din krop bliver stærkere af at løbe. Men det gør din 
hjerne også. Du kan løbe dig glad. Og det er  
jo også en motiverende tanke.

Træn S.M.A.R.T.

Hvad står S.M.A.R.T. for? For en løbemetode, 
der ifølge Chris MacDonald virker. Find ud af, 
hvad bogstaverne står for.  

Hold ved – resten af livet

Gør løb til en vane, du aldrig vil af med. 

28

32

46

Se din succes for dig

Hvad er det, du vil opnå ved at løbe? Et maraton? 
Vægttab? En følelse af frihed, når du har musik i 
ørerne og kilometer i benene?

Du eR doven

Jo, du er. Desværre ligger det til vores natur at 
vælge sofaen frem for en løbespurt. Men du kan 
heldigvis vinde over din indre dovenlars. 

40
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Find din 
viljestyrke 

– du får 
brug for den

6 



Du skal i gang med at 
løbe, før du for alvor 
finder din motivation.
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eg har et yndlingscitat, som jeg bliver ved 
med at vende tilbage til, når jeg skal for-
klare, hvorfor motivation er altafgørende 
for et sundere liv:
„En hummer, der er strandet mellem 
sten, har ikke fornuft nok til at give sig til 
at kravle tilbage mod havet. Den venter 

på, at havet kommer til den. Hvis ikke havet kommer, 
bliver den, hvor den er, og dør“. 
Citatet er af  den amerikanske læge, Orison Sweet 
Marden. Og hvorfor skulle det citat så sige noget som 
helst om dig? Fordi mange af  os opfører os som hum-
meren. Vi venter på i morgen, på mandag eller på 
et mirakel, der skal gøre, at vi fra den ene dag til den 
anden får lyst til at spise broccoli og løbe en time om 
dagen. Og ligesom hummeren venter de fleste af  os 
forgæves.
Sådan fungerer det (desværre) ikke. Motivation stam-
mer fra det latinske ord for at bevæge sig, og det er 
interessant, for motivation kommer netop, når vi 

bevæger os. Et af  mine 
yndlingscitater stammer 
fra Albert Einstein, som 
sagde: „Nothing happens until 
something moves“. De ord har 
jeg taget med mig. 
Med langt de fleste projek-
ter kommer motivationen 
først til os, når vi er i bevæ-
gelse, så du skal altså i gang 
med at løbe, for at motiva-
tionen for alvor kommer. 
Og at komme i gang med 
at løbe kræver viljestyrke. 
Det er ikke alle typer af  
viljestyrke, der er lige lette 
at mønstre, men det gode 
er, at viljestyrke kan trænes 
som en muskel. Dog er 
viljestyrke ikke en ubegræn-
set ressource. Jo mere vi 
bruger viljestyrken på en 

Fortsættes næste side

J
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dag, jo mere udtømt bliver 
den. Derfor er det en god 
idé at lægge de opgaver, der 
kræver viljestyrke, tidligt på 
dagen. Gå ud og løb om 
morgenen eller formidda-
gen, hvor viljen stadig er i 
top, og hvor du endnu ikke 
har brugt dagens kvote på 
at tage dig sammen til alle 
mulige andre ting, som at 
modstå de indbydende flø-
dekartofler i kantinen eller 
duften fra bageren. 
Hvis morgenløb ikke er en 
mulighed i din hverdag, 
kan du selvfølgelig sagtens 
løbe på andre tidspunkter 
– det kræver bare lidt mere 
viljestyrke! 
Når du vil i gang med at 
løbe, så begynd stille og ro-
ligt, så du ikke overanstren-
ger din viljestyrke. Efter-
hånden, som du har løbet 
regelmæssigt i en længere 
periode, vil vanen begynde 
at gøre noget af  arbejdet 
for dig, og pludselig er det 
ikke længere så svært at 
komme ud ad døren. 
Vær forberedt på, at det 
tager tid – nok også læn-
gere tid, end du har lyst 
til at tænke på – før det at 
løbe er en naturlig del af  
din hverdag. Men husk, vi 
er ikke hummere. Vi har 
muligheden for at påvirke 
vores liv, og som jeg plejer 
at sige: 
„All other creatures just have to 
wait for shit to happen, we can 
make shit happen!“

Fortsat fra forrige side
tip fra 
chris

hOLD fast
Skriv dine mål ned, og 
hæng dem op et sted, hvor 

du får øje på dem hver dag flere 
gange om dagen. Det holder dig 
fast på, hvorfor du ikke har „råd“ til 
at lade være med at gå efter dem. 

Musik eller ej?
Der er ingen tvivl om, at musik øger motivatio-
nen og viljestyrken på en løbetur. Du mærker 

beatet, og på en eller anden måde flytter fødderne sig 
lidt lettere. Men hvis du er helt ny som løber, skal du 
overveje at lade din musikafspiller blive hjemme. Hvis 
du hører høj musik, kan du nemlig ikke høre din egen 
vejrtrækning, og det er vigtigt at kunne, så du kan 
stoppe op, hvis den lyder forkert. Hvis du hører musik, 
kan du heller ikke høre lyden af dine sko, der rammer 
jorden, og det er vigtigt at kunne for at være sikker 
på, at du lander rigtigt. Endelig kan musikken også få 
dig til at løbe længere og hurtigere, end du burde set 
i forhold til din form, og det kan medføre skader. Så 
altså – lyt til fuglene i stedet for. I hvert fald indtil du har 
fået oparbejdet en rigtigt god løberutine. 

foto: flIckr
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3 forskellige 
typer viljestyrke

JEG VIL
Når du spørger dig selv: 

Vil jeg? Og svaret er et klart: Ja! 
Her er det ikke svært at komme 
i gang med projektet, men 
desværre er denne type 
viljestyrke den mest sjældne. 

JEG BØR
Når du spørger dig selv: 

Vil jeg? Og svaret er: Ikke rigtigt! 
Men hvor vi så spørger: Burde jeg? 
Og svaret er: Ja, puha. 
Denne type viljestyrke kræver stor 
energi, indtil du har formet en vane. 

JEG HVERKEN VIL 
ELLER BØR

Når du spørger dig selv: 
Vil jeg? Og svaret er: Ja. Men hvor 
du så bagefter spørger dig selv: 
Burde jeg? Og svarer: Nej! 
Altså: Vil jeg spise chokoladen? Ja! 
Bør jeg? Nej! 
Her skal der virkelig arbejdes 
på viljestyrken. 

01

03

02
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12 tip til 
at nå dit mål 

Det kan være svært at holde 
ved – men det kan lade sig 
gøre. Her får du 12 tip, der 
gør det lidt nemmere.

10 
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tatistikker viser, at godt 
50 procent af  dem, der 
starter på et motionspro-
gram, falder fra i løbet 
af  seks måneder. Det 
skal ikke ske for dig, og 
derfor har jeg på næste 

side samlet 12 gode råd om, hvordan 
du sætter dig mål – og når dem.  

