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Tak til: Min insisterende hustru, Rikke, for kærlig 
korrekturlæsning - og alle de glade løbere som 
er afbilledet i bogen.

Der tages forbehold for trykfejl. Udgiver kan 
ikke drages til ansvar for evt. skader man som 
læser har pådraget sig ved at følge konkrete 
råd og vejledning i bogen.

Hvis du som løber vil præstere, uanset niveau, er det utrolig vigtigt at være i 
balance. Løb og psyke hænger uløseligt sammen. Du løber bare bedre, når du er 
glad og afbalanceret. Jeg arbejder meget bevidst med motivation og rådgivning i 
forhold til at komme i gang som løber eller sætte sig et ambitiøst mål. Men vigtigst 
af alt fokuserer jeg på din løbeglæde, som er alfa og omega for mig. Heldigvis 
hænge det tit sådan sammen, at de fleste bliver glade af at løbe.

Der er helt sikkert noget om det tidligere lands- og løbetræner Thomas Nolan 
engang udtalte: ”den løber, der responderer bedst på træning, er en forelsket 
løber”. Det er lige før jeg tror, at man med den rette hjælp og rådgivning kan blive 
forelsket i løb.

Du kan bruge denne bog som et opslagsværk eller læse den fra ende til anden. 
Mit mål med bogen er nået hvis du finder brugbare svar på dine spørgsmål og 
måske finder ny inspiration til din løbetræning. 

Rune E. Darling, 
Cheftræner og stifter af RunningNow

“DEN LØBER, 
DER RESPONDERER BEDST PÅ TRÆNING, 
ER EN FORELSKET LØBER”
                                          Tidligere lands- og løbetræner, Thomas Nolan
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En af de mange fantastiske ting ved løb er, at det er lettilgængeligt at 

komme i gang med. Det er billigt, effektivt og en af de mindst tidskrævende 

måder at forbedre sin form og holde sig i gang på. At forberede en løbetur 

kræver ikke andet end at spænde et par løbesko på fødderne og så ellers 

begive sig derud af. Ikke desto mindre kan afstanden fra lænestolen og ud 

til skoene føles uendelig lang og hård - særligt på de første løbeture eller 

efter en længere træningspause. 

Løb begynder 
Alle kan løbe og alle kan blive løbere på hver sit niveau, det handler langt hen af 
vejen om at opstille realistiske forventninger til egne præstationer. Realistiske mål, 
tålmodighed og en fornuftig progression i træningsintensiteten er for nybegynderen 
den væsentligste forudsætning for at komme godt i gang med at løbe, - en forudsæt-
ning såvel mentalt som fysisk for at undgå skader. Det styrker motivationen at 
opleve, at de forventninger og mål man selv har opstillet bliver indfriet. For nybegyn-
deren kan målet være et bestemt vægttab, at gennemføre et løb på 5 km eller blot 
at gøre et par ugentlige løbeture til en fast del af sin hverdag.

At gøre sig klart hvorfor man har lyst til at løbe kan altså være den vigtigste moti-
vationsfaktor for at påbegynde sin træning. Herefter kan løbetræningen med tid-
en blive yderst vanedannende, og den kan hurtigt komme til at føles som en helt 
naturlig del af hverdagen.

Realistiske mål og progression i træningsintensitet
Realistiske mål og en fornuftig progression for løbetræningen er det vigtigste ud-
gangspunkt for løberen. Løb kan give skader i forbindelse med overtræning, over-
belastning eller valg af forkert løbeudstyr. Invester derfor i et par gode løbesko og 
planlæg din træning, så den passer til de realistiske mål, du har sat dig for at opnå. 
Risikoen for skader er særlig stor i opstarten af din løbetræning, da det tager tid 
at opbygge bindevæv, knogler, brusk og sener. Som nybegynder kan det være en 
fordel at starte med at gå eller lade din træning være en blanding af løb og gang, 
ligesom det er vigtigt at lytte til faresignalerne og holde pause, hvis det begynder 
at gøre ondt. Tålmodighed er vigtig, for hvis skaden først er sket, kan der gå lang tid 
før træningen kan genoptages. Dette kan få mange til at opgive træningen, idet de 
fejlagtigt tror, at de ikke er bygget til at løbe.

VIDEN OM LØB
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Forebyggelse af skader
For at undgå skader i forbindelse med løbetræningen kan man tale om en række 
forebyggelsesregler, der er vigtige at tage højde for.

Smerte kan både være mental og fysisk, og den er til en vis grad uløseligt forbundet 
med træning. I visse sammenhænge er smerten naturlig og noget, der skal overvin-
des for, at man kan komme videre med sin træning, men som udgangspunkt er 
smerte kroppens måde at advare om, at noget er galt. Smerte og stivhed i muskler 
og led bør tages alvorligt, hvis den ikke forsvinder efter et par dage, og hvis den 
kommer igen efter løbeturen og næste morgen. 

En sådan smerte er et advarselssignal for begyndende vævskade, og løberen 
bør reagere på det. Det vil være nødvendigt at lægge træningen om og reducere 
træningsmængden (intensitet, distance og frekvens) for at undgå yderligere ud-
vikling af skadesymptomerne, - er skaden først for alvor trådt til kan man risikere at 
skulle i behandling og/eller indstille træningen helt for en periode. 

Den mest afgørende faktor i forhold til overbelastningsskader er træningsmængden. 
Tommelfingerreglen lyder, at man maksimalt må øge sin træningsmængde med 10% 
per uge, - således er skaderisikoen mindre, hvis man øger med mindre end de 10%. 

Det er imidlertid svært at give en præcis anbefaling for, hvor meget og hvor hurtigt, 
man må øge sin træningsmængde, da det afhænger af hver enkelt persons tidligere 
aktivitetsniveau. Hvis man tidligere har spillet fx bold- eller ketsjerspil, vil man have 
en bedre grundform og således et bedre udgangspunkt for løbetræningen end en 
utrænet person, da sener og ledbånd allerede er tilvænnet løbebelastningen.

UNDGÅ SKADER

° Lyt til kroppens advarselssignaler
° Gradvis øgning af træningsmængden
° Ændring af ét træningsparameter ad gangen
° Undgå hårdt eller ujævnt løbeunderlag
° Træn varieret
° Sørg for at varme op og ned før og efter løbeturen
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De generelle anbefalinger for en normalvægtig nybegynder indenfor løb lyder imid-
lertid på 2km løb + 1km gang + 2km løb, og det bør ske 2-3 gange om ugen. Alter-
nativt kan alle 5 km foretages i løb med roligt tempo. Først efter et par måneders 
vedholdende træning kan løbedistancen øges med de 10% om ugen, og efter yder-
ligere to måneder kan man så småt begynde at prøve kræfter med tempoløb og 
intervaltræning.

Et andet væsentligt råd i forhold til forebyggelse af løbeskader lyder på kun at æn-
dre ét træningsparameter ad gangen. Således bør man fx enten øge distancen eller 
intensiteten af sin træning, - aldrig begge dele på samme tid. Løbeunderlaget er 
ligeledes et parameter, der kan øge belastningen på benene, idet asfalt og cement-
fliser har en betydelig ringere stødabsorptionsevne end blødt græs og skovstier. 
Man skal være forsigtig med at ændre sin træningsadfærd fra blødt til hårdt under-
lag og særligt, hvis man samtidig øger kilometerdistancen.

At træne varieret er en fordel, da løb ellers belaster kroppen ensidigt.

Det bør undgås at løbe samme distance og rute hele tiden, ligesom 

det er en god ide at supplere løbetræningen med andre former for idræt, 

hvor samme stødbelastning som ved løb ikke indgår. 

Videnskabelige studier har bevist, at opvarmning og nedvarmning før og efter løbe-
turen har en forbyggende effekt på udviklingen af skader, mens der dog endnu in-
gen beviser findes for, at udstrækningsøvelser nedsætter skadesrisikoen hos løber-
en. Men meget tyder på, at opspændte muskelfibre lettere kan blive overbelastede 
end fibre, der er smidiggjort ved udspænding.

Når man løber sker der i virkeligheden det, at kroppens væv belastes og bliver 
nedbrudt, men efterfølgende søger kroppen at genopbygge de skadede væv, og 
dette sker i restitutionsfasen. Det er derfor vigtigt, at man efter et træningspas giver 
genopbygningsprocesserne tid og mulighed for at arbejde.

