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eg kommer 
aldrig til 
at kunne 
lide at løbe, 
tænkte jeg 
sidste år, da 
jeg som den 

gode sundhedsredaktør, 
jeg prøvede at være, skulle 
lære at løbe til ALT for 
damernes Kvindeløb. Fire 
gange om ugen halsede jeg 
med sidesting rundt om 
søerne, mens jeg forband-
ede løb, mit job og min 
kondi. Og der var ikke den 
begynderfejl, jeg ikke begik 
– jeg løb den første måned 
i et par gamle sko, jeg fandt 
i skabet (det skal man så 
ikke), jeg løb tre kilometer 
uden stop på min første 
løbetur (kan heller ikke 

Klar, 
parat,

løb
anbefales) og jeg insisterede på, at mit gamle joggingtøj 
var helt fint at løbe i, lige meget hvordan vejret var (til 
det kan kun siges, at I vil blive overraskede over, hvor 
meget en gennemblødt sweatshirt kan veje). 
På trods af  alle fejl kom jeg i gang og efter et par 
måneder så godt, at jeg en morgen faktisk havde lyst til 
at løbe en tur. For det er nemt, billigt, super kaloriefor-
brændende og – ikke at fornægte – hurtigt overstået. 
Kunne du godt tænke dig at lære at løbe? Så er det 
næsten ikke til at forestille sig en bedre læremester end 
Chris MacDonald. De næste tre uger guider han dig 
i særlige løbebøger lavet i samarbejde med ALT for 
damerne igennem starten på dit nye liv som løber. Fra 
hvilken slags løbesko, du skal købe, hvordan du spiser 
(og løber) dig slank, til hvordan i alverden du får taget 
dig sammen til at komme op af  sofaen og ud ad døren. 
Med disse bøger i hånden lover jeg, at dit nye liv som 
løber starter rigtigt godt – måske ikke smertefrit, men 
uden de værste begynderfejl.
Rigtig god fornøjelse.

Kærlig hilsen
Marie

Marie Kaufholz
sundhedsredaktør.

J
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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 Køben-
havns 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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Derfor skal 
du begynde 

at løbe

6 



K
o

m
 i g

a
n

g

øb kan give dig de ting, der står øverst 
på de flestes ønskeseddel. Mere energi i 
hverdagen, en slank krop, et stærkt im-
munforsvar, brain power, et hurtigttikkende 
stofskifte, tonede muskler, en velformet 
bagdel, sunde søvnvaner, en velfunger-
ende fordøjelse og et godt humør. Og den 

absolutte trumf  ved løb er, at det kræver forholdsvis 
lidt tid at løbe sig til alle disse fordele: 30 minutter fire 
gange om ugen er faktisk nok, hvis du er begynder. 
Også selv om du bruger løb som supplement til f.eks. 
spinning, svømning eller fitness. Du forbrænder 500-
1.000 kalorier i timen på løb afhængigt af, hvor hurtigt 
du løber.
Løb er en nem og praktisk træningsform, men du skal 
ikke kaste dig hovedkulds ud i det, så hvis du ønsker en 
god start, så læs med her. De fleste kan blive gode til 
at løbe på otte uger. Selvfølgelig kræver det, at du ikke 
har alvorlige problemer med din ryg eller dine knæ 
som udgangspunkt. Hvis du døjer med svage ankler 
eller måske vejer alt for meget, så vil andre motions-
former være bedre. Hemmeligheden bag succesrigt løb 
er, at du kommer rigtigt fra start og er opmærksom på 
den perfekte balance mellem træning og hvile. Begge 
dele kan du lære her.
Du er sikkert utålmodig for at komme i gang. Derfor er 
det nok ikke populært, at jeg på det stærkeste anbefaler, 
at du skal starte med at gå. Men erfaringen viser, at 
de bedste resultater – hvor folk ikke bliver bremset 
af  skader, og hvor muskler og sener kan nå at følge 

med – opnås ved at starte 
løbetræning med gang. 
Gerne en kombination af  
de to ting. I træningspro-
grammerne til henholdsvis 
5 og 10 km kan du se, 
hvordan du skifter mellem 
løb og gang de første uger 
og gradvist bygger op til 
længere løbesekvenser. 
Den trinvise opbygning er 
vigtig, fordi løb også er en 
hård træning. Hvert eneste 
skridt kræver, at du bruger 
samtlige af  benets muskler 
– men også din mave, dine 
arme og din ryg kommer 
på arbejde. Kort fortalt 
udfordrer løb mere end 
nogen anden form for sport 
dine største muskelgrup-
per. Derfor er selv langsom 
jogging den aktivitet, der 
giver største udbytte på 
kortest tid. Du behøver ikke 
engang at løbe hurtigt for 
at få gavn af  alle de talrige 
plusser ved løb. 

L

foto: flemming gernyx “løb dig slank, flad mave - fast bagdel”
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Så meget forbrænder du 
på 30 min, hviS du vejer 58 kilo
Jogging 8 km/t 547 kcal
løb 10 km/t 626 kcal
løb 12 km/t 734 kcal
Zumba 324 kcal
gang 5 km/t 281 kcal
fitnesstræning 181 kcal
styrketræning 331 kcal
spinning 578 kcal
roning 475 kcal 
svømning 533 kcal 
tennis (single) 383 kcal
Hot yoga 382 kcal

Ja og neJ. 
Her er fem grunde 
til, at du iKKe 
sKal løbe, men gå. 
√ Du vejer mere end 

 10 kg for meget.

√ Du har problemer med 

 knæ og hofter.

√ Du har været inaktiv længe.

√ Du har ondt i ryggen.

√ Du har lige født eller er gravid.

kan alle løbe?

Kan 
 jeg 
begynde 
nu?

i princippet kan alle 
løbe uden forbere-

delse. men du skal ikke for-
vente at løbe fem kilometer 
i ét stræk. Hvis du gør det, 
er der stor sandsynlighed 
for, at det bliver den eneste 
gang, du kommer ud i 
denne sæson – din krop 
vil brokke sig massivt de 
næste 24-62 timer. i værste 
fald lægger du grunden til 
en skade. 

tip fra 
chriS
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6     gode grunde 
 til at løbe

Du forbrænder 
500 -1000 kalorier 
i timen. 

Du træner 
de store 

muskelgrupper.

Det er billigt 
og nemt.

Du kan træne 
overalt – og i 
al slags vejr. 

Løb former 
kroppen 

på en pæn 
måde.

Det er godt for dit 
helbred – fra nakken 
og ned, men også fra 
nakken og op.

04
06
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Løb har lidt effekt 
på armene, men 

det bedste resultat 
får du, hvis du 
supplerer med 
styrketræning. 

Giver faste 
baller

Slanke underben.

Benene er den del 
af kroppen, der 

bliver trænet mest.

Løb forbrænder 
fedt på meven.

Faste lår.

Mindre 
“ridebukser”.

Og ditto baglår.

K
o

m
 i
 g

a
n

g Sådan former 
løb kroppen
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1 Du styrker dit hjerte, dine lunger, dine
    muskler, dine blodkar, dine knogler. 

