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Virker det helt uoverskeligt at kom-
me i gang med at dyrke motion? Tror du, 
at det ikke nytter noget at komme op af 
sofaen, fordi du alligevel aldrig kommer i 
superform? Så tager du helt fejl, for selv 
små forbedringer får hurtigt effekt.

»Vi har faktisk kunnet se mærkbare 
resultater på folk, der normalt har været 
enormt inaktive, efter knap fire uger. 
Deres risiko for hjerte-karsygdomme 
og type 2-diabetes er pænt reduceret 
efter så kort tid og vil fortsætte med at 
blive lavere, hvis man bliver ved med at 
dyrke motion. Groft sagt, så minimerer 

de deres risiko for at dø af en livsstils-
sygdom,« har professor og overlæge på 
Rigshospitalet Bente Klarlund Pedersen 
tidligere sagt til B.T.

Og virker det for voldsomt at starte 
med løb, så start med lange gåture. Køb 
en skridttæller og forsøg at komme over 
10.000 skridt om dagen. Lav en konkur-
rence med dig selv, hvor du hver uge 
skal gå 20 pct. mere end sidste uge. Og 
hurtigt er du i gang med at løbe. 

Når du er klar til at løbe, har vi i 
denne guide to forskellige programmer, 
du kan følge og komme i gang. 

Astma
Med løb kan du udvide din lungekapacitet og dermed 
forbedre din iltoptagelse.

Kræft
En aktiv livsstil med løb kan forebygge brystkræft og 
tyktarmskræft og er desuden effektiv for tidligere kræft-
patienters genoptræning.

Diabetes
Løb forebygger type 2-diabetes. Med masser  af motion og 
sund kost kan mange diabetekere faktisk leve et liv uden 
medicin.

Hjertekarsygdomme
Løb både forebygger og helbreder hjertkarsygdomme. 
Ifølge hjerteforeningen kunne 1.500 blodpropper undgås 
om året, hvis alle motionerede nok.

Slidgigt
En stærk muskulatur bliver let skabt med løb, der både 
styrker musklerne og forbedrer konditionen.

Øjnene
Vi tilbringer mange timer foran computeren hver dag, 
hvilket øger risikoen for nærsynethed. Et par timers løb 
om ugen er nok for at modvirke dette.

Forkølelse
Motion forstærker dit immunforsvar og gør dig bedre i 
stand til at undgå forkølelse. Let træning under sygdom 
kan desuden gøre dig hurtigere rask.

Stress, depression og angst
Psykiske sygdomme forebygges og helbredes også 
af løb, da det er afstressende og vænner folk til en høj 
puls, hvilket dermed gør det lettere at tackle angstanfald, 
depressioner og stress.

Opnå resultater på bare få uger
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Det ene starter blidt og indeholder 
kun fem minutters løb første uge, men 
på kun fem uger vil du være i stand til 
at gennemføre en tur på fem kilometer 
i kombination af løb og gang.

Det andet program er for dig, der er 
klar til at starte med at løbe 3 gange 
om ugen, men ikke er i nogen stor-
form. På 12 uger vil vores program 
have gjort en habil motionsløber ud 
af dig.

I resten af guiden kan du finde råd 
til at holde motivationen oppe og få 
mere ud af dit løb. 

Vi håber, at du med denne guide 
kan komme i gang med en mere aktiv 
livsstil. Husk, at det hele tæller med, 
og at selv små fremskridt kan give 
store forbedringer både på kort og 
langt sigt.

Derfor skal du i gang
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Programmet kan bruges af både 
mænd og kvinder, det er meget mildt 
og det er lavet med udgangspunkt i, at 
træningstilstanden ikke er prangende. 
Man kan gå i gang med programmet, 
når man vil.

1. UGE

Fokusér ekstra meget på at få be-
væget dig i hverdagen. Tag trapperne 
i stedet for elevatoren. Tag cyklen på 
arbejde. Lav fysiske lege og spil med 
børnene. Og få på den måde ekstra 
bevægelse ind i hverdagen.

Tag også mindst tre rigtig gode og 
lange gåture - gerne på en time. Gå 
godt til. Der må gerne komme sved på 
panden.