Løbetøj, løbesko og andet udstyr
Løb er som allerede nævnt ikke en udstyrssport og kræver i bund og grund ikke 
andet end et par gode løbesko og noget tøj, som har en god bevægefrihed. På denne 
måde er det op til løberen selv, hvor meget der skal investeres i sporten.

Løbetøj
En fordel med hensyn til valg af løbetøj er at klæde sig i tynde lag, der virker tilpas 
varmende eller kølende i forhold til vejrforholdene. Lag-på-lag-princippet gør det 
let at justere temperaturen både i begyndelsen af og under selve løbeturen, idet 
man undervejs kan reducere såvel som supplere mængden af tøjlag. 

Svedtransporterende løbetøj er ligeledes en fordel, der sikrer tilstrækkelig venti-
lation, så sveden transporteres væk fra hudens overflade, og på denne måde kan 
man holde huden tør og undgå afkøling. Den svedtransporterende effekt er særlig 
vigtig for overkroppens inderste tøjlag, mens de yderliggende lag, særligt på over.
kroppens forside, bør udgøres af et vindafvisende materiale, der, afhængigt af vind 
og vejr, kan være varmende.

Benene er lettere at holde tempererede end overkroppen, da varmeafgivelsen her 
ikke har så stor betydning for, om du fryser eller ej. Benklæderne kan alt efter års-
tiden variere fra shorts eller korte tights til lange løbetights, der fås med eller uden 
indvendigt for. Både shorts og stramme løbetights sørger for en god bevægefrihed 
på løbeturen. 

På meget kolde dage kan det være nødvendigt med et par tynde, vindtætte fin-
gervanter og et svedtransporterende løbepandebånd eller løbehue. Svedtransporte-
rende løbesokker med få syninger kan være en god ide for at holde fødderne tørre og 
undgå vabler, mens det for kvinder kan være rart med en ekstra støttende sports-BH.

GODT BASISUDSTYR AT EJE

° Gode løbesko
° Svedtransporterende undertrøje og/eller t-shirt
° Tynd vindtæt jakke eller vest
° Tyk vindtæt jakke eller vest
° Svedtransporterende løbepandebånd, sokker og fingervanter
° Sports-BH til kvinder
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Overordnet om løbesko og løbestil
Markedet for løbesko er eksploderet indenfor de seneste år, og udbuddet er i dag 
enormt. Det bugner med løbesko i alverdens forskellige priser, farver, mærker og 
særlige modeller, der hver har sine egne, specifikke egenskaber. Derfor kan jagten 
på den ene rigtige løbesko ud af  de utallige andre virke helt uoverskuelig, når man 
begiver sig ud i sportsbutikkerne. 

Enhver løbeforretning tilbyder i dag at teste din løbestil på et løbebånd, hvor man 
ved hjælp af kameraoptagelser analyserer kundens løbestil, og på baggrund af 
analysen forsøger man at finde de sko, der netop giver den rigtige støtte og kom-
fort til pågældende kunde. Således rådgiver fagfolk i løbe- og sportsforretninger 
indenfor området og anbefaler desuden, at man medbringer sine gamle løbesko, 
der kan bruges som bevismateriale for, hvilke egenskaber den nye løbesko bør 
have.

Grundlæggende taler man om tre forskellige løbestile, - supination, neutral løbe-
stil og pronation/overpronation. Forskellen på de tre løbestile kan ses på neden-
stående billede. 

Din løbestil afgør, ifølge fagfolk i sportsforretningerne, hvilke modeller af løbesko 
du bør kigge efter på hylderne, og hvilke særlige egenskaber, dine sko bør have. I 
løbet af de seneste år, har der imidlertid udviklet sig en kritik overfor denne måde 
at vælge løbesko på. 
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ET PULSUR/PULSMÅLER, der måler hjertets pulsfrekvens (slag pr. min) og 
virker sammen med en brystrem, som registrerer hjertets slag. Pulsuret fun-
gerer som modtager, mens brystremmen fungerer som en sender, der sender 
signal til uret om hjertets slag og herefter beregnes pulsen af uret.

ET GPS-UR, der måler hastighed og distance med en fejlmargin på blot 2%. 
Gps-uret er imidlertid afhængig af signal fra satellitter, hvorfor det kan svigte. 
Uret har en kortere batterilevetid end et almindeligt pulsur.

EN FOD-POD/FOOT POD, der ligeledes måler hastighed og distance, samt 
antal løbeskridt pr. minut og skridtlængde. Fod-poden placeres enten nede i 
løbeskoen eller sættes fast på skoens snørebånd, den er præcis ligesom gps-
uret, men den er billigere, og den holder længere på strømmen. Fod-poden 
kræver imidlertid, at du har et avanceret løbeur, som den kan overføre sine 
data til, - data som senere kan overføres videre til en pc.

Andet løbeudstyr
Foruden ovenstående basisudstyr findes der i dag også et stort udvalg af ekstra 
specialudstyr til løbeturen. Udstyr som fx reflekser og refleksveste sørger for at gøre 
løbeturen mere sikker, mens mavebælter med lommer med plads til snacks og små 
væskedepoter er en fordel at have med for langdistanceløberen. 

Der bliver hele tiden udviklet nyt, komfortabelt og træningsoptimerende specialudstyr 
til løberen. Ideen med kompressionsstrømper er at lægge et tryk rundt om venerne i 
underbenet, så blodcirkulationen øges, og ilttilførslen til musklen bliver lettere. Trykket 
rundt om musklens vener gør, at det afiltede blod i venerne løber hurtigere tilbage til 
hjertet, hvor det bliver iltet igen. Ligeledes mindskes risikoen for kramper og ømme 
muskler i underbenet, fordi transporteringen af affaldsstoffer væk fra musklerne bliver 
bedre. Man har aldrig fået bevist effekten af kompressionsstrømper, men meget tyder 
på, at strømperne giver en bedre udholdenhed - især på de lange distancer.

I dag træner mange løbere med et løbeur, som de bruger til holde øje med resul-
taterne for deres træning, samt med såvel den positive som den negative udvikling 
af løbetræningen. Løbeuret fungerer for mange løbere som en motivationsfaktor til 
at slå egne rekorder, - fx for, hvor lang tid det tager, at løbe en given distance, men 
det kan også virke som en guide til at opretholde en bestemt hastighed eller puls i 
forbindelse med intervaltræning eller ved ønske om vægttab. Således kan løbeuret 
fortælle, hvis pulsen bliver for høj eller lav fx i forhold til en maksimal fedtforbræn-
ding, ligesom det kan give oplysninger om løbetempo og intervaller mm. 

Borg-skala som erstatning for pulsur
Borg-skalaen er et subjektivt værktøj, som man kan bruge til at styre sin trænings-
intensitet med i stedet for at bruge et pulsur, der helt konkret måler pulsen under 
arbejde. Borg-skalaen består af 6 trin, der er markeret med hver sin farve, og som er 
udtryk for forskellige intensitetsniveauer, man kan befinde sig på under sin træning. 
Niveauerne strækker sig trinvist fra hvilestadium til total udmattelse i løbet af arbej-
det, og skalaen går ud fra den arbejdende persons - i denne forbindelse løberens - 
individuelle opfattelse af intensiteten, og altså den anstrengelse, vedkommende føler 
at være udsat for.

Ved subjektivt at bestemme, hvorpå skalaen løberen befinder sig under sin løbe-
tur, kan han tilrettelægge løbetræningen efter at opretholde den intensitet, han 
ønsker. Borgtrin 15 angives som grænsen mellem moderat og hård træning, og det 
anbefales de fleste at stræbe efter dette trin i deres almindelige motionsaktiviteter.

Retningslinjerne lyder ligeledes, at man bør befinde sig mellem trin 12-14, hvis man 
skal ud på en lang løbetur, idet der vil gå lang tid før udtrætning i dette område, 
- man vil således også kunne forbrænde flere kalorier. Er træningstiden imidlertid 
begrænset, og ønsker man en mere intensiv træning, bør man bevæge sig mellem 
trin 15-17, hvor kroppen er hårdere belastet, og man er så forpustet, at det er svært 
at føre en samtale, - her er den største træningseffekt uden risiko for udmattelse.

DE TRE MEST ALMINDELIGE SLAGS LØBEURE ER
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Basal løbeteknik
Enhver løbestil er individuel og svær at lave om på, men det kan være en stor fordel 
at kigge den lidt efter i sømmene, - især i begyndelsen inden man tager for mange, 
indgroede uvaner til sig. Dette kan man få hjælp til af en løbetræner.