2 Du former kroppen.

3 Du får en stærk og sund krop 
     med et stærkt immunforsvar. 

4 Din puls og dit blodtryk bliver    
     lavere, og din risiko for diverse 
     livsstilsrelaterede sygdomme falder. 

4fysiske 
fordele 
ved løb

mentale
fordele 
ved løb
1 Løb forbedrer dit humør. 

2 Løb reducerer stress. 

3 Løb giver energi.

4 At opnå et fysisk mål – eksempelvis at  
     løbe 10 km – booster din mentale styrke. 

4

foto: flemming gernyx
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Få styr på  
udstyret
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D
et ultimative argument for 
at begynde at løbe er: At du 
kan! De færreste vil undvære 
deres gode løbesko i dag, 
men engang var det faktisk 
ikke nødvendigt med et par 
Nike eller Adidas på fød-

derne – vi løb, når det skulle gå stærkt, og 
det gik glimrende i bare tæer. Og det er 
lige præcis det, der fascinerer og glæder 
mig ved løb. At det er så naturligt for os.
Har du aldrig rigtigt mærket suset på en 
løbetur, så hæng på her – jeg vil gøre mit 
bedste for at give dig succes fra den første 
løbetur, der sikkert ikke føles som den helt 
store fest, til din store løbesejr. Om det så 
er at komme gennem 5 km uden pause 
eller løbe et halvmaraton er op til dig.

Du skAl fAktisk kuN bruge 
tO tiNg, fOr At kOmme i 
gANg meD At løbe:

1 et godt træningsprogram, der bygger 
kroppen op hurtigst muligt, uden at du 
får skader. 

2 udstyr, der gør det lettere for dig at 
præstere dit bedste, og som beskytter din 
krop mod overbelastning og gør løbe-
turen til en så behagelig oplevelse som 
muligt. lige fra en iPhone, der er fyldt 
med alle de numre, der løfter dit humør 
og får benene til at føles lidt lettere, til 
en windbreaker, der holder dig varm og 
tør, selv om det blæser eller regner.

Du behøver ikke at købe dig fattig i 
udstyr. Det vigtigste er et par gode 
løbesko, så du undgår skader og giver 
din fod den støtte, den har brug for. Alt 
andet er smag og behag. Nogle kan ikke 
løbe uden tights, løbesokker og et pulsur, 
mens andre er ligeglade. Prøv dig frem. 
en af  fordelene ved at starte med at 
løbe om foråret er, at du ikke behøver at 
have så meget tøj på.   

  
13 
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Er det så vigtigt 
med særligt løbetøj? 

Godt løbegrej sikrer dig mod begynderens klas-
siske undskyldning, nemlig at det „ikke er løbevejr 

i dag“. Kig ud ad vinduet, så vil du se, at folk løber i al 
slags vejr og er klædt på til det. Med et fåtal af løberekvi-
sitter i klædeskabet kan du gøre det samme uden at 
tjekke vejrudsigten aftenen før. 

78% 40%

1 Løb en tur på bare fødder, 
og mærk, hvordan  

dine fødder lander på jorden.

2 Køb løbesko efter en 
løbestilsanalyse på løbebånd.

3 Invester i tre-fire stykker 
basisløbetøj.

4 Vælg et realistisk løbeprogram. 

5 Start en løbedagbog (f.eks. 
ALTfordamerne.dk/ruteplanner).

5 ting, du 
skal gøre, 

før du løber

Så meget kan en god 
sports-bh mindske din brysters 

bevægelse, når du løber.

En almindelig bh kan 
mindske bevægelserne ca. 

tip fra 
chris
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det vigtigste løbeudstyr
SvedtranSporterende 
bluSe 
(300-500 kr.). Om vinteren 
har du brug for et mellemlag 
også, f.eks. en fleecetrøje. 
Lige nu er det nok med et 
yderlag i form af en vest 
eller jakke til at tage vind-
modstanden.

løbeSko
(900-1.500 kr.) er det mest 
uundværlige, så her skal du 
ikke spare, men sørge for 
at finde et par, der sidder 
perfekt. 

løbeSokker 
(100-300 kr.) er en luksus, 
du bør unde dig selv. De har 
paneler, som følger fodens 
bevægelse, og vatterede 
stykker, som gør landingen 
mere „blød”. En del løbere 
sværger desuden til kompres-
sionsstrømper, som hjælper i 
restitutionsfasen og modvirker 
træningsømhed og hævelse. 

tightS 
(200-1.000 kr.) er rare om 
sommeren og foråret. De fås 
med indbyggede svedtrans-
porterende felter, ekstra 
fleksibilitet i knæhaserne, 
hvor du har brug for det – og 
kompressionsstykker, som 
giver støtte omkring de 
arbejdende muskler.

løbejakke 
(400-1.500 kr.). Stopper vin-
den, så du ikke bliver kold, når 
du sveder under løbeturen.

Top,  
Newline,  
300 kr.

Sko, Adidas, 
1.200 kr.

Sokker, 
Newline, 
100 kr.

Jakke, 
Nike, 
800 kr.

Tights, 
Moshi 
Moshi, 
699 kr.

15 
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En løbestilstest er afgørende for 
at finde de rigtige løbesko – du 

behøver ikke at sætte dig ind i, om 
du overpronerer, supinerer eller noget 
tredje. Overlad det til ekspedienten (så 
kan du også klage over de sko, han 
anbefaler dig, hvis de ikke dur) og 
sæt en time af, for det er sjældent det 
første par, du prøver, der er de rigtige. 

5
gode netsteder at 

shoppe løbetøj 
Sweatybetty.com 

Loberen.dk 
Loebeshop.dk 

Joyrun.dk 
Store.nike.com/DK 

Dur mit gamle løbetøj?
Blå himmel, solskin og vild lyst til en løbetur i forårsvejret lige nu? Men kun gamle 
sportssko i skabet og udtjente joggingbukser i skuffen? Tag bare de gamle ten-

nissko på og noget tilfældigt tøj, du behøver ikke at være nyekviperet fra den bedste 
løbeshop fra første tur. Du kan godt løbe/gå 30-45 minutter i et par nedslidte løbesko, 
men – efter turen – kan du passende ringe og lave en aftale om en løbeskotest. 

Løbesko, 
Nike, 1.200 kr.
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du tænker 
hurtigere

en britisk forsøg 
har vist, at man 
laver færre fejl, 
arbejder mere 
koncentreret 
og er mere 
produktiv de 
dage, hvor man 
har trænet. 

du forbliver Skarpere

en undersøgelse fra the 
Journal of  the American 

geariatrics society viser, at 
kvinder, der har være 

aktive som teenagere har 
mindre risiko for at 

blive ramt af  demens 
senere i livet.

du får et 
Stærkere hjerte

løber du mere end 16 
km om ugen, har du 34% 

mindre risiko for at få brug 
for blodfortyndende medicin 
senere i livet og 39% mindre 

risiko for at få problemer med 
blodtrykket.