Tag en enkelt løbetur - her skal 
du ikke presse dig selv for meget. Løb 
højst i et tempo, hvor du hele tiden kan 
snakke - også selvom der ikke er no-
gen med. Start løbeturen med at gå i 10 
minutter. Prøv så at løbe fem gange et 
minut med to minutters gang imellem 
og slut af med at gå i 10-15 minutter.

2. UGE

Fokusér og hold fast på bevægelse 
i hverdagen. Trapper, cykel og alle de 
skridt, du kan presse ind.

Tag tre lange gåture - den ene må 
gerne være på op imod halvanden time.

Tag 1 enkelt løbetur. Begynd med 
at gå 10 minutter. Så løber du fem 
gange halvandet minut med to minut-
ters gang imellem, og slutter af med at 
gå i 10-15 minutter.

3. UGE

Fokusér og hold fast på bevægelse 
i hverdagen. Trapper, cykel og alle de 

skridt, du kan presse ind. 

Tag fi re lange gåture. Nu er der en 
gåtur mere, end du er vant til. De tre 
af dem skal være på cirka en time. Den 
længste skal være mellem halvanden 
og to timer. 

Løb en enkelt tur. Du begynder 
med at gå i 10-15 minutter - så løber du 
fem gange to minutter med to minut-
ters gåpause imellem - og du slutter af 
med 10-15 minutters gang.

4. UGE

Fokusér og hold fast på bevægelse 
i hverdagen. Trapper, cykel og alle de 
skridt, du kan presse ind.

Tag fi re lange gå-ture. De tre af 
dem skal være på cirka en time. Den 
længste skal være mellem halvanden 
og to timer.

Tag en enkelt løbetur. Du går 
først i 10-15 minutter -så løber du fem 
gange to et halvt minut med et minuts 
gåpause imellem hvert løb -og du slut-
ter af med at gå 10-15 minutter (gerne 
længere).

5. UGE

Nu har du trænet meget mere, 
end du plejer - så kroppen har brug 
for ro. Du skal stadig fokusere på og 
holde fast på bevægelse i hverdagen. 
Trapper, cykel og alle de skridt, du kan 
presse ind.

Tag to lange gåture på mellem en 
og halvanden time.

Tag en enkelt løbetur. Du begynder 
med at gå i 10-15 minutter - så løber 
du fem gange halvandet minut med to 
minutters gåpause imellem - du slutter 
af med 10-15 minutters gang.

I gang på fem uger

Gå lange ture og kom i gang. Alle 
skridt tæller, og hvis tre ugent-
lige løbeture er for meget, så få 
pulsen op med rask gang.
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Uge 1

Dag 1 Skiftevis løb 1 min og gå 2 min. Løb i alt 10 min.

Dag 2 Skiftevis løb 1 min og gå 1 min. Løb i alt 12 min.

Dag 3 Skiftevis løb 2 min og gå 2 min. Løb i alt 14 min.

I alt 36 min.

Uge 2

Dag 1 Skiftevis løb 2 min og gå 1 min. Løb i alt 12 min.

Dag 2 Skiftevis løb 3 min og gå 2 min. Løb i alt 15 min.

Dag 3 Skiftevis løb 3 min og gå 1 min. Løb i alt 18 min.

I alt 45 min.

Uge 3

Dag 1 Skiftevis løb 4 min og gå 2 min. Løb i alt 16 min.

Dag 2 Skiftevis løb 4 min og gå 1 min. Løb i alt 20 min.

Dag 3 Skiftevis løb 5 min og gå 3 min. Løb i alt 20 min.

I alt 56 min.

Uge 4

Dag 1 Skiftevis løb 5 min og gå 2 min. Løb i alt 15 min.

Dag 2 Skiftevis løb 5 min og gå 1 min. Løb i alt 10 min.

Dag 3 Skiftevis løb 5 min og gå 3 min. Løb i alt 15 min.

I alt 40 min.

Uge 5

Dag 1 Skiftevis løb 5 min og gå 2 min. Løb i alt 20 min.

Dag 2 Skiftevis løb 5 min og gå 1 min. Løb i alt 20 min.

Dag 3 Skiftevis løb 5 min og gå 3 min. Løb i alt 25 min.