 GRUNDLÆGGENDE RETNINGSLINJER FOR EN GOD OG SUND LØBESTIL

En af de største udfordringer ved at komme i gang med at løbe er for nybegynderen 
ofte den mentale del af arbejdsprocessen. Først og fremmest er det vigtigt at tænke 
positivt om de mål, man vil opnå og således gøre dem mulige, idet negativ tænkning 
begrænser præstationerne. Tro på at du kan, i stedet for at dvæle ved tankerne om, 
at du er for gammel, for tung, i for dårlig form eller begrænset af en ringe, genetiske 
arv - det er hele udgangspunktet for en god løbestart. 

"Al begyndelse er svær", lyder den velkendte talemåde, og det er da også, hvad ny-
begynderen må forvente ved opstarten af sin løbetræning. Hvis man ikke er vant til 
at motionere, og hvis man aldrig før har ejet et par løbesko, kan det være svært at 
finde fornøjelsen ved, sveddryppende og hivende efter vejret, at trække sig gennem 
en løbetur. 

° Hold hovedet i forlængelse af rygraden og nakken og slap af i ansigts-
 muskulaturen

° Lad armene bevæge sig i en afslappet rytme og sørg for at holde 
 skuldrene nede - mange har tendens til at trække dem for højt op

° Albueleddet holdes i en 90-110 graders vinkel og armene føres afslappet  
 frem og tilbage langs kroppen, ikke på tværs. 

° Undgå at ”falde sammen”, men løb med løftet brystkasse og lige ryg,   
 mens du fører benene frem med den skridtlængde, der føles naturlig for dig. 

° Fødderne bør ikke løftes for højt over jorden, da det bruger unødige   
 kræfter, og endelig bør fodisættet foregå med hælen først efterfulgt af   
 en rullende bevægelse hen over foden - sørg for at foretage en   
 fuldstændig fodafvikling.

Side 16   |   Viden om løb
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Løbets mentale udfordringer 
De første ture er sjældent de skønneste, men med tiden bliver forholdet til løbeturene 
mere lystbetonet og oplevelsen af, at sanse sin egen krop og omgivelserne på en helt 
ny og intens måde, bliver uvurderlig. I takt med at nybegynderen udvikler sig fysisk 
af sin træning og bliver en bedre løber, vil den mentale oplevelse af løbeturen også 
ændre sig. Løbetræningen kan blive en uundværlig del af hverdagen.

Smerte er som nævnt på et eller andet niveau bundet uløseligt sammen med en-
hver idrætsdisciplin, herunder også løbetræningen. Som udgangspunkt skal man 
tage smerten alvorligt, da det er kroppens måde at sige fra på, når den bliver udsat 
for store anstrengelser. Men smerte er ikke nødvendigvis et rødt stoplys og kan 
blot være et overkommeligt ubehag, som skal overvindes, for at man kan fortsætte. 
Denne form for smerte kan komme til udtryk under løbeturen som kedsomhed, let 
ubehag eller som pinefuld selvtortur. Den opstår oftest et lille stykke tid efter, at 
man har opstartet sin løbetræning, og den kan være med til at lokke en tilbage i 
sofaen. Hvis man imidlertid overvinder denne smerte, kan man komme ind i en ny 
følelse af lethed.

Psykisk smertebekæmpelse kan ske ved at dissociere den smerte, man føler, altså 
prøve at aflede de negative og pinefulde tanker ved at tænke på noget andet og 
således forsøge at glemme smerten, mens man løber. Dette kan ske ved at kon-
centrere sig særligt om den musik, man lytter til, tale med en løbemakker, eller ved 
blot at rette sin opmærksomhed mod de omgivelser, man løber i. Man kan også 
overvinde smerten ved at associere, idet man lærer at se smerten i øjnene og netop 
fokusere på den - en strategi, som er mest brugt blandt konkurrenceløbere på højt 
niveau.

 I takt med at nybegynderen udvikler sig 
fysisk af sin træning og bliver en bedre 
løber, vil den mentale oplevelse af løbe-

turen også ændre sig. Løbetræningen kan 
blive en uundværlig del af hverdagen.
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Restitution og superkompensation kræver tid, og længden heraf afhænger 

af den pågældende træningsintensitet og mængde. For at få det bedste ud-

bytte af sin træning skal man således give kroppen den tid, der behøves til 

disse (gen)opbygningsprocesser, men for lang en pause kan også resultere 

i, at kroppen falder tilbage til udgangspunktet - at løbe med regelmæssige 

mellemrum (ca. 2-3 gange ugentligt) er anbefalelsesværdigt, hvis man øn-

sker en stabil udvikling af kroppens træningsstyrke og kondition.

Restitution og superkompensation
Som nævnt under afsnittet om forebyggelse af løbeskader så medfører fysisk 
træning, herunder løbetræning, en nedbrydning af det væv, der belastes. I den eft-
erfølgende genopbygningsfase, bedre kendt som restitutionsfasen, genvindes styr-
ken i de belastede væv, og balancen i musklernes energidepoter og i kroppens 
væske- og hormonmængde genoprettes. Den træningsmæssige gevinst for løbe-
turen opstår imidlertid i den efterfølgende superkompensationsfase, hvor kroppen 
fortsætter den opbygning, der begyndte i restitutionsfasen, og således forøges styr-
ken her i forhold til udgangspunktet før træning. På denne måde tilpasser kroppen 
sig det nye træningsniveau og gør sig klar til næste træningsomgang.

Aerob og anaerob energiforsyning
Under fysisk arbejde stiger musklernes behov for energi og således også behovet 
for ilt. Det er derfor, man bliver forpustet og trækker vejret hurtigt, når man løber. 
Kroppen får energi ved at nedbryde den næring (mad og drikke), man indtager, og 
denne nedbrydningsproces kræver ilt. Iltforsyningen har imidlertid en individuel, 
øvre grænse, der afhænger af løberens kondition, og den er udtrykt ved et kondital, 
der også kaldes løberens maksimale iltoptagelseshastighed (VO2 max).

Indenfor idræt skelner man i mellem to former for arbejde, nemlig aerobt og anae-
robt arbejde. Når man løber langdistanceløb (længere end 3km), arbejder man med 
en intensitet, som er lavere end løberens VO2 max, og det vil sige, at nedbrydningen 
af energikilder som kulhydrat og fedt og således energifrigørelsen i musklerne sker 
ved hjælp af ilt. Et sådan arbejde kaldes aerobt arbejde.

KROP OG TRÆNING
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Anaerobt arbejde forekommer, når man løber hurtigere og på kortere distancer. Her 
sker også en nedbrydning af kulhydrat, men processen foregår uden tilstedeværelse 
af ilt. Denne form for arbejde sker, når man løber så eksplosivt, og når muskelarbej-
det bliver så krævende, at ilten ikke kan transporteres tilpas hurtigt ud til musklerne 
for at producere den fornødne energi. Aerob energifrigørelse sker langsommere, 
men er mere udholdende og dermed bedre til længevarende arbejde end den an-
aerobe energifrigørelse, der egner sig bedre til de eksplosive, korte løb som fx 100 
og 400 meter løb.

Mens aerob forbrænding er en ren proces, der foruden energi giver kuldioxid, der 
udåndes, og vand, der enten udskilles med urinen eller optages i kroppen, så har 
anaerob forbrænding den ulempe, at der produceres mælkesyre (laktat) som bipro-
dukt. Mælkesyre kan ophobes i musklerne og begrænse deres evne til at trække sig 
sammen, så de lammes og løbehastigheden begrænses.

Ilttransportsystemet og blodkredsløbet
I løbetræningen er det vigtigt at kunne optage og forbruge ilt i kroppen, så man kan 
udføre et længevarende, aerobt arbejde. Optagelsen af ilt foregår ved ilttransport-
systemet, der centralt består af lungerne, hjertet, hovedpulsåren (aorta) og blodet. 
Lokalt forsynes musklerne af ilt gennem kapillærerne, det ilttransporterende pro-
tein (myoglobin), forbrændingsorganerne (mitochondrierne) samt de nødvendige 
enzymer i selve muskelcellerne.