S

Hold 
dig på 

sporet
   

Det kan godt være, 
at du kommer ud på 

et sidespor af og til, men vær 
så fokuseret på målet, at du 
aldrig vil vende om og køre 
tilbage ad det gamle spor. 
Ingen u-vendinger.

tip fra 
cHris
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Keep it simple
Undersøgelser har vist, 
at jo mere kompleks en 
kostplan er, jo større er 

risikoen for, at man ikke 
overholder den. Mit gæt 
er, at det samme gælder 
for motion og andre mål. 
Hold derfor din træning 

enkel, så er chancen, 
for, at du overholder 

løbeturene, større. 

I stedet for at sige: 
„Jeg vil begynde at 
løbe“, så sig: „Jeg 
vil løbe 15 minutter 
om dagen, fem dage 
om ugen“. Det er et 
konkret og målbart 

mål. Lav gerne en løbedagbog, hvor du 
noterer, hvornår du har løbet, hvor langt 
du har løbet, og hvor hurtigt du løb. Brug 
f.eks. motionsdagbogen, som du fik i sid-
ste uges løbetillæg, eller download sider 
på ALTfordamerne.dk. Og sæt dig mål for, 
hvor langt og hvor hurtigt du vil kunne løbe 
om en, to og tre måneder. Tænk også over, 
om målet er så vigtigt, at det kommer på 
din liste over dagens gøremål og ikke står 
til forhandling. Er det ikke det, så lad være 
med at sætte det som mål. 

Som du læste i det første 
kapitel, er viljestyrke en 
begrænset ressource, 
som bliver udmattet i 
løbet af dagen. Løb derfor 
gerne tidligt på dagen, før 
viljestyrken er træt. 

Skriv dit mål ned 
eller tegn det. En stor 
del af vores hjerne 
er dedikeret til vores 
syn, så det visuelle er 
vigtigt. Når jeg sætter 
mig et nyt mål, køber 

jeg en kasse med 300 elastikker. Hver 
morgen tager jeg en elastik om håndled-
det, og jeg må først tage den af, når jeg 
har udført mit mål, f.eks. at powerwalke. 
Når jeg har udført dagens mål, tager jeg 
elastikken af og nulrer den til en lille bold. 
Som dagene går, vokser elastikbolden 
langsomt, og på den måde kan jeg se 
mine fremskridt. 

Alle ved, at det 
er nemmere ikke 
at spise slikket, 
hvis der ikke er 
noget. Så skab 
et miljø, hvor de 
dårlige vaner og 

undskyldninger ikke findes. Hold 
løbetøjet rent, iPod’en opladet og 
skoene klar, hvis du vil ud at løbe. 

Gør dit mål målbart

Gør det tidliGt

se det for diG

sKab det riGtiGe miljø

Det går op og ned, når man 
prøver at nå et nyt mål – og det er 
ikke altid nemt. Når det er rigtigt 
svært, skal du huske, at det er 
en naturlig del af rejsen. Mod-
stand kan du ikke undgå, og mod-
stand er et godt tegn. Når børn har 

vokseværk, siger vi til dem, at det er godt, fordi det 
betyder, at de vokser. Når du mærker modstanden, er 
det godt, fordi det er signalet om, at du vokser. 

modstand er et Godt teGn 
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Vil du det noK?
Sørg for, at dine grunde til at ville nå 
målet er at opnå noget positivt for dig 
eller andre. Spørg dig selv: Vil jeg være 
løber? Så begynder du nemlig ubevidst 
at lede efter grunde til at fuldføre og 
rent faktisk blive løber. Og de grunde 
opbygge din motivation. 

Vær 
KonseKVent
I forhold til træning 
risikerer vi at nulstille 
vores udvikling, hvis 
vi springer over i en 
uge. Så husk på Nikes 
slogan: Just do it! 

13 

I bjergbestigning tror 
mange, at de er ved vejs 
ende, når de når toppen. 
Det er de ikke. Godt 80 
procent af ulykkerne 
sker på nedstigningen, 
fordi folk taber fokus, 

slapper af og falder. Det samme sker med 
livsstilsændringer. Når vi endelig når vores 
mål, falder vi fra. Husk på, at det er en 
normal del af processen, og at faldet 
styrker dig og lærer dig, hvordan du undgår 
at falde næste gang. Så jeg vil sige: TPL og 
TP! (Tro På Lortet og Tænk Positivt!). 

Det virker 
motiverende 
at tale om sit 
nye løbeprojekt 
med andre, der 
også løber. Eller 
måske ligefrem 

løbe sammen. Vores hjerne er ud-
styret med såkaldte spejlneuroner, 
som aktiveres, når vi selv udfører 
en handling, men også når vi ser 
andre, der udfører handlingen. Du 
får altså lyst til at løbe, når du ser, 
at din omgangskreds gør det. 

Sørg for at skemalægge 
din motion, det lyder 
måske kedeligt og uflek-
sibelt, men det kan være 
den eneste måde, du får 
det gjort på. Og løb gerne 
på det samme tidspunkt 

på dagen hver gang. Rutine er godt, fordi 
hjernen elsker det genkendelige. Hvis den 
ikke kan forudsige dagens rytme, kræver det 
flere ressourcer at udføre dagens gøremål. 

Jo flere 
der ved, 
at du nu 
bliver 
løber, jo 
bedre. 
Du får 

råd og opbakning, og 
samtidig viser studier, at det 
at fortælle andre om sit mål, 
øger chancen for succes  
– især for kvinder, faktisk – 
og du synes måske, det er 
for pinligt at droppe det pro-
jekt, som du har fortalt alle 
om, så det alene er grund 
nok til snøre løbeskoene.

se det for diG find forbilleder

få rutinen

siG det til andre

tpl – tro på lortet
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Få de personlige 
tip fra fire meget 
forskellige løbere.
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Mig og min 
motivation
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et er forskelligt, hvad der virker motiverende fra person 
til person. For nogle er det de dyre, nye løbesko, der får 
dem ud ad døren. For andre er det tanken om, hvor 
godt de kommer til at have det bagefter. Sådan er det 
for mig. Jeg har de sidste 20 år løbet ca. tre gange om 
ugen, men jeg elsker det stadig ikke. Her kan du læse, 
hvad der får fire kvinder på helt forskellige stadier i 

deres træning til at tage ud at løbe igen og igen.