 Og få din mand til at 
løbe også: mænd, der 
forbrænder 3000 kcal. 

om ugen, har 83% 
mindre risiko for at få 

erektionsbesvær.
Kilde: Dr. JoAnn Manson/

Runnersworld

du Sover bedre

folk med søvnproblemer 
sover bedre og længere, 
hvis de løber, viser en 
undersøgelse fra Harvard 
af  folk med søvnbesvær.

du får 
Stærkere 
knogler

løb giver 
stærkere knogler 
end nogen andre 
former for sport, 
siger forskere fra 
university of  
missouri.
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ipod eller anden 
mp3-afspiller 

Underholdning og 
rigtigt godt til at øge 
tempoet. 

Du får svært ved 
at orientere dig i 
trafikken.

kompressionstøj 

Du forbedrer 
blodcirkulationen 
og mindsker 
måske DOMS 
(træningsømhed).

Måske „kejserens 
nye klæder“, ikke 
så virksomt som 
påstået.

reflekser

Du bliver set af 
biler og cykler, når 
du løber tidligt om 
morgenen.

Irriterende, hvis de 
ikke sidder fast på 
tøjet (køb tøj og sko 
med reflekser).

pulsur 

Alletiders redskab 
til at målrette din 
træning.

Fjerner din egen 
fornemmelse af 
kroppens 
arbejdsintensitet.

Gadgets

iPod shuffle, 369 kr. 
Store.appel.com/dk.

Tights, 999 kr. 
Denintelligentekrop.dk.

Refleks, Newline, 100 kr.

Pulsur, 
Garmin, 
1.799 kr.
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gps

Sjov, sikkert og 
inspirerende (hvis tal 
motiverer dig).

Dyrt og egentlig 
ikke nødvendigt 
(medmindre du 
løber orienterings-
løb). 

løbesokker uden 
sømme

Minus vabler, 
hvem vil ikke gerne 
slippe for dem? 
Holder selv svedige 
fødder tørre. 

De har det også 
med at blive „single” 
efter én vask, og så 
er 100 kr. for et par 
mange penge.

løbebriller

Geniale herhjem-
me, hvor du risikerer 
at skulle løbe i 
regnvejr.

Kan være meget 
dyre. Tip: Køb et 
par billige i en cykel-
butik. 

svedundertøj

Vælg det dyreste 
og bedste – en virke-
lig god investering.

Løbeundertøjet 
er ikke altid super-
kvalitet (prøv at 
kigge på hylderne i 
Spejdersport under 
vandreudstyr, der 
har jeg fundet mit 
bedste).

GPS, Polar, 999 kr.

Løbebriller, Newline, 
350 kr.

Sokker, 250 kr.  
Sweatybetty.com

Bluse, Helly Hansen,  
350 kr. Loebeshop.dk.
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Den første 
løbetur
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u har løbesko og tights, og motivationen 
er på toppen. Næste skridt er at springe 
ud ad døren og blive høj af  løb – tror 
du måske! Men løb er sjældent love at first 
sight, til gengæld kan det blive dit livs kær-
lighed, som du vil prioritere så højt, at du 
beder taxichauføren vende om på vej til 

lufthavnen, fordi du har glemt dine løbesko og nægter 
at tage på sommerferie uden dem i kufferten. 
Det kræver viljestyrke (hu-ahhh) og tålmodighed. 
Den største udfordring for alle, når det kommer til 
motion, er at gå fra tanke til handling. Nogle vil mene, 
at man bare skal tage sig sammen, men jeg ved af  er-
faring, at det kan være svært. Her hjælper gode MOO 
(mennesker omkring os), som skubber kærligt på og 
tager med til træning. 
I starten er det vigtigt, at man får det gjort regelmæs-
sigt. Så gør, hvad der skal til for at komme af  sted: Lav 
løbeaftaler med din veninde, kæreste, en coach, meld 
dig ind i en klub, eller gør, hvad der skal til, for at du 
tvinger dig selv ud ad døren. Hvis du kun kan over-
skue en løbe-gå-tur på 20-30 minutter daglig, er det 
helt fint. Derfra kan du stille og roligt udvide til 45-60 
minutters løb fire gange ugentligt. 
Et godt løbeprogram leverer planen for, hvordan du 

D
skal gøre. En løbedagbog, 
som jeg bestemt vil anbe-
fale, er dit evalueringsværk-
tøj af  planen. Det sidste er 
næsten det vigtigste, fordi 
det giver dig et billede af, 
hvordan du gradvist bliver 
bedre og er alle tiders do-
kumentation af  din træn-
ing. Er der et mønster i, at 
du får ondt i benene, hver 
gang du har løbet på asfalt 
inde i byen i stedet for at 
tage grusstien i parken? 
Man må aldrig blive slave 
af  sit træningsprogram, 
uanset om man er be-
gynder eller eliteatlet. 
Man skal finde balancen, 
hvor man på den ene 
side lytter og respekterer 
kroppens signaler og på 
den anden side ikke finder 
undskyldninger for at lette 
på programmet. Husk at 
mærke efter kroppens sig-
naler undervejs og efter din 
løbetur, så vil du hurtigt få 

21 
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Varm op
Opvarmning er vigtigt, for det påvirker 
mange fysiologiske processer i kroppen 

og resulterer naturligt i en øget 
kropstemperatur, så de kemiske processer 

forløber bedre – eller sagt på en mere 
enkel måde: Det får dig til at løbe bedre. 

Nervesignalerne løber også hurtigere 
med øget kropstemperatur og 
nervesystemet „tændes“, så 

koordinationen forbedres. Du kan vælge 
at varme op til løbeturen på flere måder, 
men hvorfor ikke vælge den åbenlyse: 

Start med at gå eller jogge 
i let tempo og gør kroppen klar til den 

fysiske udfordring.

en fornemmelse af, om du 
presser citronen, eller om din 
krop kan følge med.
Fokuser på dine egne 
fremskridt, og lad være med 
at tage for store skridt til at 
starte med. Jeg anbefaler de 
fleste begyndere at power-
walke den første uge. Find 
nogle faste dage i ugen, 
hvor du kommer af  sted. I 
ugen efter kan du langsomt 
begynde at inkorporere lidt 
let løb. Gå 5-10 min, og løb i 
1 min. Gentag rutinen, så du 
samlet er af  sted minimum 
40 min. Herfra kan du hver 
uge langsomt bygge mere løb 
på og reducere gang. Husk 
at tage en hviledag en gang 
imellem, og brug måske en 
af  ugedagene på en anden 
træningsform såsom cykling, 
svømning, dans og lignende.
Glemte jeg at sige, hvornår 
du ved, at missionen er 
lykkedes? Den dag du tager 
løbetøjet på uden diskus-
sioner med dig selv. Fordi du 
trænger så meget til frisk luft, 
at klare tankerne, svede igen-
nem, mærke solens varme 
i kinderne, klemme øjnene 
sammen i det skarpe mor-
genlys, nyde den klare luft og 
mærke benenes monotone 
rytme. Men vær bevidst 
om, at du ikke nødvendigvis 
vil synes, at det er sjovt at 
løbe. Der er forskel på ikke 
at kunne undvære løb, og 
at synes det er sjovt. Jeg 
springer ikke ud af  sengen 
hver morgen og glæder mig 
til at løbe, men jeg kan ikke 
undvære det.