Denne ilttransporten foregår i vores blodkredsløb, hvor den luft vi indånder bliver 
transporteret ud til musklerne. Fra de fineste forgreninger af lungerne passerer il-
ten ud i blodet, hvor det bindes til de røde blodlegemers proteinstof, hæmoglobin, 
og det iltmættede blod løber videre til venstre hjertehalvdel, hvor det pumpes ud 
i kroppen via arterierne og fra kapillærerne ud i musklerne. Når musklerne har 
udnyttet ilten, bliver restproduktet kuldioxid og eventuelt overskydende mælkesyre 
transporteret med det nu afiltede blod til lunger og lever. Kuldioxiden udåndes, 
mens en del af mælkesyren omdannes i leveren til glucose, der efterfølgende kan 
transporteres tilbage til musklerne og oplagres som energidepoter. De hvilende 
muskler står for nedbrydningen af den resterende mælkesyre, der omdannes til 
kuldioxid og vand.
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Lungerne
I lungerne sker en udskiftning af ilt og affaldsproduktet kuldioxid, idet ilt fra indån-
dingsluften transporteres ud i blodet, mens kuldioxid afgives fra blodet og udåndes 
til den atmosfæriske luft. Udskiftning sker gennem lungernes tynde vægge på grund
af koncentrationsforskelle på hver side. Det afiltede blod fra musklerne indehold-
er CO2 på grund af føromtalte energiforbrænding, og det befinder sig i de kapillærer, 
der omgiver lungevæggene. Når dette afiltede blod møder iltmættet luft fra indån-
dingsluften sker en koncentraitonsudligning, - en automatisk udveksling af ilt og 
kuldioxid, der gør, at ilttrykket udlignes på hver side af lungevæggene. Således 
mættes blodet med ilt, der på ny kan transporteres ud i kroppen, og kuldioxid udåndes.

I hvile er åndedrætsfrekvensen typisk 10-15 gange pr. minut, og hver indånding inde-
holder ca. ½ liter luft, mens man ved fysisk aktivitet har brug for mere ilt og trækker 
vejret mellem 40-50 gange pr. minut med en åndedrætsdybde på ca. 3 liter pr. vejr-
trækning. Således stiger både åndedrætsfrekvensen og åndedrætsdybden i løbet af 
en rask løbetur.

Den maksimale lungekapacitet på 5-7 liter er afhængig af personens størrelse, da 
større mennesker har større lunger og dermed et større lungevolumen. Lungerne bli-
ver ligeledes en anelse større ved træning, men det har altså ingen særlig betydning 
for forbedring af iltoptagelsen. Løbetræning styrker åndedrætsmusklerne, fordi man 
trækker vejret så hurtigt, og det giver mulighed for endnu hurtigere vejrtrækning, 
hvilket dog ikke er så afgørende indenfor udholdenhedssporten. Overordnet skal det 
altså siges, at almindelige og sunde lunger ikke begrænser iltoptagelsen.

Hjertet
Hjertet er en muskel, der pumper blodet rundt i kroppen, så det bl.a. kan forsyne 
musklerne med ilt. Ved træning kan hjertet blive både større og stærkere, og dets 
pumpeaktivitet kan således øges betragteligt. Uafhængigt af træningsniveau pumper 
hjertet i hvile ca. 5 liter blod rundt i kroppen pr. minut. Dette minutvolumen kan hos 
veltrænede personer øges helt op mod 40 liter blod pr. minut ved intensiv aktivitet.

Hjertets minutvolumen bestemmes af puls og slagvolumen (Minutvolumen = puls 
x slagvolumen), hvor pulsen er udtryk for hjertets slag pr. minut, og slagvolumen er 
den mængde blod, der pumpes ud i kroppen for hvert hjerteslag.

Slagvolumen stiger alt efter hvor veltrænet, man er, og således har en utrænet per-
son et slagvolumen i hvile på ca. 80 ml pr. slag, mens det hos veltrænede personer 
kan ligge helt op mod 140-150 ml pr. slag. Dette betyder, at hjertet ikke skal slå lige 
så mange slag pr. minut for at pumpe samme mængde blod ud i kroppen og til-
fredsstille hvileminutvolumen, hvorved hvilepulsen bliver lav.

Blodet
Blodets vigtigste funktion er at transportere ilt og energi rundt til musklerne. Hos 
utrænede personer er blodvolumen ca. 4,5 liter, mens eliteudøvere kan komme helt 
op på 8-9 liter. Løbetræning og lignende sportsgrene medfører altså en forøgelse 
af blodmængden. Herved sikres optimal fyldning af hjertet, større slagvolumen og 
lavere hvilepuls, mens der kan transporteres mere blod og således også mere ilt 
ud til musklerne. Selvom blodmængden øges, ses imidlertid ikke en stigning i de 
røde blodlegemers hæmoglobinindhold, der derimod falder en smule til fordel for 
en øget mængde blodvæske. Herved bliver blodet tyndere, og det flyder nemmere 
rundt i årene. Denne øgede mængde blodvæske kan bruges til at sikre, at kropstem-
peraturen ikke bliver for høj, da svedproduktionen øges uden risiko for fortykkelse 
af blodet og dermed blodpropper.

Musklerne og deres forandring ved udholdenhedstræning
Muskler indeholder forskellige muskelfibertyper, som populært at opdelt i tre for-
skellige grupper. Type I fibrene er de langsomme muskelfibre, der er særligt gode 
til udholdenhedsarbejde som fx langdistanceløb. Deres sammentrækningskraft 
er langsom og tværsnitarealet er lille i forhold til type II fibrene, der også kaldes 
de hurtige fibre. Type II fibrene er gode til at udvikle stor, eksplosiv kraft, men de 
udtrættes hurtigere på grund af den ringe iltforsyning. Det er genetisk bestemt, 
hvorvidt man er født med mange langsomme eller mange hurtige muskelfibre, men 
det er bevist, at type IIA fibrene over en lang træningsperiode kan ændre karakter 
til type I eller type IIB fibre afhængigt af træningsformen. Fordelingen af muskel-
fibrene er overvejende bestemmende for, om man er god til at løbe langt eller 
hurtigt, og langdistanceløbere vil fx udvikle flest type I fibre.
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Musklerne i kroppen gør, at vi kan bevæge os. Dette sker ved muskelkontraktioner, 
hvor hjernen sender nervesignaler ned til en muskel om at trække sig sammen. Da 
muskler oftest er tilhæftet to forskellige knogler, ville disse bevæge sig i forhold til 
hinanden, når muskelkontraktionen sker. Gennem træning kan samarbejdet mellem 
hjernen og musklerne forbedres, så musklerne vil reagere hurtigere og mere koordi-
neret på nervesignalerne. 

Når man beskæftiger sig med idræt og ikke mindst med løb, er det en god ide at 
vide lidt om musklernes funktion og deres opbygning. Det er i musklerne, man typisk 
mærker, at man er træt og øm efter en lang løbetur, mens musklerne også selv til-
passer sig den træning, de udsættes for. Som resultat af træning kan musklerne blive 
stærkere og mere udholdende, og ilttilførslen til musklerne bliver bedre, fordi der 
dannes flere kapillærer ude i musklerne, hvorved en større mængde ilt kan afleveres 
til muskelcellen og transporteres ind i mitokondriet. Også densiteten af mitokondrier 
øges, og her bruges ilten til at danne energi ved forbrænding af glykogen (kulhydrat) 
og fedt, mens en række enzymer hjælper til med at fremskynde processen. Mængden 
af disse enzymer øges også ved træning. Overskydende ilt fra blodbanen bliver lagret 
som iltdepot i proteinet, myoglobin, hvor det sidder klar til senere brug.

Netop denne forbedring af ilttransporten inde i muskelcellen, effektivisering af 
næringsstoffernes forbrændingsproces og den heraf følgende forøgelse af energi-
forsyning til musklerne er særlig vigtig i forbindelse med løb, hvor udholdenhed og 
aerobt arbejde er væsentlige faktorer.

Knogler, sener og brusk
Kroppen har mange forskellige vævsstrukturer, der kan påvirkes gennem træning, og  
knoglevæv, sener og brusk belastes således også ved muskelarbejde. I takt med at 
musklerne bliver stærkere, er der behov for samtidig og gradvis forstærkning af dis-
se øvrige væv. Alt væv nedbrydes som musklerne ved træning, men gendannes i en 
stærkere udgave gennem restitutions- og superkompensationsfasen. Således bliver 
sener og knogler stærkere og bruskhøjden bliver større og mere støddæmpende.