D
15 
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Hende, der elsker det
navn:  Camilla Frank, chefredaktør.
alder: 38 år. 
Mit bedste løbeudstyr: En supergod og meget tætsid-
dende sports-bh. Min favorit lige nu er fra Nike. Og 
selvfølgelig gode løbesko, der aflaster mine knæ bedst 
muligt – især fordi jeg løber en del på asfalt i byen.
det Mest overflødige løbeudstyr, jeg Har købt:  
En rygsæk til at transportere mit almindelige tøj i, 
når jeg løber på arbejde. Den gnaver sig ind i mine 
skulderblade hver gang og laver sår – men måske har 
jeg bare ikke fundet den rigtige model endnu. 
Hvis jeg ikke får løbet, bliver jeg…? Aldeles 
uudholdelig. Både for mig selv og mine omgivelser. 
jeg løber bedst Med veninderne/alene? Jeg er 
faktisk langt bedre til at presse mig selv både på 
distance og hastighed, når jeg løber alene. Men en 
gang imellem tvinger min kæreste mig til at løbe med 
ham. Det kræver et vist overskud fra min side, da han 
altid løber hurtigere end mig. 
superMotiverende sætning? Tænk på, hvor dejligt 
du får det bagefter. Det er fantastisk. 
Min største personlige sejr? At jeg overhovedet 
kom i gang med at løbe. Før jeg trak i løbetøjet for 
første gang, kunne jeg i bogstaveligste forstand ikke 
engang drømme om at løbe til den nærmeste bager, 
og fandt alle løbere – og sportstyper i øvrigt 
– anstrengende. 
Hvad Har løbetræningen lært dig? Disciplin, og at 
jeg kan holde til en hel del. Det er fedt at opdage.
Hvad er dit nye løbe-MustHave? De løbesko, der 
passer til min type fod og løbestil er per definition 
mere praktiske end pæne. Men skulle jeg finde et par 
løbesko med noget pink eller grøn neon, som også 
passer til mig, ville det være fantastisk.

Hvad driver dig lige nu? 
Beslutningen om at gen-
nemføre et maraton – helst 
løbende hele vejen.
Min playlist: A-ha, 
Coldplay, Medina. Og jeg 
hører de samme sange igen 
og igen. Jeg ved nøjagtigt, 
hvor hurtigt jeg skal løbe 
for at nå 5 km til 4 (lange) 
Coldplay-sange.
pisk eller gulerod? Mit 
løbeur, som er min bedste 
løbeudstyrsinvestering 
til dato, fungerer som en 
stærkt motiverende pisk. 
Jeg elsker at løbe om kap 
med mig selv. 

16 

Løbeur, Polar 
hos Superstar.dk, 
599 kr.

Free Run 
løbesko,
Nike, 
800 kr.
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Camillas playlist.

Taenk på, hvor dejligt    
           du får det  bagefter.   
     Det  er fantastisk. 

Camilla Frank kunne 
engang ikke drømme om 
at løbe. Nu kunne hun ikke 
drømme om at lade være.
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Top, Adidas by 
Stella McCartney 
hos Moshi Moshi 
Mind, 599 kr.

18 

Maries playlist.

Du forbraender 
      ca. 300 kalorier 
         på en halv time.

Marie løber, 
selv om hun 
faktisk hellere 
ville blive 
derhjemme.
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Hende, der Har svært ved at 
blive Hooked
navn:  Marie Kaufholz, sundhedsredaktør.
alder: 34 år. 
Mit bedste løbeudstyr: En iPod, for jeg hader at løbe 
uden musik. Og jeg ved, at jeg altid løber hurtigere, når 
jeg sætter „Sing for the Moment“ med Eminem eller 
temaet fra „Flashdance“ på.
det Mest overflødige løbeudstyr, jeg Har købt:
 Jeg har faktisk ikke noget overflødigt, for jeg har ikke 
særlig meget. Min løbetøjssamling består af  to par 
tights, en løbejakke, to sports-bh’er og en ulden 
løbebluse til om vinteren. Burde måske investere lidt 
mere, men synes, der er sjovere ting at bruge penge 
på – f.eks. en Rick Owens-jakke, hvis det skulle 
lykkes mig at få sparet så meget op.  
Hvis jeg ikke får løbet, bliver jeg…? Doven. 
Når først jeg dropper en løbetur, bliver det også sværere 
at komme ud ad døren næste gang.
jeg løber bedst Med veninderne/alene? Helt klart 
alene, faktisk i så høj grad at jeg kun har løbet med 
andre til ALT for damernes Kvindeløb.
superMotiverende sætning? Du forbrænder 
ca. 300 kalorier på en halv time. 
Min største personlige sejr? At jeg har fået gjort løb 
til en vane. Jeg synes, det var så hårdt at komme i gang, 
og det tog så lang tid at lære at holde bare lidt af  det, at 
jeg er ret stolt over, at jeg har holdt ved.
Hvad Har løbetræningen lært dig? Hvor meget ens 
motivation betyder, og at man ikke behøver lytte til 
den lille, men indtrængende stemme, der siger: Bliv 
hjemme og spis chokolade (det kan man jo altid gøre 
efter løbeturen).
Hvad er dit nye løbe-MustHave? Overvejer om tiden 
er inde til, at jeg får en rigtig løbebluse i svedtranspor-

terende materiale og den 
slags fancy noget. Helst fra 
Adidas by Stella McCart-
ney, for hun kan få selv 
løbetøj til at se pænt ud.
Hvad driver dig lige nu? 
At kunne løbe 10 km.
Min playlist: Eminem, 
Madonna, soundtracket 
fra „Flashdance“ og det 
gamle Nena. Tidligt om 
morgenen kan jeg også 
finde på at høre „La Bo-
heme“, som gør løbeturen 
stilfærdig og smuk. Og så 
har jeg endelig fået taget 
mig sammen til at få lagt 
Robyn på, hvilket er 
supergodt at løbe til.
pisk eller gulerod? 
Helt klart gulerod, for jeg 
er ikke et konkurrencemen-
neske. Min gulerod er, hvor 
dejligt det er, når turen er 
overstået. 
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konceptet. Hvor transporteres sveden hen? Jeg synes, 
de bliver klamme at løbe i. Almindelige bomulds- 
strømper med en kraftig hæl er altså helt fine
Hvis jeg ikke får løbet, bliver jeg…? Rastløs. 
jeg løber bedst Med veninderne/alene? Alene. 
Det er mest meditativt.
superMotiverende sætning? Jeg er en stor fan af  
Oprah, som kan tage æren for dette citat: Running is the 
greatest metaphor for life, because you get out of  it what you put 
into it. 
Min største personlige sejr? At jeg stadig løber.
Hvad Har løbetræningen lært dig? Fysisk styrke 
giver mental styrke.
Hvad er dit nye løbe-MustHave? Fivefingers, der 
beskytter foden, men ikke er stødabsorberende, så jeg 
kan afprøve konceptet Natural running.  
Hvad driver dig lige nu? Lykkefølelsen under og 
efter et løb.  
Min playlist: Er mildest talt varierende. 
Du finder alt – fra AC/DC til Bach.
pisk eller gulerod? Guleroden smager bedst. 

Hende, der lige 
er begyndt

navn:  Tina Toft, 
webredaktør. 
alder: 34 år. 
Mit bedste løbeudstyr: 
Sports-bh’er. Man skal jo 
passe på sine „piger“.  
det Mest overflødige 
løbeudstyr, jeg Har købt: 
Svedtransporterende sok-
ker.  Jeg forstår faktisk ikke 
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Fivefingers, 
Loeberen.dk, 
1.000 kr.
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Tinas 
playlist.

Tina motiveres 
af lykkefølelsen 
under og efter.

Kompres-
sions-

strømper,  
Loeberen.
dk, 350 kr.

Løbebh, 
Nike, 350 kr.
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Christinas playlist.

Christina er 
ikke ellevild, 
hver gang 
hun skal ud at 
løbe. Alligevel 
løber hun på 
17. år.