22 
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chris Giv dig selv, den 
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Hvis vi ikke kender retningen på vores projekt, kan vi komme på seriøse om-
veje. Sæt et mål, som er realistisk for dig – om 
det så er at løbe tre gange om ugen eller at 
gennemføre ALT for damernes Kvindeløb. Der 
findes ikke rigtige og forkerte mål, men vær 
bevidst om, hvad du styrer mod. Sæt et over-
ordnet mål, men også gerne delmål under- 
vejs, så du kan holde gejsten oppe hele vejen. 

Det er lettere sagt end gjort, men Nikes slogan siger det hele. Vi skal naturligvis have et mål, en strategi, information m.m., in-den vi starter med at løbe, men den allervigtigste faktor er: DO IT. Vi kan tænke projekter til døde – at gøre tanke til handling er den største ud-fordring.

Motivation kommer indefra, mens 

inspiration kommer fra andre. 

Det kan være din kollega, din datter 

eller en kendt person, som går forrest 

og viser vejen. Det er mit håb, at du vil 

finde både information og inspiration i 

denne løbebog, som kan hjælpe dig i 

gang med løb.

InformatIon 

InspIratIon

strateGIer 

Hvis vi ikke ved, hvad vi får 
ud af det, så mister vi moti-

vationen til at gøre det. Informa-
tion er derfor altafgørende for din 
lyst til at komme i gang med et nyt 
projekt.

Mennesker Omkring Os. Hvis 
sofaen trækker mere end 

løbeskoene, hvilket er helt naturligt, 
så kan det være en god idé at have 
en løbemakker. I behøver ikke nød-
vendigvis løbe sammen, men bare 
det at have en aftale om at mødes 
i skoven kan gøre en forskel. Sørg 
for at have MOO omkring dig, som 
støtter dig. 

mål 

Do It  

moo 

Læg en strategi. 

I en travl hverdag 

kan det være svært at 

få tid til det hele. Det 

kræver lidt planlægning. 

Aftal med din partner, 

at du løber mandag, 

onsdag og fredag, så 

det kan tilpasses jeres 

hverdag og din families 

aktiviteter.
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Platfod er ofte 
overpronationsløbere og 
skal bruge en sko, der 

stabiliserer foden. 

Hvad er pronation? 
Når du løber, ruller din 
fod indad, når du lander 

på jorden. Det kalder man pro-
nation. For meget eller for lidt 
pronation kan give skader. Du 
kan ikke gøre noget for at æn-

dre pronationen, men du kan købe løbesko, der passer 
og støtter din fod, når du løber. Der er tre måder, du kan 
finde ud af, hvilken form for pronation, du har. Vådtesten 
(nedenfor) og du kan kigge på dine gamle løbesko og se, 
hvilken vej sålen er slidt, eller du kan få lavet en løbetest 
på løbebånd, når du skal købe nye sko.

Når foden underpronerer rul-
ler, den ikke nok indad, når 
du løber. Det er de færreste, 
der underpronerer.

Ydersiden af hælen lander 
først og så ruller resten 
af foden i underlaget, så 
vægten bliver fordelt jævnt.

Du ruller for meget på 
foden, når du lander på 
underlaget, så foden og 
anklen har svært ved at 
stabilisere kroppen.  

Underpronation normal overpronation

Vådtest – find din fodtype
Dyp fodsålen i vand, og stil dig på et stykke karton. Sammenlign dit fodaftryk 

med de tre typer nedenfor.

Hulfod har brug for 
neutrale sko med meget 

stødabsorbering. 

Normal kan bruge sko fra 
alle kategorier alt efter, hvad 

der passer deres fod.
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Løbebånd er for mange stedet, 
hvor løbekarrieren indledes. Sik-
kert, rimeligt affjedrende og med 
indbygget underholdning i form af 
data (hvor langt har du løbet, hvor 
hurtigt, hvor meget forbrænder du, 
hvordan er stigningen etc.).

Hvor skal  jeg løbe?

Grusstier er et ideelt 
underlag for begyn-

dere. Det er forholds-
vist eftergiveligt og 

jævnt. 

skoVstier 
er evolutionært vores rette 

løbeelement. Variationen og de 
små ujævnheder skærper op-
mærksomheden og udfordrer 
kroppens ligevægtssans, da vi  

hele tiden skal justere lidt. 

Græs 
kan være svært at 

løbe på – med sko. Til 
gengæld er en græs-
plæne uden glasskår 
og andre overraskel-
ser det perfekte sted 
at træne barfodsløb. 

Slut din løbetur af 
med at smide skoene 

og snuppe et par 
runder på græsset. 
Bedre stabilitets- og 
sensibilitetstræning 

fås ikke. 

asfaLt er hårdt, 
men er et stabilt 

underlag, hvor du 
sjældent vrikker 
om eller mister 

balancen. 

cement er hårdere end 
asfalt, så når du kan (hvis 

du løber tidligt om mor-
genen), så tag cykelstien i 

stedet for fortovet. 

sand kræver muskler, for det 
er tungt løbeunderlag. Du 
skal holde dig fra det løse 

sand, hvis du har tendens til 
skader, bl.a. i akillessenen. 
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langt og langsomt 
eller hurtigt og kort? 
Bare du løber og kan mærke, at det skrider fremad for dig, så lad 
være med at bruge krudt på at tænke „maraton” eller „sprint”. 
Groft sagt kan du forbrænde den samme mængde energi 
på 15 min. kort og hårdt, som på 30 min. langt og langsomt. 
Men kort og hårdt løb har en øget belastning og 
større risiko for skader og derfor bør især nybegyndere 
anvende kort og hårdt med varsomhed. 
Den bedste løsning er altså en kombination.

Løb GiVer stærke ben 
Benene står for størsteparten af fremdriften, men 
vigtigst af alt skal de jo bære kroppens vægt, som 

firedobles under løb. Kroppen gennemgår en svæve- og 
en landingsfase, som stiller store krav til især den store 
quadricepsmuskel på forsiden af låret, haser, skinneben 
og lægmuskler, men også til de øvrige ca. 75 muskler, der 
stempler ind, når løbearbejdet begynder. 
For begyndere er det næppe nødvendigt at styrketræne 

ved siden af løbetræningen. Du 
får rigelig styrke af at vænne dig 
til en ny, krævende sport som 
løb. Efterhånden, som du bliver 
mere øvet, vil det være en god 
idé at supplere løbeturene med 
styrketræning, som styrker mus-
kulaturen på en anden måde. 
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Den typiske 
løbedebut 

Første tur: Okay, du kommer igennem, 
bedre end du havde forventet, er pavestolt. 

Anden tur: Godt igen. Det kører, du løber 
længere intervaller end sidst. Er lidt øm efter 
turen. 

tredje tur: Katastrofe! 