I sin løbetræning bør man tage højde for, at opbygningen af kroppens øvrige væv 
ikke sker lige så hurtigt som ved muskelvæv. Skader i sener og brusk ses ofte hos 
løbere, der har dyrket for hård, længevarende træning, så deres muskler er blevet 
stærkere end det resterende væv.
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Hvis man som løber ønsker at bruge sin løbetræning til andet end at holde 

vægten nede og kredsløbet vedlige, bør man overveje, hvordan træningen 

skal sammensættes for at opnå de bedste resultater i forhold til tid og an-

strengelser. Løbetræningen bør være fokuseret og målrettet, og bør ikke 

kun bestå af ensartede ture et par gange om ugen. Hvis træningen er for 

ensartet vil forbedringer enten gå langsomt eller helt i stå. Nedenfor vil for-

skellige former for træningsteori blive gennemgået, så du kan finde den, 

der passer til netop dig.

Pulstræning
Pulstræning kræver, at du investerer i et pulsur. Dette ur vil kontinuerligt måle din 
puls gennem løbetræningen, og således kan du holde øje med, hvornår du skal øge 
eller sænke intensiteten i dit løb. Det er en effektiv måde at træne målrettet på i 
forhold til din aktuelle form.

For at komme i gang med at pulstræne, skal man kende sin maksimale puls og sin 
hvilepuls. Hvilepulsen måles bedst om morgenen, når man ligger i sin seng. Den 
måles ved at tage et pulsbælte på, og efter nogle minutter kan man aflæse sin 
hvilepuls på pulsuret. Maksimalpulsen kan som tommelfingerregel udregnes ved 
220 minus alder, - er man fx 30 år vil maksimalpulsen være 190. Mere præcist er 
det dog at måle sin maksimalpuls. Varm op i 10 minutter, løb derefter 2-3 km mens 
tempoet gradvist øges, - de sidste 500 meter i spurt. Den højest opnåede puls er 
maksimalpulsen.

TRÆNING OG TEORI
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Pulsreserven er området mellem hvile- og maksimalpulsen, og i dette interval bør 
løbetræningen foregå. Hvilepulsen udgør en træningsintensitet på 0%, mens maksi-
malpulsen udgør 100% af træningsintensiteten. Indenfor pulstræning kan trænings-
intensiteten inddeles i 5 pulszoner, der, som vist herunder, har hvert sit træningsud-
bytte.

 

Pulszone 1 forekommer ved opvarmning eller aktiv restitution, hvor der er ingen eller 
en meget lille træningseffekt. Muskler genopbygges imidlertid hurtigere ved aktiv hvile, 
og det er derfor næsten altid bedre at løbe en tur i pulszone 1 end helt at holde pause. 
Som nybegynder kan zonen bruges til at vænne kroppens væv til den nye sport.

Pulszone 2 træner primært udholdenhed. Antallet af blodkar omkring musklerne 
øges, og iltforsyningen bliver bedre. Netop udholdenhedstræning er vigtig, hvis man 
ønsker at løbe langt - det er obligatorisk i forbindelse med marathontræning. I denne 
zone løbes altså de lange ture, hvor belastningen ikke er højere, end man kan tale og 
har overskud på hele turen.

I pulszone 3 øger man sin løbehastighed og kondition og her trænes særligt hjerte- 
og kredsløbstræning. Træningen er hård, men du føler stadig et vis flow i løbet. Hvis 
du er veltrænet, vil du befinde dig i dette interval, når du stiller op til et motionsløb 
eller en konkurrence. Træningen opbygges af tempoture eller fartleg et par gange om ugen.

I pulszone 4 får du evnen til at løbe hurtigt over længere tid, det kan fx være til et 
halvmarathon. Her er belastningen hård, og man skal ikke løbe oftere end 1-2 gange 
om ugen i dette interval. Træningen foregår som tempoture på op til 20 minutters 
varighed eller som længerevarende intervaltræning med intervaller på 5-10 minutter.

Pulszone 5 forbedrer konditallet. Som i pulszone 4 må træningen heller ikke her ud-
føres mere end 1-2 gange ugentligt, - belastningen er meget hård. Træningen består 
af korte intervaller på 1-4 minutter.

Pulszone Belastning Udbytte Træningskategori Beskrivelse

1 50-60% Aktiv restitution Restutionstræning Joggetur (op til 2 timer)

2 60-70% Udholdenhed Udholdenshedstræning Lang tur (1-3 timer)

3 70-80% Aerob kapacitet Mælkesyretærskeltræning Tempotur (20-40 min)

4 80-90% Anaerob tærskel Mælkesyretærskeltræning Lange intervaller (5-15 min)

5 90-100% Aerob effekt Træning af VO2-max Korte intervaller (1-4 min)
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Udholdenhedstræning
Som nævnt er udholdenhed særlig vigtig inden for langdistanceløb - jo længere di-
stance man ønsker at løbe, desto større udholdenhed kræver det. Udholdenheds-
træning forbedrer kroppens evne til løbe længere distancer og forbrænde fedt. 
Ligeledes er træningsformen god som kredsløbstræning, og på længere sigt vil der 
ske en omfordeling af muskelfibertyperne i kroppen, så de hurtige type IIA fibre 
ændrer egenskaber til de langsomme, men mere udholdende type I fibre.

Udholdenhedstræning beskæftiger sig ikke så meget med løbehastigheden, men 
fokuserer snarere på gradvist at forøge distancens længde og vænne kroppen til det 
tidsmæssigt længere arbejde. Det er dog vigtigt, at man hverken løber for langsomt 
eller for hurtigt, da det er nødvendigt med et vis tempo for, at kroppen reagerer og 
tilpasser sig træningen, men for højt tempo vil imidlertid være belastende for krop-
pen og kræve lang restitutionstid. Tempoet bør være det såkaldte ”snakketempo”, 
det føles behageligt, og man er i stand til at føre en samtale i længere sætninger un-
dervejs på løbeturen. Snakketempoet svarer til begrebet LSD (Long Slow Distance), 
der er 10-20% langsommere end marathontempo.

Når man ønsker at forbedre sin udholdenhed, skal man løbe langt og langsomt. 
En langtur varer typisk 1-2 timer, den er belastende for kroppen på grund af den 
lange varighed og bør højest løbes 1-2 gange ugentligt. Løbeturen kan med fordel 
opbygges gradvist fra 60% belastning til 80% belastningen ved turens afslutning. På 
denne måde sparer man på glykogendepoterne i starten af turen, så man i stedet 
forbrænder mere fedt, og træningen kan vare længere. Ved løbeturens slutning vil 
glykogendepoterne imidlertid næsten blive udtømte, fordi man bruger mere glyko-
gen, jo hurtigere man løber.

Mælkesyretærskeltræning
Mælkesyretærskeltræning træner løberen i at løbe hurtigere på den lange løbetur, 
den gavner tempoet på distancer over 5 km, og træningsformen er således den vig-
tigste for langdistanceløberen, der vil forbedre sine præstationer. Mælkestyretær-
skeltræningen skubber grænsen for, hvor hurtigt man kan løb ved aerob forbrænd-
ing uden akkumulering af mælkesyre.

Mælkesyretærskel er det tidspunkt i træningen, hvor mælkesyre akkumuleres så 
meget i musklerne, at kroppen ikke længere kan skille sig af med syren lige så 
hurtigt, som den dannes. Dette giver en lammende effekt i musklerne. For at flytte 
denne mælkesyretærskel, så man kan løbe hurtigere i længere tid, skal man træne 
med en intensitet omkring mælkesyretærsklen, - svarer omtrent til konkurrence-
tempoet ved et 15km løb eller en pulsbelastning på 70-90% af pulsreserven.

Træningen føles hård, men komfortabel. Det er vigtigt, at belastningen ligger så tæt 
på mælkesyretærsklen som muligt. Hvis man kommer til at træne for hårdt, vil det 
gøre træningspasset kortere, fordi den anaerob forbrænding ophober mælkesyre og 
lammer musklerne, mens træning ved lav intensitet forringer effekten af trænings-
passet. Mælkesyretærskeltræning bør som regel kun foretages 1 gang ugentligt og 
efterfølges af 1-2 dage med tid til restitution.

Mælkesyretærskeltræning kan foregå som tempoløb, tærskel-intervaller eller tær-
skel-bakkeløb, og den intensive del af træningen varer 20-40 minutter:

Tempoløb er den mest klassiske træningsform inden for mælkesyretærskeltræning. 
Træningspasset er hårdt og udgøres typisk af 3km opvarmning, 5-8km tempoløb og 
2km afjogging. Udover den træningsmæssige gevinst i forhold til mælkesyretærsk-
len vil træningsformen også give en mental sejhed, der letter udførelsen af andre 
hårde træningspas og konkurrencer. Man kan med fordel bruge et pulsur til at holde 
øje med intensiteten undervejs i træningspasset.