GPS, Polar 
hos 
Maxpuls.dk, 
799 kr.

Væskebælte,  
Newline, 200 kr.

Tights, 
Nike, 
800 kr.
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Hende, der lever af det
navn: Christina Bølling, journalist og løbeekspert.
alder: 48 år.
Mit bedste løbeudstyr: Et par tights fra Nike, der er 
15 år gamle, men som ikke er til at slide op – og så 
elsker jeg nyt udstyr, fordi det motiverer mig.  
det Mest overflødige løbeudstyr, jeg Har købt: 
Et væskebælte. Jeg er i forvejen ikke god til at drikke, 
og jeg hader at slæbe på noget. Jeg har fået adskillige i 
gave, fordi jeg løber maraton, men skynder mig altid at 
forære dem videre. 
Hvis jeg ikke får løbet, bliver jeg…? Modløs og føler 
mig „bedøvet“.  
jeg løber bedst Med veninderne/alene? Jeg nyder 
begge dele – det er to meget forskellige løbeoplevelser. 
superMotiverende sætning? „Just do it!“ Jeg er ikke 
ellevild hver gang, jeg skal ud på en løbetur. Men jeg er 
vild, når jeg har gjort det alligevel. 
Min største personlige sejr? At jeg overhovedet 
begyndte at løbe. Det kedede mig så meget i starten, og 
jeg var nødt til – som mange andre motionsløbere – at 
kæmpe ekstra, fordi jeg ikke er den fødte atlet. 

Hvad Har løbetræningen 
lært dig? At ubehag er en 
fase, man skal igennem for 
at komme ud på den anden 
side. 
Hvad er dit nye løbe-
MustHave? Kan man 
have en iPad med på 
løbeturen…? Nej, lige nu 
drømmer jeg om en af  de 
skøre løbe-GPS’er, men det 
er noget pjat.  
Hvad driver dig lige nu? 
At løbeturene hjælper på 
mit tungsind. 
Min playlist: Jeg løber 
sjældent med musik. Men 
om sommeren kan jeg 
finde på at løbe ud langs 
vandet med R. Kelly på 
fuldt drøn og skråle med, 
når der ikke er nogen i 
nærheden. 
pisk eller gulerod? Jeg 
svinger først pisken – og 
belønner mig selv med 
guleroden bagefter. 
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Just  do it!



Kom fra tanke 
til handling  
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H
vis du gerne vil løbe, skal du 
stille dig selv spørgsmålene: 
Hvorfor og hvordan? Det er 
sjældent nok bare at sige til 
dig selv, at du gerne vil. Du 
skal udfordre din beslutning. 
Det er først i det øjeblik, du 

faktisk flytter løbeskoene hen over asfalten 
eller skovstien, at du har gjort det, du var 
så motiveret for. Og hvordan når du så fra 
motivation til handling? 
Jeg mener, at det handler om informa-
tion. At du sætter dig ind i, hvorfor det 
er så godt at løbe. For det ER godt. Det 
giver bedre kondition, vægttab, mindre 
risiko for sygdom og øget velvære. Og så 
holder det din hjerne skarp og sund. Når 
fordelene står helt klare for dig, er det me-
get lettere at komme ud og løbe. Tænk på, 
at hvis motion kunne fås i pilleform, ville 
den være den hotteste pille på markedet. 
Som jeg skrev i indledningen, skal du 
udfordre din beslutning om at løbe hele 
tiden. Hvor sikker er du på, at du kom-
mer af  sted, og hvordan kan du nu være 
så sikker? Hvis du hele tiden spørger dig 
selv om det, tvinger du også dig selv til at 
tage stilling. Nogle svar kunne f.eks. være: 
Jeg har sat vækkeuret, så jeg er alligevel 
vågen og kan lige så godt tage ud og 
løbe. Eller: Jeg har givet 1.000 kroner for 
løbeskoene. 
Ud over din egen motivation og vilje-
styrke er det også rigtig vigtigt, at du 
bruger dine MOO! Jeg holder meget af  
forkortelser, og MOO betyder: Menne-
sker Omkring Os. Familie, venner og kol-
legaer, som gerne vil hjælpe dig til at opnå 
de ting, du gerne vil. Jeg har erfaret, at de 
mennesker, der virkelig har gode MOO, 
kan klare hvad som helst. Positiv feedback 
fra andre er fantastisk motiverende.  
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01 02

04
03

Retning. 

Bliv bevidst om, hvor-
for du overhovedet gør 
det, du er i gang med. 
Hvad får du ud af  det? 
Skriv det eventuelt ned, 
og mind dig selv om 
det jævnligt. 

intensitet. 

Du kan ikke udføre 
din plan med høj 

intensitet dag efter 
dag. Husk at få 

hvile indimellem, 
og tag højde for, at 
andre omstændig-
heder, som familie 

og arbejde, kan 
påvirke dit energi-
niveau og dermed 

intensiteten. 

succes.

Resultater og 
succesoplevelser 

er vigtige. Vær 
bevidst om det, 

hvis du når et 
mål eller gen-

nemfører noget, 
du ikke troede, 

du kunne. Husk 
fornemmelsen. 

udføRelse. 

Kom af  sted. Før 
planerne ud i livet. 
Ros dig selv for hver 
gang, du får gjort 
det, du havde sat 
dig for. 

4
trin til 

motivation
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Kom ud ad 
døren... i dag 

Pas På 3 tyPiske 
motivationsdræbere

Du sammenligner dig med andre. 
Lad være med det, medmindre du 

er hardcore konkurrencemenneske. Det er 
delvist genetisk bestemt, hvor hurtigt du 
løber, så tænk „pyt“, når du bliver overha-
let. Hun har nok bare gode løbegener!

Du sætter dine mål for højt. Hvis 
dine mål er for ambitiøse, bliver du 

frustreret over ikke at kunne leve op til dem. 

Du tænker negative tanker. Tænk på en ko, der tygger drøv. Den tygger på græsset, 
synker det og brækker det så op igen og tygger videre på det. Gang på gang. Det 

samme kan vi komme til at gøre med vores tanker. Aj, hvor jeg løber dårligt! Jeg bliver aldrig 
en god løber! Lad være med at lade de negative tanker køre i ring. Når det sker, så tænk: 
Nu tygger jeg på bræk! Jeg tænker altid på Ole Henriksen. Han ville aldrig acceptere at tale 
negativt til sig selv. Så: Luk ned for din ko! 

lav en løbedate
Vi er sociale væse-

ner. Hvis du har andre at 
løbe med, bliver det let-
tere at komme af sted. Lav 
løbeaftaler eller meld dig 
ind i en løbeklub. Har du 
ikke nogen at løbe med, 
kan du finde en makker 
på ALTfordamerne.dk/
ruteplanner.

udfoRdR dig 
selv

Få dig en træner, enten 
i virkeligheden eller 
virtuelt. Mange har stor 
glæde af f.eks. Nike+ 
eller Endomondo, 
hvor man virtuelt kan 
udfordre sig selv eller 
hinanden og følge med 
i andres løb. 