I alt 65 min.

Uge 6

Dag 1 Skiftevis løb 6 min og gå 2 min. Løb i alt 24 min.

Dag 2 Skiftevis løb 6 min og gå 1 min. Løb i alt 24 min.

Dag 3 Skiftevis løb 6 min og gå 3 min. Løb i alt 24 min.

I alt 72 min.

Uge 7

Dag 1 Skiftevis løb 7 min og gå 3 min. Løb i alt 28 min.

Dag 2 Skiftevis løb 6 min og gå 1 min. Løb i alt 30 min.

Dag 3 Skiftevis løb 7 min og gå 1 min. Løb i alt 21 min.

I alt 79 min.

Uge 8

Dag 1 Skiftevis løb 8 min og gå 3 min. Løb i alt 24 min.

Dag 2 Skiftevis løb 7 min og gå 2 min. Løb i alt 28 min.

Dag 3 Skiftevis løb 8 min og gå 1 min. Løb i alt 24 min.

I alt 84 min.

Uge 9

Dag 1 Løb 15 min. med så få og korte pauser som muligt.

Dag 2 Skiftevis løb 8 min og gå 3 min. Løb i alt 16 min.

Dag 3 Skiftevis løb 8 min og gå 3 min. Løb i alt 16 min.

I alt 47 min.

Uge 10

Dag 1 Løb 20 min. med så få og korte pauser som muligt.

Dag 2 Skiftevis løb 10 min og gå 2 min. Løb i alt 30 min.

Dag 3 Skiftevis løb 10 min og gå 1 min. Løb i alt 30 min.

I alt 80 min.

Uge 11

Dag 1 Løb 25 min. med så få og korte pauser som muligt.

Dag 2 Skiftevis løb 12 min og gå 2 min. Løb i alt 36 min.

Dag 3 Skiftevis løb 12 min og gå 1 min. Løb i alt 24 min.

I alt 85 min.

Uge 12

Dag 1 Løb 30 min. med så få og korte pauser som muligt.

Dag 2 Skiftevis løb 14 min og gå 2 min. Løb i alt 42 min.

Dag 3 Skiftevis løb 14 min og gå 1 min. Løb i alt 28 min.

I alt 100 min.

Her er et løbeprogram til dig, der er frisk på at gå i gang med tre ugentlige løbeture. 
På 12 uger skulle du gerne blive i stand til at løbe i 30 minutter med kun få pauser.

Kom godt i gang med motionsløb
Programmet er udviklet for B.T. af Danish Sports Academy.
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Begynder du ikke rigtigt, kan en 
skade hurtigt ødelægge løbekarrieren, 
før den overhovedet kommer i gang.

Men hvis følger nogle helt enkle råd, 
kan du sagtens komme i gang med løbe-
træningen uden, at du få dage efter må 
smide skoene tilbage i skabet.

Løbecoach Lars Elmvang oplever tit, 
at folk tror, at de er verdensmestre, når 
de har sat sig for at få pudset løbeformen 
af.

»Når folk sætter sig et mål i hovedet, 
så skal det ske her og nu. De bliver utål-
modige og lægger derfor alt for hårdt ud.

Det kan resultere i skader som se-
neskedebetændelse og overbelastning, 
hvor der ofte kan gå fem uger, før de er 
klar igen. Når de så endelig er kommet 
sig over deres skade, så skal de starte 
forfra på løbetræningen, fordi de ikke 
længere er i den form, de var i før ska-
den,« forklarer Lars Elmvang.

Realistiske mål
Han peger på, at det handler om at sætte 
sig realistiske mål, hvis man vil undgå 
skader og holde motivationen.

»Det kan være en rigtig god idé at 
holde styr på sin træning med f.eks. en 
træningsdagbog. På den måde kan du 
holde øje med, hvor meget du forbedrer 
dig fra uge til uge,« siger Lars Elmvang.

Han mener det vigtigste, du kan 
anskaffe dig, hvis du vil undgå skader, er 
et par sko, der passer til din fod.

»Det er mange, der bruger penge på 
løbetøj, men det allervigtigste er at an-
skaffe sig nogle løbesko, der er tilpasset 
din fod. Hvis du gør det, så er risikoen 
for skader betydelig mindre, og så er det 
langt mere realistisk, at du opnår de mål, 
du har sat dig,« forklarer løbecoach Lars 
Elmvang.