Tærskel-intervaller er intervaltræning med meget lange intervaller på 6-8 minut-
ter. Et træningspas kunne fx bestå af 4 x 8 minutters intervaller med 3-4 minutters 
pause, hvorved man opnår 32 minutters intensiv træning. Tærskel-intervaller kan 
være en god afveksling fra det intensivt længerevarende tempoløb.

Tærskel-bakkeløb ligner tærskel-intervallerne, men her træner man op ad bakker 
på 1000-1500 meters længde. Ideen er, at man løber roligt på flade strækninger og 
ned ad bakke, mens intensiteten, når man løber op ad bakke, skal ligge helt tæt 
på mælkesyretærsklen. På denne måde løber man i intervaller, og det anbefales 
at løbe 4 gange op ad bakke, da det vil give 20-25 minutters intensiv træning. Tær-
skel-bakkeløb skaber ligeledes god variation i løbetræningen og modvirker ensidigt 
løb, der nedslider kroppen.
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Træning af den maksimale iltoptagelse (VO2max)
Den maksimale iltoptagelse er udtryk for musklernes evne til at producere energi 
ved hjælp af ilt, og beskriver altså, hvor meget ilt kroppens væv maksimalt kan 
optage fra blodet. Ideen med træning af den maksimale iltoptagelse er at stresse 
hjerte og blodkredsløb, så slagvolumen øges, og musklerne bliver bedre til at ud-
nytte ilten fra blodet. Herved forbedres kroppens ydeevne i forhold til vægten og 
således også konditallet. Træning af den maksimale iltoptagelse forbedrer især 
løbehastigheden på distancer længere end 5 km.

Træning af den maksimale iltoptagelse bør ske ved en intensitet, der ligger meget 
nær den aktuelle maksimale iltoptagelse, hvilket svarer til konkurrencetempoet 
mellem 3 og 5 km og en puls på 95-98% HRR (Makspuls - hvilepuls = pulsreserven). 
Træningsformen er hård, og der bør løbes tæt på den maksimale præstation med 
samtidigt fokus på, at træningen dog ikke må blive overtaget af anaerob forbrænd-
ing. For høj intensitet vil forkorte træningspasset og øge risikoen for skader og over-
belastning.

På grund af den hårde belastning bør træningen kun foregå 1 gang ugentligt eft-
erfulgt af 2-3 dages restitution. Træningstiden for hvert pas er kort, og der bør kun 
løbes hurtigt i 2-5 minutter ad gangen, mens de efterfølgende pauser er 50-90% af 
tiden for det intensive løb.

Træningen af den maksimale iltoptagelse foregår som enten klassisk interval-
træning, fartleg eller bakketræning.

Klassisk intervaltræning er en vekslen mellem arbejds- og hvileperioder, hvor man 
på forhånd planlægger arbejdslængden, antallet af arbejdsperioder, intensitet og 
længden af de mellemliggende pauser. Et træningspas kunne fx være 5 x 4 minut-
ters interval med hvileperioder af 3 minutters varighed. Tilrettelæggelsen af inter-
valtræningen afhænger af løberens grundform, og man bør sørge for, at tempoet 
under alle arbejdsperioder er det samme.

Fartleg er en ustruktureret form for intervaltræning, som ikke er planlagt på 
forhånd. Ved fartleg løber man mere efter sin egen fornemmelse, spontant og im-
pulsivt, og undervejs bestemmer man sig for, hvor man vil løbe hurtigt, og hvor man 
vil holde pause. Man kan fx bruge omgivelserne som pejlemærker og beslutte, at 
man vil spurte hen til det næste træ eller til den næste lygtepæl.

Side 34   |   Træning og teori
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Bakketræning løbes på bakker eller trapper, og ligesom klassisk intervaltræning 
er den struktureret af arbejds- og hvileperioder. Arbejdsperioderne udgøres af 2-6 
minutters intensivt løb opad bakke, mens hvileperioderne finder sted, når man 
løber roligt ned til bunden af bakken igen. 

Sprinttræning og hastighedsteknik
Hastighedstræning må siges at være den af ovenstående træningsformer, der har 
mindst betydning for langdistanceløberen, men der er alligevel elementer, der 
med fordel kan inddrages i træningen. Hastighedstræning øger muskelstyrken og 
forbedrer løberens evne til at producere anaerob energi, hvorved han kan sprinte 
hurtigere end sine modstandere i fx løbekonkurrencer. Desuden ses ved hastigheds-
træning en forbedring og en effektivisering af nervesystemets funktion ved løb i 
høj intensitet, mens sprinttræning giver mere ”råstyrke” til musklerne, mere kraft i 
fodafsættene og således en højere løbehastighed. Endelig har hastighedstræning 
også en forbedrende virkning på løbeøkonomien, hvilket langdistanceløberen kan 
drage nytte af.

Hastighedstræning foregår ved så høj hastighed som muligt, dog er belastningen 
lige under 100%. Mange foretrækker at træne på en bakke med svag hældning nedad, 
da det giver højere hastighed og således også effektiv træning af muskelkoordina-
tionen og evnen til at holde en god løbestil ved et højt tempo. Langdistanceløberen 
kan også lave styrketræning for benene, da det giver en bedre løbeøkonomi, læn-
gere svævefase, hurtigere skridtfrekvens og en forøget skridtlængde.

Træningsformen udgøres af korte intervaller på 100-200 meter efterfulgt af en 
hvileperiode på ligeledes 100-200 meter i roligt tempo, der løbes 6-12 runder. Det 
intensive løb foregår enten som stigningsløb, der skåner musklerne og træner koor-
dinationen, eller som en eksplosiv start, der i højere grad øger muskelstyrken. For 
at mindske risikoen for skader er det vigtigt at varme godt op inden træningspasset.
Hastighedstræning skal maksimalt udføres 1 gang ugentligt og efterfølges af et par 
rolige restitutionsdage.

Roligt løb / grundtempo
Ved roligt løb er belastningen og intensiteten den samme som ved udholdenheds-
træning, men turene er en del kortere (5-12 km). På de helt korte ture kan man øge 
tempoet en smule, men man bør sørge for, at man ikke bliver rigtig udmattet, men 
kun får en behagelig følelse af at være blevet brugt.

Træningsformen bruges ofte, hvis man ønsker at øge ugens samlede trænings-
mængde uden at belaste musklerne yderligere. Dette har en god effekt på formen, 
og jo større træningsmængde kroppen er vant til des mere af de andre hurtige 
træningsformer kan den klare. Roligt løb har mange af de samme fysiologiske for-
dele som udholdenhedstræning. 

Da belastningen ved roligt løb ikke er så højt som ved ovenstående andre trænings-
former, kan man træne på denne måde i næsten ubegrænsede mængder, dog ikke 
mere end en gang om dagen. 

Restitutionstræning
Restitutionsløb og restitutionstræning har kun en lille forbedrende effekt på grund-
formen men er særlig vigtig for kroppens mulighed for genopbygge og tilpasse sig 
efter træning, så den er klar til næste træningspas. Det tager 24-48 timer afhængigt 
af træningsintensiteten. Meget tyder på, at aktiv restitution er mere fordelagtig for 
kroppen end passiv restitution, da lav aktivitet fremmer musklers genopbygning. 
Det er endnu ikke bevist, men det skyldes formodentligt, at den øgede blodgen-
nemstrømning i musklerne sørger for hurtigere at fjerne ophobede affaldsstoffer. 
Samtidig siges restitutionsaktiviteten også at fremme produktionen af enzymer.

Restitutionstræning foretages som meget roligt løb - 50-60% af pulsreserven, træ-
ningen må ikke være hård, og den må maksimalt foregå i en time.

Udstrækning
Strækøvelser sørger for at vedligeholde bevægeligheden i leddene, og undersøgel-
ser har vist, at man bliver smidigere af at lave strækøvelser, fordi man gradvist 
oparbejder en større tolerance over for udspændingen, så det ikke føles så ube-
hageligt. At strækøvelser skulle mindske risikoen for skader og ømhed efter træning 
må imidlertid siges at være en skrøne, som aldrig er blevet påvist.  