tiP fra 
chris

gør 
det, du 
kan

Hvad gør du de 
dage, hvor du 

har besluttet at løbe 45 
minutter, men kun har 
tid til at løbe 20 minut-
ter? Jamen, her er det 
på med skoene og af 
sted på en lidt kortere tur. 
Det er bedre at løbe i 20 
minutter end slet ikke at 
gøre noget. Gør det, du 
kan. Giv ikke op – det er 
det værste, du kan gøre. 

foRpligt dig
Hvis du er forpligtet til noget, bliver det lettere 

at holde fast i målet. Jo mere du har på spil, desto 
nemmere er det at komme i gang. Meld dig til dit 
første femkilometerløb, til et tikilometerløb, en 
halvmaraton eller en fuld maraton. 
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Find 
motivationen 
i molekylerne

En løbetur virker som en mild 
lykkepille. Når du løber udskilles 
nemlig stoffet serotonin, der 
virker positivt mod blandt andet 
angst og stress.
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Find 
motivationen 
i molekylerne

eg tror ikke på, at der findes 
en pille, der kan gøre lige så 
meget for dit humør, som 
motion kan. Løb har en 
dokumenteret positiv effekt 
på angst, depression og stress. 
Motion virker nærmest som 

medicin og regulerer alle molekyler i din 
krop. Du bliver bedre til at holde fokus 
og være kreativ, når du holder din krop i 
gang, og dit humør bliver påvirket i den 
gode retning. Hvordan, det præcis virker, 
kan du se her.

Dopamin er kroppens 
belønningsmolekyle 
Hvis du spiser en kage med flødeskum el-
ler har dejlig sex, aktiverer du dopaminen, 
og det samme sker, hvis du løber en tur. 
Jeg plejer at sige, at dopaminen, som jeg 

Fortsættes næste side
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får ud af  min motion, hjælper til at styre min ADD. 
ADD står for Attention Deficit Disorder, hvilket bety-
der, at man har svært ved at fastholde opmærksomhe-
den og fokusere. Jeg mener i bund og grund, at stort 
set alle mennesker har disse problemer i dag, fordi vi 
er „på“ hele tiden og simpelthen ikke kan  lade være 
med lige at tjekke telefonen eller mailen hele tiden. 
Dopaminen, som udløses af  løb eller anden form for 
intensiv motion, gør os bedre til at fokusere og holde 
koncentrationen. 

Serotonin er hjernens politibetjent
Det sørger for kontrol og for, at tankerne ikke løber 
af  med os. Antidepressiv medicin øger mængden af  
serotonin, men kroppen udskiller det altså også selv 
i forbindelse med motion, og derfor kan man faktisk 
sige, at løb fungerer som en mild form for lykkepille. 
Serotonin virker også positivt mod angst, stress og 
afhængighed. Dermed siger jeg ikke, at løb er løsnin-
gen på angst, stress eller afhængighed, men det kan 
sagtens være en del af  løsningen.  

enDorfin er kroppens egen morfin 
Når endorfinerne bliver udløst af  hjernen, kan du 
mærke det i kroppen. De virker smertestillende, 
afslappende og kan give en euforisk følelse i kroppen. 
Endorfinen udskilles i forbindelse med løb – det er 
det, vi populært kalder runners high. Du udskiller 20 
forskellige former for endorfin, når du løber, og det 
betyder, at du faktisk er på massiv smertelindring, 
mens du løber. Vær derfor ekstra opmærksom på, 
hvis du får ondt et sted, når du løber. For hvis du kan 
mærke smerte på trods af  alle endorfinerne, så er der 
grund til at stoppe op og tage sig af  skaden.
 
BDnf er hjernegødning
BDNF står for „brain-derived neurotrophic factor“ 
– det er et protein, der findes i neuronerne i central-
nervesystemet, og det hjælper eksisterende neuroner 
med at overleve og fremmer vækst af  nye neuroner 
og synapser. Og træning fremmer produktionen af  
BDNF. Forskerne mener, at BDNF hjælper med at 
beskytte og producere nerveceller, der spiller en rolle 
for hukommelsen. Så hvis træning får BDNF-niveauet 
til at stige, gør det måske din hjerne stærkere, gladere 
og sundere. 

Fortsat fra forrige side

Sæt 
kroppen 
langsomt 

i gang. 
Måske har du 
hørt det klassiske 

løberåd om, at du ikke 
må øge din ugentlige 
distance med mere end 
ti procent. Det er en fin 
tommelfingerregel, men 
heller ikke mere end det. 
For mange nye løbere 
er ti procent om ugen 
nemlig for meget, men 
det kan være svært at 
mærke, fordi endorfinerne 
overdøver stopsignalet 
fra kroppen. Mit råd er at 
begynde med ti minutters 
løb og 20 minutters gang 
på en tur. Derfra kan du 
øge med et minut om 
ugen. Det lyder ikke af 
meget, men tænk over, at 
du måske ikke har løbet 
i flere år, og at kroppen 
skal sættes langsomt i 
gang for at undgå skader. 
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Sov  nu Sødt
Mit råd er, at 
vi brænder én 
sætning ind i vo-

res hukommelse: Søvn 
står ikke til forhandling! 
Hvis du er i søvnun-
derskud, får du en stor 
LVI-effekt (Lortet Virker 
Ikke). Hvis du gerne 
vil have alle de gode 
molekyler frigivet, skal 
du have afbalanceret 
neurotransmitterne, og 
det gør du ved søvn. 

tip fra 
chriS

hvad venter 
du på?

Hold dig i bevægelse. Træ-
ning, både fysisk og mentalt, 

er måske de mest undervurderede 
redskaber i forhold til hjernen. Vi ser 
flere og flere studier og vil se endnu 
flere i fremtiden, der viser, at træning, 
leg og mentale udfordringer hjælper 
hjernen med at holde sig stærk og 
effektiv, og hjælper os med at lære. 
Så kom i gang! 

Husk at hvile
Cellerne i hjernen bliver stærkere og mere 
effektive, hvis de bliver trænet. Men det er 
vigtigt at huske på, at hvile og restitution også 
er vigtigt for hjernen. Hjernen restituerer bedst, 
når vi sover, og når vi tillader den bare at 
slappe af. Hjernecellerne restituerer ikke, 
når vi er stressede. 
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Du ER 
doven 

36 



Hvis du ikke er ved at dø af sult 
eller skræk, ja, så vil din krop 
egentlig allerhelst dase.
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et er bestemt ikke for at fornærme dig, 
at jeg har valgt denne overskrift. Det 
er ikke bare dig, der er doven, det er 
alle mennesker. Det er ren biologi. Din 
hjerne er programmeret til at sørge for, at 
du har mindst mulig modstand, og at du 
sparer på din energi, når det er muligt. 