Rigtige løbesko
Hvis du er seriøs med at begynde at løbe, så 
er det alfa og omega, at du køber de helt rigti-
ge løbesko. Det er vigtigt, at du får rådgivning 
hos en specialist, der kan teste, hvordan du 
bevæger dine fødder, og hvordan du træder. 
Tag også dine gamle løbesko med, når du 
skal investere i et par nye løbesko. Så kan 
ekspedienten se, hvordan dine gamle sko er 
slidt. Det er vigtigt at huske, at når du løber, 
bruger du to gange din kropsvægt, hver 
gang så sætter foden i jorden. Derfor har vi 
at gøre med en ret stor belastning. Speciali-
ster findes over hele landet, og efterhånden 
har mange sportskæder fået oplært deres 
personale, så de teste og give ordentlig 
vejledning.

Hold motivationen
Det er ikke svært at komme i gang med at 
løbe, men det er svært at holde motivatio-
nen.
Det er meget individuelt, hvad der holder folk 
til ilden, men det er en rigtig god idé at sætte 
sig nogle delmål som f.eks. at træne frem til 
et løb om fire måneder.
For at holde motivationen og træne regel-
mæssigt kan du f.eks. give dig selv en gave, 
når du har præsteret at løbe ti minutter i 
træk eller lav en aftale med din kæreste eller 
ven om, hvilke dage I skal løbe. Hele essen-
sen i at holde motivationen er at planlægge. 
Du kan enten vælge at planlægge en uge 
eller måske en hel måned frem. Hvis du har 
meget travlt i en periode, så sørg stadig for 
at komme ud.
Det er guld værd at løbe et kvarter i stedet 
for at springe over.

Læg ikke for hårdt ud
Den mest normale fejl, når folk har beslut-
tet sig for, at de vil begynde at løbe, er, at 
de starter alt for hårdt ud i forhold til deres 
grundform. Der er rigtig mange mennesker, 
der bliver utålmodige, fordi de har sat sig et 
mål, de for alt i verden vil opnå. Men det er 
den helt forkerte tilgang. 
Det er utrolig vigtigt, at du starter stille og 
roligt ud. Det bedste ville være at alliere sig 
med et løbeprogram, der er tilpasset din 
form. På den måde undgår du at starte for-
kert op og derigennem miste motivationen.
En grundregel siger, at du skal øge din 

indsats med 10 pct. om ugen. Så kan du 
udfordre du dig selv hele tiden, uden at 
du synes, at det bliver for surt. Det kan 
også være en god idé at melde dig ind i en 
løbeklub. Der findes klubber over hele landet 
og til alle niveauer, og så har du hele tiden 
en kyndig vejleder med, der ved lige præcis 
hvor meget, du skal give af dig selv i forhold 
til din grundform. Derudover er der også 
andre på dit niveau, hvilket kan være en 
motivationsfaktor i sig selv.

Undgå ømhed
En let træning dagen efter kan nedsætte 
eventuel muskelømhed. Få en til massere 
dine ømme stænger, det øger blodcirkula-
tionen.

Stræk ud
Stræk forsigtigt ud, men vent til et par timer 

efter træning. Undersøgelser peger på, at du 
ved at strække ud et par timer efter træning 
kan nedsætte muskelstivhed og ømhed.

Efter løbet
Sørg for at få noget at spise hurtigt, gerne 
indenfor den første time efter træning.
Spis gerne noget protein.

Koldt bad
Køl f.eks. dine lår ned med et koldt bad. 
Kulde  hæmmer udviklingen af betændelse 
i de muskler, der har været brugt. Du skal 
bruge omkring 15 grader koldt vand.

EKSPERTEN
Lars Elmvang er uddannet personlig 
træner, løbecoach og slankekonsulent 
fra At Work skolen.