Det diskuteres fortsat, hvorvidt det er fordelagtigt at udføre strækøvelser før og efter 
træning. Området har stor videnskabelig usikkerhed, men der er udbredt enighed 
om, at udspændingsøvelser er fornuftige, fordi større bevægelighed i kroppens led 
og muskler vil mindske risikoen for skader, når man kommer ud i en yderposition. 
En anden side af sagen er det velbehag, man føler, når man strækker musklerne ud.
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Løb har et utal af helbredsmæssige fordele og nedenfor opstilles 

nogle af de vigtigste sammenhænge mellem løb og sundhed.

Løb er en effektiv form for kredsløbstræning, der vedligeholder og styrker 
hjerte-kar-systemet og musklernes evne til at optage ilt fra blodet. Løbe-
træning mindsker risikoen for kredsløbslidelser som forhøjet kolesterol, 
blodpropper, hjertestop og sukkersyge.

Løb giver bedre kondition, så arbejdsbelastninger i dagligdagen føles min-
dre anstrengende. Da kroppen har en større ydeevne, bliver man mindre 
sårbar overfor overbelastningsskader.

Løb forbrænder mange kalorier og er en god træningsform ved ønske om 
vægttab eller til at forhindre fedme.

Appetitten ændres, så mange får lyst til sundere og mere kulhydratrig 
mad i stedet for den kalorieholdige søde og fede mad.

Løb er en vægtbærende træning, der sender stød op gennem kroppen 
ved hvert skridt. Træning med stødbelastning kan styrke knoglerne og 
modvirke knogleskørhed.

Løbetræning er sundt for ens mentale velbefindende og opbygger i mange 
tilfælde selvtillid og personlig styrke. Løb giver hjernen en pause og frigiv-
er hormoner, der bekæmper stress og depression.

Undersøgelser har vist at løb mindsker risikoen for kræft, særligt kræft i 
lever, mave, tyktarm og bugspytkirtel.

SUNDHED, 
KOST OG KØN
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Alder og køn 
Det kan være svært at vide, hvornår et barn er modent til at løbetræne. Der er 
visse ting, man bør være opmærksom på - særligt ved langdistanceløb. Hvor gam-
melt bør et barn være, før det begynder at dyrke langdistanceløb eller anden idræt 
på konkurrenceplan? Tager barnets ufuldendte knoglebygning skade af den hårde 
træning? Hvilke fysisk og psykiske konsekvenser har det, når barnet bliver under-
kastet hård træning? Der findes ingen endegyldige svar på spørgsmål som disse, 
da det afhænger af barnets fysiske træningstilstand. Ved overdreven løbetræning 
er der imidlertid risiko for at overbelaste knoglernes vækstzoner på grund af den 
store stødbelastning, og det kan føre til uens vækst i knoglerne. Det væsentligste i 
tilrettelæggelsen af løbetræning for børn er, at man ikke forsøger at pådutte dem 
træningsprogrammer og metoder, der er beregnet til voksne. Så længe man lader 
legen og barnets egen lyst styre træningsmængden, er der ikke nogen særlig risiko 
for overbelastningsskader. 

Menneskets fysiske arbejdsevne er størst i 20-30 års alderen og herefter ældes krop-
pen gradvist. Nedsat balance og koordination, mindsket knoglestyrke og kropslig 
bevægelighed samt fald i både muskelmasse og muskelstyrke er fysiske foran-
dringer, der sker i en naturlig aldringsproces. Dette bør der tages højde for i tilret-
telæggelsen af en løbetræning til ældre, og man bør have respekt for, at alt tager 
længere tid - derved er alder ingen hindring for langdistancesport.

I dag træner kvinder og mænd næsten efter de samme grundlæggende trænings-
principper, og de fysiologiske forskelle mellem kønnene er begrænsede. Mænd 
løber alligevel hurtigere end kvinder, hvilket skyldes, at de er højere og stærkere 
end kvinder kvinder fra naturens side har en højere fedtprocent, mens mænd har 
en større muskelmasse.
 

Kost og væske
Det er vigtigt at sørge for en god sammensætning af den daglige kost og væskeind-
tagelse, hvis man vil yde optimalt i forbindelse med sin træning. Kroppen har brug 
for energioverskud for at kunne præstere, og energien kommer fra det, vi spiser og 
drikker. Træningsmængden, intensiteten, kostens sammensætningen og om man er 
mand eller kvinde, er afgørende for, hvor meget mad, en løber bør spise.

En fornuftig løbekost er ikke så anderledes fra almindelig sund kost, og det anbe-
fales at spise grove fuldkornsprodukter, frugt, nødder, grønsager og fed fisk. Det er 
ligeledes vigtigt at drikke meget væske, især vand. Fødevarer, der bør undgås er 
derimod fedt fra mættede fedtsyrer, tilsætningsstoffer og sukker.

I forhold til træning bør man sørge for, at den kost man indtager er nedbrudt og 
omdannet til energi inden træningen. Blodet vil under en løbetur blive omfordelt, 
så det løber ud til musklerne i stedet for til de indre organer, der sørger for fordø-
jelsen. På denne måde får man ikke udnyttet kostens nærringsstoffer og potentielle 
energiindhold. Endelig er det en god ide - dagen før træningen - at spise grove 
produkter, der er langsomt fordøjelige, mens hurtige kulhydrater kan indtages lige 
før og under løbetræningen.
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TRAILLØB 
OG ULTRALØB
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Trailløb er for løbesporten, hvad mountainbike er for cykelsporten; 

terrænet og naturen danner udfordringen, og der tænkes knap så meget 

på pace og distance. Skal der løbes trail foregår det på de mindste stier 

eller helt ude i terrænet, hvor de største udfordringer, oplevelser og 

træningsmæssige fordele findes. Sporten er forholdsvist ny i Danmark, 

men er siden starten af 10’erne vokset meget, og hvilket den fortsat gør. 

For mange er trailløb forbundet med lange ture og større eventyr, hvilket 

også afspejles i mange af de løb, som findes på markedet.

Udstyr
Skal du i gang med trailløb, er udstyret der, hvor du vil starte. Almindelige løbesko 
kan sagtens bruges, men den bedste oplevelse og sikkerhed fås iført en rigtig trailsko.

Der er markante forskelle på trailsko og almindelige løbesko. Sålen på en almindelig 
løbesko vil oftest være højere, hvilket giver et højere tyngdepunkt og dermed større 
risiko for at vrikke om i det ujævne terræn, men selvfølgelig også bedre støddæmp-
ning, hvilket der er behov for ved løb på hårdt underlag. Langt de fleste trailsko har 
en væsentlig lavere sål, det skyldes at der er større behov for direkte kontakt med 
underlaget og at behovet for støddæmpning fra skoen er mindre, da underlaget ofte 
yder denne støddæmpning. De fleste trailsko er neutrale, altså uden pronation, da 
man som trailløber naturligt vil lave sit isæt længere fremme på foden. Trailsko har en 
kraftigere og mere solid overdel, som holder det meste vand og mudder ude, ligesom 
materialet kan klare det slid terrænet laver. Desuden er der yderligere forstærkning 
omkring tæerne, som yder den nødvendige beskyttelse af tæerne. Det er vigtigt at 
vælge sko efter det terræn og underlag, der skal løbes i. Mange sko er designet til 
bestemte typer af underlag, fx vil der være stor forskel på en trailsko, som er designet 
til brug på klipper og en til skovbund. Til dansk skovbund er en sko med store knopper 
at anbefale, da den sikrer et godt greb i det ofte våde og mudrede underlag. Løbes 
der hovedsagligt på stier, eller andre steder, hvor underlaget kan være lidt hårdere, 
kan en hybridsko være en mulighed, men det kan være svært at finde en sko, som gør 
det godt på både hårdt og blødt underlag. Trailskoens pasform er essentiel: Teknisk 
krævende terræn kræver en sko, som sidder tæt på foden, således den ikke glider 
rundt.

Det er anbefalelsesværdigt at starte langsomt op med trailløb, derfor kan de almin-
delige løbesko fint bruges de første måneder, hvor mængden af løb i terrænet stille 
og roligt øges. Ud over de rigtige sko kan det være relevant at vælge beklædning efter 
terrænet. Handsker, lange bukser og trøje kan være at foretrække, hvis man løber i 
tæt skov.