Ikke særlig smart, når ens mål er at løbetræne, for det 
passer tydeligvis ikke din hjerne særlig godt. Men tænk 
over, at igennem hele menneskets historie har overle-
velse handlet om at spare på energien, når det ikke var 
nødvendigt at hente mad eller flygte. 
Nu ser tingene dog en hel del anderledes ud. For de fle-
ste er problemet ikke så meget at holde på energi, men 
at komme af  med den. Når vi arbejder, sidder vi stille. 
Når vi transporterer os, sidder vi stille. Og når vi har 

D
spist aftensmad, så sidder 
vi sørme stille igen foran 
fjernsynet. Vores udfor-
dring i dag er at motivere 
os selv til at få nok bevæ-
gelse ind i hverdagen. 
Mange andre dyr har et na-
turligt instinkt for bevægelse 
hver dag. Giver man for 
eksempel en rotte et hjul, 
så vil den naturligt løbe 
på det hver nat, helt op til 
5-10 km på en nat. Prøv at 
sætte et løbebånd i én eller 
andens lejlighed, eller giv 
ham/hende et par løbesko, 

Fortsættes næste side
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Succesens cyklus
– vind over 
din dovenhed

Følgende ting er nødt til at være på plads, 
hvis du vil have succes. Alle elementer er lige 

vigtige, men de er nødt til at komme i kronologisk ræk-
kefølge. Begynder du helt frisk med nr. 4 og kaster dig 
ud i det, så er der større risiko for, at du ikke kan holde 
ved. Begynder du i stedet fra punkt 1, får du værktø-
jerne i den rigtige rækkefølge, og det kan hjælpe dig i 
din beslutning om at gøre en indsats en gang for alle. 

 1 Information Hvad har du brug for, før du går i gang 
 – se løbebog 1.
2 Inspiration Hvorfor har du lyst til at gøre det?
3 strategier Få godt løbeprogram, og planlæg, 
 planlæg, planlæg.
4 Implementering og feedback: Gør det, og brug 
 menneskerne omkring dig, for ros virker som belønning.
5 motivationstjek Nu er du i gang – hvordan går det?, og 
 holder dine mål?

og se, hvad der sker… behø-
ver jeg at sige mere? Vi har 
bare ikke en stærk naturlig 
trang til at træne hårdt hver 
dag. Det har jeg heller ikke! 
Men kommer vi ind i en 
daglig træningsrutine, vil 
hjerne og krop typisk blive 
mere og mere interesseret i 
træningen – det kræver bare 
en stor portion selvmotiva-
tion at få det gjort. Og den 
er svær at få oparbejdet for 
de fleste af  os. Mennesket 
gør nemlig troligt det, der 
er nemmest, og ikke det, 
der er bedst. Det skrev 
Georg Zipf  om allerede i 
1949 i „Menneskets Adfærd 
og Princippet om Mindst 
Mulig Kraft“, så det er altså 
ikke nogen nyhed, men slet 
og ret den menneskelige na-
tur. Zipf  mente, at de fleste 
mennesker oftest dropper 
ud på grund af  moderate 
udfordringer, selv om de 
ved, at de ville kunne være 
klaret med en indsats. 
De giver op alligevel, fordi 
tanken om en indsats gan-
ske enkelt ikke er tiltræk-
kende for dem. For at en 
handling kan blive en vane, 
skal den enten stort set ikke 
kræve nogen indsats, eller 
også skal den give en særligt 
stor psykisk belønning, hvis 
vi skal tro Zipf. Men ikke 
noget med at give op nu og 
bruge hans forklaring som 
undskyldning. Nu ved du, 
hvad du kæmper mod, og 
du kan lære at vinde over 
det, hvis du bruger „Succes- 
cyklussen“.

Fortsat fra forrige side
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Ud af den onde cirkel
De fleste, der ikke træner regelmæssigt, be-
finder sig i en ond cirkel. De får ikke nok mo-

tion. Eller spiser ikke nok af den rigtige mad. Eller får 
ikke nok søvn. Bare en af de ting gør det ekstra svært 
at komme ud over den naturlige doven-barriere. 
Indse, at vi er naturligt dovne, og medmindre vi har 
en strategi til at sikre, at vi giver kroppen og hjernen 
den mængde motion, den har brug for hver dag, så 
vil vi få problemer. 
Sørg for, at dine celler ikke går på pause. Hver celle 
i kroppen og hjernen har brug for at blive aktiveret 
indimellem, ellers går de på pause. Min erfaring er, at 
det er en god idé at bevæge kroppen hver 15-20. mi-
nut. Det behøver ikke at tage lang tid. 60 sekunder er 
fint. Kom op fra stolen, bevæg dig, hop, snup en tur 
på trapperne. Hjernen kan ikke holde fokus effektivt 
i meget mere end 20-25 minutter, så en lille pause vil 
forbedre din produktivitet, ikke forværre den. 
Få nok væske, og spis sunde fødevarer fra naturen. 
Dårlig mad er en energidræber, så hold dig fra det. 

tip fra 
chris

Bevæg 
dig

Få dine kollegaer 
med på idéen om 

at gå en tur i frokostpau-
sen. Bare 10-15 minutters 
bevægelse i dagslys gør 
underværker for koncen-
tration, humør og fysik. 
I kan også holde jeres 
møder gående – „walk 
and talk-møder“ er meget 
udbytterige, fordi man 
tænker så godt, når man 
bevæger sig. 

MÅS-faktoren
Du har ikke bare brug for succes, du har brug for massiv 
succes. Nu. Jeg kalder det „MÅS-faktoren“ – Massiv 
Åbenbar Succes. Det at lære at tale positivt til sig selv kan 
give massive mentale belønninger hver dag. Husk også, 
at succesen i Just do it kan give en stor mental beløn-
ning. Vi ved alle, hvor godt det føles, når vi gør noget, 
som vi ved, at vi burde, og særligt når vi ved, at vi næsten 
lod være med at gøre det.
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u har måske hørt om det her før, og det 
er der en grund til – det virker. Vejen 
mod succes findes i mange former, men 
at sætte smarte mål er en måde at gøre 
det på. S.M.A.R.T. er en forkortelse, som 
gør det let for dig at huske, hvordan du 
sætter smarte mål. 

Specific (specifikt) – sæt specifikke mål. „Jeg 
vil gerne i bedre form“ er ikke et specifikt mål. „Jeg vil 
gerne løbe 10 km inden for tre måneder“ er et specifikt 
mål. Vær bevidst om, hvorvidt dit mål er specifikt eller ej.
MeaSureable (målbart) – mål det. Hvis du 
ikke måler det, så ved du ikke, hvornår du rammer 
målstregen, og den feedback som test giver dig, er 
uvurderlig for din indsats. Feedback er altafgørende for, 
om du er på rette vej eller skal justere undervejs.
achieveable (opnåeligt) – sæt realistiske 
mål. Hav respekt for dit fysiske udgangspunkt, dine 

D
mentale ressourcer og 
dine MOO (Mennesker 
Omkring Os). Dit mål skal 
udfordre og tage dig ud af  
din „comfortzone“, men 
også være realistisk, ellers 
er dit projekt mislykket på 
forhånd.
reward-oriented 
(belønning) – den be-
rømte gulerod. Klap dig 
selv på skulderen og beløn 
din indsats, når du når dit 
mål. Beslut dig for, hvad du 
skal forkæle dig selv med, 
når målet er nået.
tiMe-fraMed (tidsbe-
stemt) – fastsæt en tidsho-
risont. Hvis du gerne vil i 
gang med at løbe, og dit 
mål er at løbe 5 km, så er 
du nødt til at have en bag-
kant, ellers kan du udskyde 
målet til al evighed. At have 
en realistisk tidshorisont er 
altafgørende for dit drive til 
at fortsætte.
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PRAkTiSk PlAnlægning 
hjælper på motivationen

Planlæg din 
løbetræning. 