Undgå skader
En skade kan stoppe din karriere, før du 
overhovedet kommer i gang

Udstrækning er med til at undgå 
skader, men vent lidt efter du 
har trænet, så får du færrest 
ømme muskler.
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Miks din træning. Nogle gange kan man 
simpelthen have fået nok at løbetræningen. 
Derfor kan det være en god idé at variere 
med andre former for konditionstræning i ny 
og næ. Prøv f.eks en spinningtime i motions-
centret eller kast dig ud i en zumbatime. 

Meld dig ind i en klub. Løb er en af de sports-
grene, som kan dyrkes som en selvstændig 
disciplin. Ikke desto mindre kan det derfor 
blive enormt let at overtale sig selv til at 
skippe træning. En af de bedste måder 
at undgå det, er ved at melde sig ind i den 
lokale løbeklub. På den måde møder du nye 
mennesker, får sparringspartnere om løb og 
føler dig lidt mere forpligtet til at troppe op til 
træning. 

Brug løb som transport. En af de hyppigste 
undskyldninger for ikke at løbe er, at man 
ikke har tid. Har man et travlt familie- eller 
karriereliv kan det være svært at presse ind. 
Heldigvis er løb en af de få motionsformer, 
der er meget fleksibel med træningen. Det 
kræver nemlig ikke, at man dukker op på et 

specifikt tidspunkt af dagen.  
Har du svært ved at finde tid, så løb til og fra 
arbejde eller løb ned og handle og gå hjem 
med varene. Bor du langt fra arbejdsplad-
sen, så tag toget noget af vejen, og stå af tre 
stationer før og løb derfra. Er der ikke bad på 
arbejdspladsen, så løb i stedet hjem. Man 
kan også variere og løbe ud den ene dag og 
hjem den næste.

Løb med familien. Synes familien, at løberiet 
tager  tid væk fra dem, så inkluder dem i dit 
løb. Det kan godt være, at I ikke er på samme 
niveau, men det er der masser af råd for. 
Har du helt små børn, kan de sættes op i en 
babyjogger, og så er det bare derudaf. Er de 
lidt større, kan de måske cykle ved siden af, 
mens man løber. De vil elske at være en del 
af dit løbeliv. Er de store nok til at løbe, så tag 
dem med. De kan måske ikke løbe hele 10 
km, men brug dem så i stedet til effektive 
intervaller. Mange børn tror, at det at løbe er, 
at man styrter afsted, ind til man ikke kan 
mere. Udnyt det og styrt afsted sammen 
med dem. Når de så har brug for en pause, 

Skriv dagbog over din udvikling. Når man 
logger sin træning, kan man let se, hvor man 
er på vej hen, og hvordan ens form udvikler 
sig. Det kan derfor være rigtig motiverende 
at notere sine træninger.

Invester i et løbeur. Får man nye gadgets, 
er der god grund til at komme afsted, så 
man kan teste alle funktionerne. Mange af 
de nyere pulsure har desuden GPS og kan 
logge din træning og rute. Dermed kan du se 
statistik over din træning og hele tiden se, 
om du forbedrer dig.

Sæt et mål. Det kan være svært at holde 
gejsten oppe, hvis man ikke har et mål med 
sin træning. Det kan være, du vil i form til 
dit første 5 km-løb. Køb et startnummer 
allerede nu til det valgte løb. Så har du hele 
tiden det for øje, når du skal træne.

Få et løbeprogram. Det kan godt være, man 
føler, man har styr på sin træning, men det 
giver god mening at få et løbeprogram at 
løbe efter. På den måde får du lige præcis 
det antal kilometer i benene, som det kræver 
for at nå dit mål, og som regel er disse lavet 
af professionelle folk, der ved præcis, hvad 
dit niveau kræver.

Varier din træning. Løber du altid de samme 
4 km hveranden morgen? Og rykker din 
form sig ingen steder? Så kan det være, 
du skal til at variere din træning. Kroppen 
vænner sig nemlig lynhurtigt til den distance 
og det tempo, du løber i, og når den først er 
vænnet til det, kører den på autopilot. Det vil 
sige, at den ikke forbedre sig, og du derfor 
ikke opnår samme effekt af din træning, 
som du startede ud med.