KlAssiKeren over dem alle er, at du synes, 
det kører så godt, at du begynder at freestyle. 
Hold dig til træningsprogrammet. Det er sam-
mensat, som det er for netop at styre uden om 
de tre værste faldgruber: Skader, dårlig plan-
lægning og manglende forpligtelse.

morgen eller aften?

det riGtiGe tempo
Vil du gerne vide, om du løber for hurtigt, for langsomt eller lige tilpas? 
Den bedste (og nemmeste) måde at vurdere dit løbetempo på er den 

såkaldte „taletest”. Hvis du kan tale afslappet og naturligt, mens du løber, passer 
tempoet formentlig godt til din krop. Kan du ikke sige ret meget, og højst svare 
„ja” og „nej”, hvis du bliver spurgt om noget, presser du din krop. 
Vil du have et helt præcist tal at løbe efter, skal du have fat i et løbeur, der kan 
måle din puls.

træææk 
Vejret

Fokusér på din 
udånding, og tæl med 

i hovedet i starten: 
en-to-tre-pust-ud. 

Lungerne skal nok selv 
sørge for at få 
al den luft ind i 

kroppen, du har brug 
for, især hvis du gør 

dig umage med 
at puste al kulilten 

ud på din udånding. 

Du kan løbe morgen, middag og aften – ja, om natten hvis det 
skulle være. Det er netop charmen ved løb: Friheden. Det bedste 

tidspunkt at træne på, er præcis det, der passer dig bedst. 
De sundhedsmæssige fordele er ens, uanset hvornår du træner.
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Hende, der elsker det
navn: Camilla Frank, chefredaktør. 
alder: 38.
Hvor længe Har du løbet? ca. 6 år.
Hvor tit løber du? 5 gange om ugen.
Hvor langt løber du? 5-8 km.
bedste oplevelse? Da jeg løb halvmaraton 
på 1 time, 42 minutter og 11 sekunder.
Hvad motiverer dig? Den helt fantastiske følelse af  
energi, der kommer mens og især efter, jeg har løbet.
Hvordan kommer du ud, når du bare ikke gider? På 
irriterende vis gider jeg altid. Jeg ved jo, hvor godt jeg 
får det bagefter.
næste mål? Copenhagen Maraton
bedste gear? Min iPod med min løbeplayliste – som i 
øvrigt har været den sammen de sidste tre år. Overvejer 
så småt at udvide den med noget Medina. 
skader – Har du Haft nogle? Jeg har haft en overb-
elastningsskade i knæene. De låste sig simpelthen fast, 
mens jeg løb en stille og rolig 5 km’s tur, og krævede 
efterfølgende en pause på 14 dage. Øv.

Mig og  mit løb
Få Fire løberes bedste råd til træningen, 
læs, hvilket gear de ikke kan undvære, 
og hvordan de overhovedet Får taget 
sig sammen til at komme ud at løbe.

dyrker du anden motion? 
Pilates – øvelserne her 
styrker nogle helt andre 
muskler end løb.  
det bedste ved løb? Du 
kan løbe over alt med et 
minimum af  udstyr. 
det værste ved løb? Når 
det er så koldt udenfor, 
at dine lunger føles som 
istapper – men så bliver det 
faktisk ganske rart alligevel 
efter et stykke tid. 
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Hende, der lige er begyndt
navn: Tina Toft, webredaktør 
alder: 34
Hvor længe Har du løbet? To måneder.
Hvor tit løber du? En til to gange om ugen.

Hvor langt løber du? 5 km.
bedste oplevelse? At jeg 
stadig kan lide det.
Hvad motiverer dig? Jeg 
ignorerer tiden og løber i et 
roligt tempo, der betyder, at 
jeg stadig har overskud til 
sidst.   
Hvordan kommer du ud, 
når du bare ikke gider? 
Siger til mig selv: „Jeg skal 
ikke. Men jeg vil.“
næste mål? ALT for 
damernes Kvindeløb 2011. 

bedste gear? Mine Nike+ 
løbesko, der kan måle 
mine løb. 

skader – Har du Haft 
nogle? Næ, heldigvis.
Dyrker du anden motion? 
Klassisk ballet.
det bedste ved løb?
Friheden. 
det værste ved løb? Du 
kan blive din egen fjende, 
hvis ikke du har tjek på det 
mentale. 
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Hende, der Har svært 
ved at blive Hooked
navn: Marie Kaufholz, sundhedsredaktør.
alder: 34.
Hvor længe Har du løbet?  Lidt over 
et år.
Hvor tit løber du? 2-3 gange om ugen.
Hvor langt løber du? 3-5 km.
bedste oplevelse? Da jeg første gang 
kunne tage alle de københavnske søer 
uden pause.
Hvad motiverer dig? Sætningen: „Jeg 
taber mig af  det, jeg taber mig af  det, 
jeg taber mig af  det“.
Hvordan kommer du ud, når du bare 
ikke gider? Jeg løber helst tidligt om 
morgenen. På den måde er jeg så træt, 
når jeg går ud ad døren, at jeg ikke kan 
diskutere med mig selv. Og når jeg først 
står på gaden i mit løbetøj er det for sent.
næste mål? Overvejer, om jeg kan klare 
10 km til ALT for damernes Kvindeløb. 
Ellers er mit mål bare at blive ved med 
at løbe…

bedste gear? Min iPod og mine elskede 
Mizuno-løbesko med neonpink stribe.

skader – Har du Haft nogle? 
Nej (7-9-13).
dyrker du anden motion? Yoga, for det 
strækker mine ømme løbeben ud.
det bedste ved løb? At man er i gang fra 
det øjeblik, man går ud ad døren. 
det værste ved løb? At det tager så lang 
tid at komme til at holde af  det. 

Brugte løbesko, 
Mizuno, 1.400 kr.
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Hende, der lever af det
navn: Christina Bølling, journalist og løbeekspert.
alder: 48. 
Hvor længe Har du løbet? De sidste 17 år for alvor, 
og med min nye løbebog „Løb dig slank – flad mave og 
fast bagdel“ har jeg udviklet en rutine, der ikke kun giver 
kilometer i benene, men også strammer kroppen op.  
Hvor tit løber du? Ca. fem gange om ugen.
Hvor langt løber du? 8 km. 
bedste oplevelse? New York Maraton var en stor 
oplevelse – og personlig sejr i øsende regnvejr. Tiden 
taler vi ikke om… Men det var vist tæt på fem timer. 
Hvad motiverer dig? Følelsen bagefter – jeg har aldrig 
fortrudt en løbetur, men det er bestemt ikke altid, jeg 
gider inden. 
Hvordan kommer du ud, når du bare ikke gider? Jeg 
får mine veninder til at hente mig – og sige mig imod, 
når jeg foreslår, at vi drikker kaffe i stedet! 
næste mål? Vasaloppet i Dalarna i Sverige. Det er et 
legendarisk langrendsløb, og jeg er vild med at løbe 
langt: 90 km på ski. 
bedste gear? Nike+, som er en kilometertæller. Den er 
supernem at betjene. 
skader – Har du Haft nogle? Heldigvis kun småtteri-
er, men jeg skærer ned på kilometerne i perioder, fordi 
det ene knæ brokker sig. 
dyrker du anden motion? Lidt spinning (kun for at 
træne intervaller) og yoga.
det bedste ved løb? At det er så let at gå til – du kan 
træne, når det passer dig.
det værste ved løb? De første fem minutter hver gang 
– og de sidste fem kilometer af  et maraton (hvordan 
overlever man?)