At have et realistisk mål 
er ikke nok til at få dig ud 
ad døren. Selv om du er 
motiveret, kræver overgan-
gen fra tanke til handling 
også lidt planlægning. De 
fleste mennesker er nemlig 
i den situation, at 24 timer 
i døgnet dårligt slår til, så 
ofte skal der gøres plads til 
løbetræningen. Danskerne 
ser i gennemsnit mere end 
tre timers tv, så det er oplagt 
at reducere denne tid og 
erstatte med løbetræning. 

DO IT! 
Vi kan tænke mange projekter ihjel, 

og det er naturligvis en god idé at tænke 
dit løbeprojekt igennem, inden du starter, 

men find balancen. Du kan have hele 
planen klar, men hvis du ikke kommer 

af sted, er det jo spildt arbejde. 
Så: Løbeskoene på og af sted. 
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Sæt nye 
mål 

Når du rammer 
målstregen, er du 
glad og stolt over 
din præstation. 

Velfortjent, men husk 
at sætte nye mål. 
Det behøver ikke 
at være store mål 

som at gå fra 
10 km til maraton. 
Det kan også være 
at forbedre din tid 

på 10 km.

tiP fra 
chris

tjek 
dine 
mål

Afsæt jævnligt tid 
til at gennemgå, 

evaluere og justere dine 
mål. Optimalt en gang 
om ugen, men mindst 
en gang om måneden. 

gør sko og tøj Parat. 
Hvis du løber om morgenen, så læg sko og tøj 

frem, inden du går i seng, eller pak træningstøjet i en 
taske, og tag det med på job, hvis din løbetur ligger 
i forlængelse af din arbejdsdag. Eller mere optimalt i 
løbet af din arbejdsdag, hvis chefen tillader det.
Løbetræningen er måske angivet i din kalender, men 
de fleste mennesker har vist prøvet at skubbe den 
planlagte træning til i morgen, og lige pludselig er der 
gået en uge eller to uden træning. Træning (og søvn) 
er ikke til forhandling. Prøv så vidt muligt at overholde 
dine aftaler med dig selv. Jeg er godt klar over, at det 
ikke altid kan lade sig gøre, men hvis du ser din træ-
ning, som værende til forhandling, så ryger den hurtigt 
til fordel for cafébesøg, tøjvask eller biografture.  

droP undskyldningerne, 
og hold dig til de reelle forklaringer

Vejret i Danmark er for eksempel meget sjældent en 
undskyldning for ikke at løbe. Du skal bare sørge for 
at have det rette udstyr til både sol, regn og sne. Kig 
dig omkring, der er mennesker, der løber i al slags 
vejr. Vær reel over for dig selv, og mærk efter, om den 
nedsatte motivation for dagens løbetur skyldes reelle 
udfordringer, eller om du bare søger at springe over, 
hvor gærdet er lavest. Der er forskel. 
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Se din 
succes for dig

F
orestil dig, du er i 
løbetøj, måske med 
musik i ørene, på 
vej ud ad din faste 
løberute. Forestil dig 
nu, hvordan du har 
det. Vinden, der suser 

i håret, og den friske luft i lungerne. 
Varmen fra din krop, lyden af  din 
fødder mod underlaget. Kan du se 
det for dig? Godt, for det gør din 
chance for succes meget større. 
Hvis du kan se dig selv som løber 
eller måske endda komme over 
målstregen i dit første femkilometer- 
løb, er sandsynligheden for, at du 
rent faktisk GØR det en dag, større, 
end hvis du ikke har tænkt over det. 
Eliteidrætsudøvere bruger meget 
tid på at visualisere deres bedrifter 
og sejre, og det er en del af  deres 
succes. De ser løbet, kampen, 
udfordringen for sig, de ser og 
næsten føler, hvordan de håndterer 
det. De forestiller sig, hvordan 
de står øverst på sejrsskamlen, og 
de mærker, hvor dejligt det føles. 
Du kan også bruge visualisering 
i forhold til at få løbeskoene på, 
komme af  sted og nå de mål, du har 
sat dig. Her kommer seks trin, som 
kan hjælpe dig til at visualisere din 
succes.
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Læg en 
strategi
Få de helt 
lavpraktiske 
Forberedelser til 
din træning på 
plads:

* Hvor vil du løbe?

* Hvornår?

* Med hvem?

* Hvor langt?

* Hvad skal du have på?

Gå i detaljer, og lyt efter 
forbehold som „Jeg får 
svært ved at få tid“ eller 
„Bliver det ikke for 
kedeligt med samme 
rute?“. Hver gang et 
forbehold dukker op, 
holder du det op imod 
risikoen for at svigte dig 
selv og opnå mindre 
selvrespekt. Gå videre 
med at planlægge i 
detaljer. Jo flere detaljer, 
desto større hul igennem 
til underbevidstheden. 

Er du lykkelig? 

svar på Følgende to spørgsmål. 
Vær alene, når du svarer, og vær 100 procent ærlig – 
også selv om du måske ikke kan lide svaret. 

SpørgSmåL 1: Er jeg lykkelig – eller ulykkelig?

* Er svaret „ulykkelig“, må du spørge: 
Vil min beslutning (om at træne, vinde, forbedre mine 
resultater) øge min følelse af lykke? 

* Er svaret „lykkelig“ er det vigtigt, at beslutningen 
skaber merværdi – altså mere lykke. 

SpørgSmåL 2: Kan jeg virkelig lide mig selv?
Find derefter ud af følgende: 

* Vil min beslutning gøre, at jeg bedre kan lide mig selv? 

* Vil det forøge min selvrespekt?
Først når svaret er et klart JA, har du et solidt fundament 
at arbejde videre med. 

Fra det øjeblik, du virkelig ønsker at øge din selvrespekt, 
har du en beslutning, der er modstandsdygtig. Det er en 
biologisk drift at stræbe efter lykke og selvrespekt. Det 
kan være, at du bliver 
nødt til at stoppe op og 
se på, hvorfor du ikke 
ønsker at støtte dig selv. 
Først når du ønsker 
at støtte dig selv, kan 
du gå videre med din 
beslutning, for dette 
ønske er fundamentet  
for dit selvværd. 
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planlagte rute og tænker 
på vilje, sejr og styrke. Med 
dine egne ord hjælper du 
med at visualisere optimalt 
og præcist. Vær ikke bange 
for, at det virker overdrevet. 
Jo mere du investerer, 
desto større bliver dit 
udbytte. Tænk i snapshots 
eller i film. Gør det ofte og 
optimalt aftenen før, du skal 
præstere. 
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DEn hurtigE
Du ser din rute for dit indre blik, hører den knasende 
vellyd af hurtige såler, mærker vinden mod din kind. 
Det er koldt, varmt, lyst, mørkt. Her dufter af syren eller 
måske af bilos, du hører tilråb, klapsalver og mærker, 
hvordan ilten „jubler“ gennem dine blodbaner. 