Brug mobilen. I dag findes der hundredevis 
af applikationer til mobiltelefonen, hvad end 
du har en gammeldags model eller en af 

de nyere smartphones. Har du en telefon 
med GPS kan du f.eks. registrere dit løb med 
rutemåler, kilometertæller, energiberegnin-
ger og meget meget mere. Det kan være en 
stor motivationsfaktor at kunne følge sit løb 
så tæt - og du får på den måde telefon, mp3-
afspiller og løbeur i en og samme pakke.

Prøv en ny rute. Ofte kan mangel på moti-
vation til at løbe skyldes, at man er blevet 
for stort et vanedyr. Mange bruger nemlig 
de samme stier hver gang de løber. Det kan 
være en stor fejl. Tegn en ny rute eller prøv 
at løbe ud uden at have en planlagt rute og 
udforsk dit nærområde. Variation er en af de 
største motivationsfaktorer.

Træn med pulsen. Rigtig mange løber i 
samme tempo altid. Det er måske blevet en 
vanesag, og det kan være ganske behage-
ligt, fordi man ikke behøver spekulerer så 
meget over selve løbet, men kan fokusere 
på at få stresset af eller lavet indkøbssedler, 
mens man løber. Det ændrer bare ikke på 
formen. 
Vil du gerne have fart på, er det om at træne 
intervaller og fartleg. Brug pulsen som 
beregner for, hvor hurtigt du kan løbe. Løb 
fx. 1 minut med maxpuls, jog derefter i 2 
minutter og sæt så igen farten op i 1 minut. 
Gentag dette 5 gange og slut af med roligt 
løb. Husk altid at varme op med roligt løb før 
pulstræning.

Bakkeleg. Det kan være sindssygt hårdt, 
og derfor måske ikke særligt motiverende 
at begive sig ud i bakketræning. Men det 
er en af de mest effektive træningsformer. 
Med bakketræningen mærker du nemlig 
hurtigt resultater, når du igen er på fladt plan, 
og resultater er uden tvivl en af de største 
motivationsfaktorer.

Bedre motivation
Føler du dig ikke motiveret, kommer du 
ingen vegne.  Sådan bevarer du gejsten

Tag børnene med på turen, og 
gør træningen til en familiebegi-
venhed.
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så går i i 2 minutter og tager så endnu en 
spurt. På den måde får i begge noget ud af 
det.

Prioriter din træning. Noter din træning i din 
kalender på lige fod med andre aftaler. På 
den måde sørger du for ikke at lave andre 
aftaler - heller ikke selvom biografturen med 
popcorn og bland-selv-slik trækker mere 
end løbeturen.

Træn om morgenen. I løbet af dagen når 
man hurtigt at blive træt, miste energien og 
lave andre mere spændende aftaler end 
at træne. Derfor er det en rigtig god idé at 
lægge sin træning tidligt om morgenen. Læg 
træningstøjet klar, før du går i seng, så når 
vækkeuret ringer, kan du hurtigt hoppe i 
det og komme ud af døren. Så er træningen 
overstået, når resten af dagen går i gang.

Beløn dig selv. Sørg ligeledes for at belønne 
dig selv, når målet er nået. Det kan være, 
du har tabt 5 kilo, og du så skal ud og købe 
nyt tøj. Eller måske det er en massage til de 
ømme muskler. Belønningen vælger du helt 
selv.

Sæt delmål. Måske er personlig tilfredsstil-
lelse og velvære ikke formål nok til at holde 
din begejstring oppe. Sæt i stedet små 
delmål for dig selv. Eksempelvis, at du vil 
kunne løbe 5 km under en hvis tid inden 
sommerferien eller forøge dine kilometer på 
løbebåndet.

Lyt dig i form. Favoritmusikken i din mp3-
afspiller kan være den faktor, der gør, at du 
yder mere end sædvanligt. Og så har du 
mulighed for selv at påvirke musikken til din 
træning.

Lav en løbeklub. Jo mere man løber, des flere 
andre løbere lærer man at kende. Både i ens 
egen omgangskreds, og når man bevæger 
sig afsted på vejene. Den bedste motivation 
for at blive ved er, at man har nogle at dele 
sine oplevelser med. Lav en løbeklub med 
vennerne, hvor i melder jer til de samme 
løb og måske træner sammen. Så kan i dele 
jeres målsætninger og hjælpe hinanden 
med at nå dem.