32 



m
ig

 o
g

 m
it lø

b

33 

Løbejakke, 
Newline, 600 kr.



lø
b
ep

r
o

g
r
a
m

34 



lø
b
ep

r
o

g
r
a
m

Dit nye 
løbeprogram

elv om charmen ved løb 
er det uprætentiøse, har de 
allerfleste løbere en plan med 
deres træning. Åbent eller 
skjult. Der er en grund til, at 
de løber – og de har mål, som 
de stræber efter og forsøger 

at holde sig selv fast på. Hvad med dig? 
Vil du tabe to kilo eller fem? Prøve kræfter 
med ALT for damernes Kvindeløb om 8 
uger? Eller vil du bare gerne have andel i 
de psykiske kvaliteter, der er ved at have en 
fast løbeaftale med dig selv? 
I dette kapitel finder du to løbeprogram-
mer, der begge strækker sig over otte uger. 
Løbeprogrammerne giver dig struktur og 
gør det lettere at planlægge ugen, når du 
ved, at der er træning mandag, onsdag 
og lørdag eksempelvis. Samtidig er der 
hviledag på programmet hver anden dag, 
så din formkurve stiger gradvist.

S
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Du er hovedperson i programmet – så det er din 
styrke og udholdenhed, der er fokus på i de næste 
seks uger. Jo mere du holder dig til planen, jo før 
når du dit mål. 

5 km
 CHRIS MACDONALDS  
 BEGYNDERPROGRAM

Programmet er til dig, der… 
…aldrig har løbet eller sidst løb 
for mere end et år siden.  
Måske styrketræner du lidt, men 
du har ikke en særlig god kondi-
tion fra anden sport eller fitness. 

uGE MANDAG tIRSDAG ONSDAG  tORSDAG  fREDAG LøRDAG SøNDAG 

1

2

3

4

5

6

Gå dig varm, løb 
og gå 2-3 km, 
gå 5 min. 

Gå dig varm, løb 
og gå 2-3 km, 
gå 5 min. 

Gå dig varm, løb 
og gå 3-4 km, 
gå 5 min. 

Gå dig varm, løb 
og gå 3-4 km, 
gå 5 min. 

Gå dig varm, løb 
4-5 km, gå 5 
min. 

Gå dig varm, løb
4-5 km, gå 5 
min. 

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri

Fri 

Gå dig varm, løb 
og gå 2-3 km, 
gå 5 min. 

Gå dig varm, løb 
og gå 2-3 km, 
gå 5 min. 

Gå dig varm, løb 
og gå 3-4 km, 
gå 5 min. 

Gå dig varm, løb 
og gå 3-4 km, 
gå 5 min. 

Gå dig varm, løb 
og gå 4-5 km, 
gå 5 min.

 Gå dig varm, løb 
og gå 4-5 km, 
gå 5 min. 

Fri 

Fri 

Fri 

Fri 

Fri 

Fri

Gå dig varm, løb 
og gå 2-3 km, 
gå 5 min.

Gå dig varm, løb 
og gå 2-3 km, 
gå 5 min. 

Gå dig varm, løb 
og gå 3-4 km, 
gå 5 min. 

Gå dig varm, løb 
og gå 3-4 km, 
gå 5 min. 

Gå dig varm, 
løb 4-5 km, gå 
5 min. 

Gå dig varm, 
løb 4-5 km, gå 
5 min. 

Fri 

Fri 

Fri 

Fri 

Fri 

Fri

Gå dig varm, løb 
og gå 2-3 km, 
gå 5 min. 

Gå dig varm, løb 
og gå 2-3 km, 
gå 5 min. 

Gå dig varm, løb 
og gå 3-4 km, 
gå 5 min. 

Gå dig varm, løb 
og gå 3-4 km, 
gå 5 min. 

Gå dig varm, løb 
og gå 4-5 km, 
gå 5 min. 

Gå dig varm, 
løb 4-5 km, gå 
5 min. 
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10 km
Trænger du til at komme godt i gang 
med at løbe igen? Eller vil du gerne 
bare endelig op på 10 km? Hold dig til 
planen og nå dit mål.

CHRIS MACDONALDS 
PROGRAM tIL LEt øVEDE

Programmet 
er til dig, der… 
…godt kan løbe 5 km, men 
måske ikke har fået løbet 
helt så meget hen over  
vinteren, som du gerne ville. 

uGE MANDAG tIRSDAG ONSDAG  tORSDAG  fREDAG LøRDAG SøNDAG 

1

2

3

4

5

6

Jog dig varm, løb 
og gå 4-5 km, 
gå 5 min. 

Jog dig varm, 
løb 4-5 km, gå 
5 min. 

Jog dig varm, 
løb 5-6 km, gå 
5 min. 

Jog dig varm, 
løb 6-7 km, gå 
5 min. 

Jog dig varm, 
løb 7-8 km, gå 
5 min. 

Jog dig varm, 
løb 8-9 km, gå 
5 min.

Fri 

Fri 

Fri

Fri

Fri 

Fri 

Jog dig varm, 
løb 4-5 km, gå 
5 min. 

Jog dig varm, løb 
og gå 4-5 km, 
gå 5 min. 

Jog dig varm, 
løb 5-6 km, gå 
5 min. 

Jog dig varm, 
løb 6-7 km, gå 
5 min. 

Jog dig varm, 
løb 7-8 km, gå 
5 min. 

Jog dig varm, 
løb 8-9 km, gå 
5 min.

Fri 

Fri 

Fri

Fri

Fri 

Fri

Jog dig varm, løb 
og gå 4-5 km, 
gå 5 min. 

Jog dig varm, 
løb 4-5 km, gå 
5 min. 

Jog dig varm, 
løb 5-6 km, gå 
5 min. 

Jog dig varm, 
løb 6-7 km, gå 
5 min. 

Jog dig varm, 
løb 7-8 km, gå 
5 min. 

Jog dig varm, 
løb 8-9 km, gå 
5 min.

Fri 

Fri 

Fri

Fri

Fri 

Fri

Jog dig varm, løb 
4-5 km, gå 5 
min. 

Jog dig varm, løb 
og gå 4-5 km, 
gå 5 min. 

Jog dig varm, 
løb 5-6 km, gå 
5 min. 

Jog dig varm, 
løb 6-7 km, gå 
5 min. 

Jog dig varm, 
løb 7-8 km, gå 
5 min. 

Jog dig varm, 
løb 8-9 km, gå 
5 min.
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HVOR MEGEt 
VAND SkAL jEG 
DRIkkE? 

Tørst er kroppens 
signal om, at den har 
brug for et refill. For 

de fleste ikkesportsfolk kører 
det helt automatisk – væske 
ind, væske ud. Du sveder, 

når du løber, og 
selv om du føler dig 
„tør“, fordamper 
varmen også fra dit 
hoved og via din 
udåndingsluft. Hvis 

du vil eksperi-
mentere med 

hvorvidt din 
væskebal-
ance er i or-
den, kan du 
i forbindelse 
med din 
træning veje 
dig, før du 
træner og 
efter din 
træning. 
Har du taget 
på, har du 
indtaget 
mere væske, 
end du 
behøver, og 
har du tabt 
dig, har dit 
væskeindtag 
været for lille. 
En tommel-
fingerregel 
er, at hvert 
tab af 0,45 kg  
kropsvægt er 
lig med ca. 
450 ml dehy-
drering.