DEn intEnSivE
Sæt 15-20 minutter af. Indled med afspænding af 
kroppen til blid musik. Skift så til et bånd, du har 
indtalt til dig selv, gerne med dit yndlingsnummer i 
baggrunden. På båndet guider du dig selv gennem din 

visualiser
visualisering er en sikker hotline mellem hjerne, 
sjæl og krop. bare få minutter øger dine chancer 
for succes betragteligt. lad tankerne glide gennem 
dine ønskede præstationer, mens du skruer op for 
kroppens sanser. måske lukker du øjnene, måske 
fortsætter du, hvad du er i gang med. Faktisk er vi 
allerede eksperter i visualisering og gør det hele 
tiden. tænk på det som koncentration eller fantasi. 
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Hu-
aHH! 

Hu-ahh er et rigtigt 
godt powerord, 

som kan betyde alt – und-
tagen „nej“! Skal jeg løbe 
i dag? Hu-ahh! Har vi gjort 
det godt i dag? Hu-ahh! Vil 
jeg nå mine mål? Hu-ahh! 
Mærk efter, hvor stor en 
energi ordet giver dig, når 
du siger det højt og med 
eftertryk.  

tip fra 
cHriS

ingen effektivitet 
uden søvn
Forskning viser, at sover du en time 
for lidt, nedsætter du kroppens 
præstationer med 30 procent. 

realitetstjek
Mærk efter, at du i din forberedelse ikke er 
sprunget over, hvor gærdet er lavest. 

* Dobbelttjek forudsætningerne for succes og 
motivation. Er du forberedt på en hvilken som 
helst adspredelse, du kan komme til at møde  
– uanset om det handler om rengøring, børn 
eller noget sjovt i fjernsynet? Det er her, du kan 
nå at forhindre et nederlag. 

* Kig realistisk på dine evner, og husk, at 
evner er dynamiske – de ændrer sig hele tiden. 

* Erkend, at hvis du er bygget som et 
næsehorn, kan du ikke løbe som en gazelle. 

       4trin

       5trin
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Find powerord, du gentager igen og igen. 
vælg ord, der kan mærkes i kroppen. 

* „Jeg kan“ og „Jeg er en vinder“ bruges af de fleste elitesportsfolk. 

* Sig dem på badeværelset fem-ti gange – højt! 

* Løb steder, hvor du kan gentage ordene som et mantra. 
undgå ord som „måske“, „prøver“, „ønsker“ og „håber“. 

powerord er den stærkeste enkeltkomponent i selvcoaching. man 
omprogrammerer sin underbevidsthed, og man får øjeblikkelig effekt. 
powerord er ord, du siger for at få kontrol over dine tanker, følelser og 
vaner. at sige ordene højt fordobler virkningen. er du modig, inviterer du 
en anden til at lytte med. selv om det virker fjollet, øger det dit selvværd. 
90 procent af alle, der laver positiv selvsnak, øger deres selvværd. men 
hvis der ikke følges op med indsats, forvandles den positive effekt til 
skuffelse, og så er man ringere stillet end før. 

Sig powerord
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Gør løb til en vane, 
som du ikke kan leve 
uden – nogensinde.
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Hold ved 
– resten 
af livet! 

å længe noget er nyt og spændende, er in-
teressen og motivationen også stor. Sådan 
er det også med løb. Den helt store 
udfordring kommer, når du skal holde 
ved. Når løb bliver hverdag. Jeg kan lige 
så godt være ærlig – træning er ikke altid 
sjovt. Der er forskel på at kunne lide at 

træne og at synes, det ligefrem er sjovt. 
Jeg synes ikke, det er sjovt hver dag, faktisk langtfra, 
men jeg gør det, fordi jeg ved, hvordan jeg har det 
bagefter, og hvad jeg får ud af  det. Det er min primære 
drivkraft. Jeg får mere energi og kvalitet i min hverdag, 
og jeg udfordrer diverse livsstilssygdomme hver dag. 
Det er min motivation og drivkraft? Hvad er din? 
Hvis løb skal blive en integreret del af  din hverdag, er 
der flere knapper at trykke på:

S

Fortsættes næste side
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* Brug løb som transport 
til og fra arbejde et par 
gange om ugen. Det kræver 
naturligvis lidt forberedelse, 
og at din arbejdsplads har 
badefaciliteter, men det kan 
sagtens lade sig gøre.
* Se dine løbeture som en 

Fortsat fra forrige side mulighed, ikke en sur pligt eller spildt tid. Nyd, at du 
faktisk kan løbe, og nyd, at du bare for et kort øjeblik 
kan slippe tanker, daglige omstændigheder og daglige 
opgaver. Løb er tid med fokus på dig selv. Og for 
mange med et travlt arbejde, mand og børn er det et 
frikvarter, hvor det kun handler om dig. Hvor mange af  
den slags frikvarterer har du ellers i hverdagen?
* Og vær realistisk: Erkend, at ikke alle løbeture 
gennemføres med hænderne løftet over hovedet i en ren 

Op i tempO
For at løb 
bliver en 

vane, anbefaler 
jeg, at du skal 
have pulsen op i 
mindst 15
minutter, fem 
dage om ugen. 
Og at du 
fortsætter i den 
rytme i mindst 
16 uger i træk. 
Så er det ved at 
være en vane! 
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HUSK 
at tænke 
på, at i dag 
er første dag  
i resten af 
dit liv! 

Tre hurtige – og 
kom så af sted! 

sejrsrus. Hvis du forventer det scenarium, får du en 
brat opvågning. Der er bare dage, hvor du skal tvinge 
dig selv ud ad døren, men så længe du faktisk kom-
mer ud, er du et skridt tættere på succes.
* Det allervigtigste er og bliver: Enjoy the ride. Husk 
at nyde resultatet, men også processen. Nyd, at fysisk 
træning ikke blot rykker dig fysisk, men også mentalt.
Hvis du fortsætter med at løbe, vil det smitte af  på din 
personlighed og resten af  dit liv. 

01 Ligegyldigt hvad 
der sker – så tag 

ud og løb. Bryd 
aldrig en 

aftale med 
dig selv. 

 

No is never 
an option.

02

03

Varier din træning 
Løber du altid den samme rute – på det 
samme tidspunkt af dagen? Prøv noget nyt. 

Faste rammer er rigtig godt, især når du skal i gang 
med en ny handling. Du kan dog nemt køre træt i 
de samme mønstre, så bryd dem en gang imellem.

Tip Gør det sjovt for dig selv 
at løbe. Små ting tæller. Smil til 
alle, du løber forbi. Spurt i 15-
30 sekunder, hver gang du ser 
en rød bil. Brug din fantasi.

tip fra 
cHriS
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