Vær realistisk. Hold dig til et skema, hvor du 
skal træne tre gange om ugen. Det er let at 
sidde i sofaen søndag eftermiddag og plan-
lægge, at man skal løbe fem gange i løbet 
af ugen, men når hverdagen melder sig, og 
der skal smøres madpakker til børnene, 
kan det være svært at nå det hele, og det 
bliver dermed lettere at give op. Lav i stedet 
en realistisk plan, der passer til dine behov. 
Så vil det være lettere at overholde, du vil 
få flere succesoplevelser, og du bevarer 
motivationen.

Løbetræning forebygger risiko for rigtig 
mange sygdomme som f.eks. diabetes, 
hjertekarsygdomme, stress og kræft. Der er 
derfor god grund til at holde formen ved lige, 
hvis man gerne vil holde sig sund og rask.

Trænger du til et energikick? Måske du 
overhovedet ikke føler, du kan komme ud af 
sofaen, og det eneste du har lyst til er choko-
lade. Prøv løbeskoene i stedet. Løbetræning 
danner stoffet endorfin i hjernen, som er den 
naturlige form for lykkepiller.

Løb hjem. Hvis du altid løber i ring, og til tider 
skærer en del hjørner af den ring, kan det 

være, du skal prøve noget nyt. Tag toget eller 
bussen ud og stå af ved det antal kilometer, 
du skal løbe, og løb så hjem. På den måde 
løber du ikke i ring, og du er nødsaget til at 
løbe fra A til B for at komme hjem. 

Køb et stort spejl. Med et spejl kan du hver 
dag se, hvordan resultaterne af den sunde 
livsstil viser sig på din krop. Efter få uger kan 
man se, hvordan kroppen ændrer sig af at 
løbe. Læg især mærke til dine lægge og ben, 
der får særlig gavn af løbeturene. Døjer du 
med ekstra kilo på maven, er løb en fanta-
stisk kalorieforbrændere, og resultaterne af 
ens anstrengelser viser sig hurtigt i spejlet 
og i buksekanten.

Sæt stjerner. Lav et skema med din træning 
og sæt stjerne ud for hver gang, du når din 
målsætning. Det giver en vis motivation, når 
man kan visualisere sine mål. Og den slags 
stjerner bliver man aldrig træt af.

Find dit indre konkurrencemenneske. De 
fleste af os har en konkurrenceånd inde i os. 
Nogle mere end andre, men med et stopur 
kan du lynhurtigt blive lige så fokuseret på 
konkurrencen som eliteidrætsudøvere. Tag 
et stopur med på løbeturen og mål din tid. 
Konkurrer herefter med dig selv de følgende 
dage.

Løb ærinder. Vi taler tit om, hvor travlt vi har 
med at løbe ærinder, men helt ærligt, så ta-
ger vi ofte bilen eller bussen, når vi skal ned 
og købe lottokuponen eller hente pizza. Prøv 
i stedet at finde en pizzabar et stykke væk 
fra dig, så du kan løbe derned og bestille piz-
zaen og måske løbe en tur, mens du venter 

Tag din løbetur om morgenen, in-
den dagens strabadser dræner 
dig for energi.
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på, at den bliver lavet. Eller du kan hoppe i 
løbeskoene og finde løbe hen og købe ugens 
lottokupon i den anden ende af byen i stedet 
for i den nærmeste kiosk.

Tjek vejrudsigten. At planlægge sine løbeture 
efter vejret er måske lettere sagt end gjort. 
Man kan dog sørge for at tjekke vejrudsigten 
dagen i forvejen og planlægge morgenda-
gens løbetur efter temperaturen. Ved man, 
at det bliver øsende regnvejr i morgen så 
planlæg efter, at det er din træningsfri dag. 
Hvis det bliver hedebølge, så hop i løbe-
skoene om morgenen, så du slipper for 
den værste hede. Det kan godt være, at en 
løbetur i strålende solskin virker indby-
dende, men når du har løbet et par meter og 
din kropsvarme er kommet op, kan det være 
yderst ubehageligt.