LANGE ELLER kORtE SkRIDt 
– HVAD ER BEDSt? 

Sprintere har kraftige lår. De bruger dem til 
at løfte benene højt fra jorden og tage lange 

skridt med. Maratonløbere tager omvendt forholdsvis 
korte skridt, hvilket får dem til at svæve tæt hen over 
jorden med fødderne. Sidstnævnte giver den bedste 
løbeøkonomi, fordi langdistanceløbere sparer mere 
på kræfterne og derfor kan holde samtlige 42,2 km. 
Hvad med dig, hvordan løber du? Lange skridt eller 
korte skridt? Få det tjekket på video i en specialbutik, 
eller bed en ven om at kigge på dig og gengive din 
løbestil bagefter. Vær opmærksom på, at lange skridt 
giver størst risiko for skader, 
hvis ikke dine muskler og led 
er stærke. Mange begyndere 
oplever, at deres skridtlængde 
automatisk øges, i takt med at 
løbeformen bliver bedre. 

Hvad hvis 
jeg bliver syg? 

Brug ikke energi på at ærgre dig over 
den mistede træning grundet sygdom. 
Sig PYT til de ting, du ikke selv har kon-
trol over. Træning med feber er no go. 
Og ja, et par dage eller en uges syg-

dom påvirker din fysiske form, men bare 
rolig, der skal ikke så meget træning til, 

før du er tilbage på sporet.
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Kære løbedagbog
Løbedagbogen er dit personlige værktøj, som du 
kan bruge til at justere træningsprogrammet efter. 

Løbedagbogen kan være en gammel Kinabog, en profil 
på en løbeside på nettet eller Moleskins „Wellness 
Journal“, hvor du skriver oplysninger som: kilometer-
længde, forholdet mellem gang og løb, din dagsform 
(hvordan havde du det på turen?), rute, vejr, din vægt 
(hvis du bruger løbetræningen til at tabe dig med) og 
motivationsniveau (på en skala fra 1-10) før løbeturen 
og dit humør bagefter. 

Baby skal have varmt tøj på, den løber sig jo 
ikke varm. Jog højst 30-60 minutter, og husk 
vand både til dig og din lille passager. 
Vær desuden skarp på sikkerheden, dvs. 
at vognen skal have sele, du skal have 
en strop om håndleddet, så vognen
ikke kører fra dig ned ad bakke, og 
lad aldrig barnet stå alene 
i babyjoggeren. 

Så skal du passe ekstra 
på, når du begiver dig ud 

på de første løbeture. Selv om 
din krop er vant til at præstere 
på én måde, betyder det ikke 
automatisk, at du har licence 

to run. Dine lunger og dit hjerte 
kan klare meget mere end dine 
muskler og sener. Sidstnævnte 

ER Du I 
GOD fORM 
ALLEREDE?

skal have tid til 
at vænne sig til 
en ny form for 
belastning. 

Mole-
skins 

Wellness 
Journal, 
Books & 

Co., 129 kr.
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Strææææk ud
Gør det ondt i 
benene? Så læS med 
her oG Se, hvad du 
kan Gøre for at blive 
lidt mindre øm. 
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vis du vil undgå ømme muskler, skal 
du da strække ud efter løbeturen, 
ikke? Måske er du en af  de mange, 
der automatisk strækker ud efter 
træning, fordi det føles naturligt – og 
rart – at slappe af  og modstrække 
en muskel, der lige har arbejdet i en 

bestemt retning. Men der er desværre ikke noget, 
der tyder på, at det hjælper på den træningsøm-
hed, der som regel er værst dagen efter en løbetur. 
Hvis du synes, det lyder herligt – at du ikke 
behøver strække ud, så glæd dig over, at du nu har 
idrætsforskerne bag dig, når du dropper „vælte 
træer”-strækket. For dig, der ikke forstår, hvordan 
strækøvelser kan være blevet overflødige: Go on! 
Ømme muskler hører med til at forbedre sin 
form. Når kroppen skal trænes, udsætter vi den 
for større belastning, end den er vant til.
Den allerbedste måde at hjælpe kroppen af  med 
muskelømhed er øget blodcirkulation. Ikke i form 
af  hård træning (så forsinkes helingsprocessen), 
men en rask gåtur, nogle baner i svømmehallen 
eller yoga. Sidste måde at undgå træningsømhed 
på er at spise det rigtige efter træning. Lige efter, 
helst. Mager yoghurt eller et lille glas kakoskum-
metmælk indtaget mellem 30-60 minutter efter 
træning har i flere forsøg vist sig at forkorte 
musklernes restitutionstid. 

h
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Skal jeg 
Strække 

ud?
Undersøgelser viser, 
at stræk af kolde 

muskler øger risikoen for 
skader. Stræk derfor kun 
muskler, der er varme – og 
lad være med at forvente 
andet end velvære. For des-
værre kan du ikke strække 
dig fra muskelømhed. Stræk 
derfor ikke ud for at få mindre 
ømme muskler, men stræk 
ud, fordi det er en god pause 
efter din løbetur. Både for din 
krop og mentalt. 

3

3effektive 
strækøvelser

1 Læg dig på ryggen, sæt fødderne i gulvet. Skub 
dig op på skuldrene, pres hofterne op mod loftet. 
Flet fingrene og stræk armene, så du “forlænger” 
både dem og hele forsiden. Alletiders stræk, som 
“åbner” kroppen. Stræk for forsiden af dine lår og 
dine skuldrene. 

2 Sid på toppen af siddeknoglerne. Ret ryggen 
godt op. Stræk venstre ben ud foran dig, sæt højre 
ben henover. Placer højre hånd i gulvet bag din 
bagdel og rotér overkroppen. Sæt venstre albue på 
ydersiden af højre knæ og mærk strækket på yder-
siden af højre balle. Superstræk for haser, musklerne 
på ydersiden af låret og ryghvirvelsøjlen. 

3 Lig med ryggen i madrassen. Træk knæene op 
til dig og kram dem godt med begge arme. Slap af 
i overkroppen, giv efter i lændeområdet, som dette 
stræk er særlig godt for. Desuden strækkes den 
øverste del af dine hasemuskler, og det gør rigtig 
godt!  