Skab en konflikt. Brug fantasien og forestil 

dig, at personen, der løber ved siden af dig i 
et løb, har gjort noget, der har gjort dig ondt. 
Det kan være, hun er rendt med din kæreste, 
eller han scorede en forfremmelse i stedet 
for dig. Brug den arrigskab til at give den 
ekstra gas og løbe fra dem.

Nøjes med en lille tur. Du kan ikke slå din 
egen rekord, hver gang du er i løbeskoene. 
Nogle dage vil man være mindre motiveret, 
og man kan ikke yde det samme som sidst. 
Lad være med at lade det få overtaget og 
dermed får dig overtalt til at blive hjemme. 
En lille løbetur er bedre end ingen løbetur.

Saml T-shirts. Ved at deltage i en masse løb 
vil din skuffe med træningstøj pludselig blive 
godt fyldt op. De fleste løb koster nemlig 
et startgebyr, hvor man til gengæld får en 
t-shirt i gave. Som regel er disse i rigtig god 
kvalitet, så det er værd at samle på dem og 
dermed spare pengene på sportstøj. Så vil 
du også hele tiden kunne mindes dine løb. 
Det er nemlig en god og funktionel souvenir.

Kom i gang. Det kan godt være, at motivatio-
nen er helt væk, og du ikke kan overskue at 
skulle ud og fuldføre den distance, som du 
har sat dig for. Hop alligevel i tøjet og kom af-
sted. Sig til dig selv, at du godt må vende om 
efter en kilometer. Når du først er i gang, er 
der nemlig stor chance for, at du ikke sådan 
lige giver op, og at du så alligevel tager hele 
den planlagte distance.

Fyld hverdagen med inspiration. Hæng 
løbeprogrammet op på køleskabet, sæt et 
løbecitat i ramme og se på det, hver gang in-
spirationen er ved at miste gejsten. Omring 
dig med ting, der minder dig om, at det er en 
sund interesse.

Glem det hele. Nogle gange skal man lægge 
sin løbskalender og sit løbeprogram fra 
sig og simpelthen bare løbe for at løbe. Det 
behøver ikke altid gå op i distancer, tider eller 
kalorier. Løb en tur bare for at gøre det - og 
gør det med god samvittighed.

(Kilder: Chris MacDonald, Birgitte 
Nymann, Danish Sports Academy, Din 
Form)
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Tjek løbestilen 
Mange forretninger giver mulighed for at 
få filmet dine fødder, mens du bevæger 
dig på et løbebånd. Det kan hjælpe med 
at afgøre, hvilken sko, du skal have.

Skostørrelse 
Vælger du for store sko, risikerer du at 
få skader, fordi du bliver ustabil. Selvom 
fødderne udvider sig, når de blvier 
varme, er det ikke en god ide at købe sko 
et nummer for store.

Når du køber
Det er en god idé at købe sko efter en 
lang dag, f.eks. efter arbejde. Her er fød-
derne nemlig udvidet og større end først 
på dagen. Spørg en ekspedient, der kan 
hjælpe dig med at få målt din fod.

Skift sko 
Kommer du godt i gang med at løbe, 
skal du skifte sko med jævne mellem-
rum. Tommelfingerreglen er, at de skal 
skiftes per 1.000 km. Men køb gerne 
nye lidt inden, de skal udskiftes. Så kan 
du skifte mellem skoene og løbe de nye 
til, inden de gamle er for gamle.

Hold øje med modellen 
Hvis du får en yndlingssko, så stol 
ikke blindt på, at den er magen til året 
efter. Der bliver løbende foretaget små 
ændringer i skoene, og det kan have 
betydning for, hvordan den sidder på din 
fod.

I bare tæer? 
Det er blevet en trend at løbe i bare tæer 
eller i nogle særlige barfoedsløbesko, der 
nærmest er et overtræk til foden med 
gummisålen. Det kræver lang tilvæn-
ning for de fleste at løbe i og er dermed 
ikke velegnet i en begynder fase.

Snør rigtigt 
Sæt dig ind i, om dine løbesko skal snø-
res på en bestemt måde.

To par løbesko 
Hvis du ender med at blive bidt af løb og 
løber meget, så kan det være godt for 
dine fødder at have to par sko af forskel-
lige mærker, du kan skifte imellem. Det 
er sundt for dine fødder.