tip fra 
chriS

43 



Undgå 
skader 

44 

s
k
a
d
er



s
k
a
d
er

ar du hørt om Runner’s Knee? Nej, vel? 
Desværre er tilstanden, som er en af  
løberens fem mest almindelige skader, 
lige så almindelig som Runner’s High.  
Se, hvad du kan gøre for at undgå skad-
er – og hvad du gør ved dem, du får. 
Vi går ikke og regner med at blive 

forkølede eller få influenza, selv om vi næppe undgår 
det mindst én gang om året. På samme måde er det 
med løbeskader – du skal være umanérlig heldig, hvis 
du slipper uden om gener, når du begynder at løbe 
eller intensiverer din træning. 
I den perfekte løbeverden findes de ikke – sidesting, 
ømme skinneben, knæsmerter, hold i ryggen og 
stramme haser. Men i virkeligheden er netop skaderne 
faktisk den mest hyppige årsag til, at træningen går i 
stå for en tid eller måske helt. 
Skader er forskellige fra sport til sport. Hvor hånd-
boldspillere kommer galt af  sted på banen, så får 
løbere relativt sjældent akutte skader. Det sker, at en 

h

løber snubler på løbe-
turen, forvrider anklen og 
beskadiger sine sener og 
bliver tvunget til at holde 
pause. Det kalder man en 
rød zone-skade (du er så 
skadet, at du er nødt til at 
stoppe for „rødt“). Langt 
de fleste løbeskader er 
dog gul zone-skader, som 
typisk skyldes overbelast-
ning. Hvor det er dig, der 
bestemmer, om de skal for-
blive „gule“ eller forbedre 
sig i retning af  „grøn“ eller 
ende som „røde“. 
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rest 
ice 
compression 
elevation
 
er førstehjælp ved typiske 
løbeskader som f.eks. 
skinnebensømhed og 
smerter i knæet. Ved at 
slappe af (R), lægge is (I) 
på området og løfte det 
over hjertehøjde (E), re-
ducerer du blodgennem-
strømningen og hævels-
en, så skaderne på vævet 
begrænses.

Hvorfor får jeg 
ondt i ryggen? 

På lange, langsomme løbeture kan du blive træt 
over lænden – og det er ufarligt. Har du ondt hele 

tiden, skal du få en osteopat eller fysioterapeut 
til at kigge på det. Måske har du en dysfunk-
tion i ryggen. Måske skal du bare træne dine 

mave bedre, så du får en bedre balance mellem 
kroppens forside og bagside. Du kan forbygge 
rygproblemer ved at lave 25 mavebøjninger om 
dagen. Husk i øvrigt at strække haserne ud, da 

stramme haser er skyld i en del ryggener.

Kraaampe 

Når du får krampe, 
er det fordi musklen 
trækker sig for vold-
somt sammen. Træk 
vejret dybt, og lav et 
modstræk af musklen 

(stræk igennem 
hele foden helt ned 
til hælen) for at få 

muskelfibrene ud af 
krampetilstanden. 
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Hvad er sidesting? 
Selv om alle – formentlig også idrætsforskere – har prøvet at have sidesting, ved 
ingen præcis, hvad fænomenet skyldes. Sikkert er dog, at sidesting hænger sam-

men fysisk (over)anstrengelse, og de fleste hælder til den teori, at sidesting er et resultat 
af sammentrækninger i milten. Kroppen tømmer milten for ilt, som er den sidste iltreserve, 
for at skaffe ilt til de arbejdende muskler.  

proBlem 
Betændelse i den store 
sene under foden. 
lØsninG 
Tape kan holde foden 
i en stabil position. 
Få en fysioterapeut til 
at lægge tapen første 
gang, og lær hvordan. 
Loeberen, 25 kr. 

fØrstehjælpsKasse til 
sKadefrit lØB

proBlem 
Skinnebensømhed 
lØsninG 
Kompression-
strømper fra CEP. 
De sidder helt til og 
forbedrer blodcirku-
lationen, forhindrer 
hævelse og holder 
senerne varme. 
Loeberen.dk, 400 kr. 

proBlem 
Ømme haser og 
knæ under løb. 

lØsninG 
Træningstights med 

indbygget støtte 
for at mindske 

muskeltræthed. 
Salomon, 1.100 kr. 

proBlem 
Svage ankler. 

lØsninG 
Vippebræt, du kan 

træne på derhjemme. 
Løberen, 180 kr. 

proBlem 
Ømhed på 

ydersiden af låret. 
lØsninG 

Brug en skumruller, 
som øger blodcirku-

lationen, masserer 
og lindrer ømhed. 

Toga hos Puls Sport, 
399 kr.  

proBlem 
Ømme hofter og trætte fødder. 
lØsninG 
Nogle eksperter mener, at 
løbesko er skyld i flere 
løbeskader, end de forebygger. 
Disse Fivefingers styrker din 
fod og dit afsæt og din landing. 
Vibram, 800 kr. 
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5 slip for 
sKadergeniale øvelser

Bonus-info: Hvis 
du mangler plads, 
så kan du bare stå 
på gulvet og lave 
til siden-samle-til 
siden-samle-trin 
– den virker lige 
så godt på den 
måde. 

Fodøvelse 
Læg et lommetørklæde på gulvet,  
kram det sammen med tæerne og 
løft det fra gulvet. Fem gange med 

hver fod. 
Øvelsen forebygger betændelse i 

den store sene under foden.
 

Akillessene-øvelse 
Stå på et trappetrin med 
forfoden, og lad hælen synke 
nedad, så du mærker et stræk 
i læggen. Stå her, og kom 
skiftevis op på tå og 
ned med hælen. 
Øvelsen styrker akillessenen. 

Skrå squats
Stå på et skråt underlag (der hælder nedad) 

eller med løftede hæle. Øvelsen, hvor du 
bøjer i knæene og kommer halvvejs ned i 

en knæbøjning, styrker forsiden af låret og 
knæet. Den modvirker knæproblemer, fordi den 
styrker især nedre del af den store lårmuskel og 
dermed stabiliteten over knæskallen. 10-15 gen-

tagelser. Når du bliver god, så læg vægten på 
det ene ben, mens du bøjer i det andet. 

Gå på hæl og løft 
storetå-øvelser 
Øvelse fire og fem skal 
laves barfodet. Start med 
at gå frem og tilbage over 
gulvet på hælene, så 
tæerne stritter op i luften. 
Øvelsen udfordrer de 
muskler på skinnebenet, 
som ellers kan blive 
betændte. Stå på flad 
fod, og løft så storetåen 
og hele storetåsiden op 
fra gulvet, igen ved at 
bruge skinnebensmusku-
laturen. 

Tag en stram træningselastik om anklerne,
bøj godt ned i knæene, og gå sidelæns. Elastikken skal 
hele tiden holdes stram – efter et stykke tid, vil du kunne 
mærke det på ydersiden af benet. Det er gluteus medius, 
som hvis den er stærk, styrker din balance og hindrer 
ømhed på benets yderside. 
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Se øvelserne live på Runnersworld.com
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18 sunde opsKrifter

Løb og spis dig slankmed Chris MacDonald

* sådan spiser du 
dig til mere energi, 
en slankere krop 
og et bedre løb.

* 18 sunde og 
slanke opskrifter.

* din egen 
kost- og 
motionsdagbog.

i næste uGes 
alt for 
damerne

lØBesKolen 2. del

Læserservice
Adidas, 77 55 15 00, 
Adidas.com
Books & Co., 39 30 40 45, 
Booksandcompany.dk
Casall, 44 53 50 10, Casall.com

Garmin, 48 10 50 50, Garmin.dk
Moshi Moshi Mind, 35 38 70 
78, Moshimoshimind.dk
Newline, 96 39 77 80, 
Newline.dk

Nike, 49 18 50 50, Nike.com
Puls Sport, 39 61 00 43, 
Pulssport.dk
Polar, 45 41 05 30, Polar.dk
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