Trailløb teknik
Det tekniske aspekt i trailløb er stort og bør trænes, både for at øge farten, men i 
højere grad for at opnå sikkerhed, bedre oplevelser og mindske risikoen for skader. 
Terrænet er varierende og det samme er den teknik, som er påkrævet. Generelt er 
det en fordel at have et lavere tyngdepunkt, sammenlignet med almindeligt løb, 
da det sikrer en bedre balance - tyngdepunktet gøres lavere ved at gå lidt ned i 
knæene. Øje-fod koordinationen er et vigtigt teknisk aspekt, med dette menes der 
evnen til at kigge 5-10 meter frem, og se det terræn man møder, denne information 
skal omsættes til korrekt placering af fødderne. De største tekniske udfordringer vil 
ofte være ved bakker, både op og ned. Opad er mindre og hurtigere skridt en fordel, 
jo mere det stiger, desto mindre skridt. Dette medfører at balancen holdes under 
løberen og at man hurtigt og med mindst mulig energi når toppen. Nedad vil man 
ofte gerne løbe i høj fart, hvilket kræver længere skridt og stor kontaktflade med 
underlaget, for at sikre et godt greb. Det kræver mere teknik og balance af løberen 
at løbe med lange skridt nedad, hvilket kan trænes ved gradvist at øge længden af 
skridtene og sværhedsgraden af bakkerne. Er hældningen meget stor, kan det være 
en fordel at løbe med mindre skridt og i zig-zag.

Det er vigtigt at løbe ture, hvor man er indstillet på, at teknikken er i fokus; start 
med at løbe tekniske sektioner med lav puls og stort fokus på at placere fødder 
rigtigt, og bruge vægtforskydningen hensigtsmæssigt til at komme hurtigst igennem 
terrænet. Efterfølgende løbes der spurter eller tempoløb på tekniske sektioner, for 
at ”automatisere” bevægelserne.

Løb er en naturlig bevægelse for menneskert, derfor vil kroppen ofte finde den bed-
ste og mest naturlige position for overkrop, ben og fødder. For mange betyder det, 
at de vil ændre deres løbestil til at være mere naturlig, altså en stil, hvor der løbes 
mere på det forreste af foden; dette giver en bedre balance i det kuperede terræn 
og en hurtigere afvikling af foden.

Træning
Trailløb yder potentielt en lang række træningsfordele, da træning i terræn oftest vil 
være mere varieret og dermed påvirke flere muskler og sener, ligesom kredsløbet 
vil blive trænet effektivt. Pulsen vil naturligt variere meget og komme højt op i peri-
oder, hvilket kan øge den maksimale iltoptagelse, og dermed konditionen, ligesom 
det vil styrke evnen til temposkift. 

TRAILLØB

trailløb
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Når underlaget er kuperet bliver der brugt flere muskler og sener, det skyldes at led-
dene påvirkes med en større ustabilitet og at bevægemønstret bliver stort, hvilket 
medfører at mange mindre muskler, lige fra tæer til overkrop påvirkes. Trailløb 
kan dermed have en helt naturlig skadesforbyggende og styrkende effekt på an-
kel, knæ – og hofteled. Den store variation medfører desuden en naturlig træning 
af coremuskulatur, balance, koordination og overkrop. Trailløb yder potentielt en 
mulighed for at træne varieret og helhedsorienteret, såfremt det løbes i et kuperet 
og udfordrende terræn. Mange trailløbere bruger terrænet til at afgøre, hvilken 
træning der skal lægges for dagen. Det er derfor også vigtigt at løbe i forskellige 
former for terræn, ellers bliver træningen selvfølgelig ikke varieret. 

Skader
Risikoen for skader ved trailløb er generelt mindre end ved almindeligt løb. Det 
skyldes, at træningen er mere varieret og derfor ydes der ikke den samme spidsbe-
lastning på enkelte muskler, sener og områder i leddene. Derudover er det ofte 
bløde underlag mere skånsomt sammenlignet med asfalt, da led, sener og muskler 
ikke udsættes for lige så store stød. Risikoen for akutte skader, fx ankelforstuv-
ninger, er selvfølgelig tilstede, men ellers vil typiske skader være springerknæ og 
diffuse knæsmerter under knæskallen. Begge skader kan relateres til den mere 
naturlige løbestil og den anderledes belastning knæet generelt udsættes for ved 
trailløb. Som tidligere nævnt er det anbefalelsesværdigt at starte langsomt op med 
trailløb, også selvom man er vant til at løbe, da det gerne tager nogle måneder at 
vænne kroppen til den anderledes belastning. Forkert teknik kan selvfølgelig også 
udmunde i skader.

Løb og oplevelser med trailløb
Eventyret og oplevelsen er en stor del af trailløb og det samme gør sig gældende 
ved mange af de løb, som arrangeres. Det er dog ikke nødvendigt at deltage i eks-
treme løb for at få store oplevelser. En stor oplevelse kan såmænd starte en tidlig 
morgen iført trailsko og med nok væske og energi i løbetasken til, at man kan nå et 
godt stykke ud af kommunen og hjem igen. Udbuddet af trailløb er stort i Danmark 
og dækker lige fra lokale 5 km løb til det 160 km lange Salomon Hammer trail, som 
finder sted på Bornholm. En oversigt over de fleste danske trailløb findes på www.
motionslob.dk. DM i trailløb blev afholdt på Bornholm for første gang i 2015, her var 
distancerne 21 og 80 km.       

En oversigt over de fleste 
danske trailløb findes på
www.motionslob.dk.

trailløb
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Ultraløb, eller ultramarathon, er løbesportens mest ekstreme disciplin. 

Den dækker over løb længere end maratondistancen, som ofte løbes i 

krævende terræn og på distancer langt over de 42.195 km. Men ultraløb 

er meget mere end lange distancer. For de fleste ultraløbere handler det 

i høj grad om de unikke oplevelser man får, når både krop og sind bliver

presset til sit yderste, endda ofte i smuk natur. Lige meget, om det er en 

træningstur på flade danske skovveje eller løb i den peruvianske jungle, 

så ligger der store eventyr og venter med ultraløb.

Træning
Ultraløb er meget krævende og ikke noget man kaster sig over, medmindre der er 
flere maratonløb eller lign. i bagagen. For langt de fleste kræver det flere år med 
kontinuerlig løbetræning, således at muskler, sener og led vænnes til de mange 
km og den store belastning. Alt afhængigt af, hvem man er, og hvilket ultraløb man 
ønsker at deltage i, er træningen forskellig, men følgende kan vejlede de fleste. 
Træningsmængden skal stille og roligt øges, hvilket bedst gøres ved at løbe flere 
ture, frem for de meget lange og trættende ture, som kræver en efterfølgende lang 
restitution. Hvor mange kilometer, der skal løbes ugentligt er meget individuelt, 
den nuværende danske rekordindehaver på 100 km, Kenneth Munk, ”nøjedes” med 
80 km ugentligt, hvorimod tidligere rekordindehaver Jesper Olsen mener, at det er 
nødvendigt med over 100 km for motionister og hele 200-400 km ugentligt for elit-
en. Styrketræning af coremuskulatur bruges af mange, da det kræver en vis styrke 
at holde overkroppen rank og oprejst i mange timer. Maksimal styrketræning af 
ben er ligeledes fordelagtigt at træne, det gør hjernen i stand til at aktivere flere 
muskelfibre. Det betyder, meget kort fortalt, at det er muligt at ”skifte” mellem flere 
muskelfibre på de lange løb, hvilket øger udholdenheden i og med de ikke-aktivere-
de muskelfibre kan få en pause.

Det er vigtigt at vænne benene til at løbe langsomt. Det overrasker mange, hvor 
langsomt der løbes under et ultraløb, men en fart på 5.00-7.00 min/km er langt fra 
unormalt eller langsomt. Det mentale aspekt er stort i ultraløb og utrolig vigtigt at 
træne. Det gøres fx ved at komme ud på lange træningsture, hvor tid og fart negli-
geres og fokus er på at overvinde distancer, som ikke ligger uoverskueligt langt fra 
det endelige mål. 60-70% af den endelige distance bør løbes forud for et løb, så- 
fremt der er tale om et løb på 50-100 km.

Det kan stærkt anbefales at læse grundigt op på, hvordan der bedst trænes frem 
mod en given distance og, at træningen imødegås med respekt. I og med ultraløb 
er forbeholdt en forholdsvist lille gruppe af udøvere og løbene er så forskellige, 
findes der ikke meget gratis og valid viden om træningsprogrammer, hvorfor kom-
petente løbeinstruktører med erfaring i programmer til ultraløbere kan spare både 
tid, smerte og endda penge i sidste ende.
  
Udstyr
Det vigtigste udstyr for en ultraløber er skoene, her er behagelige sko, gerne med 
god støddæmpning og udluftning vigtigt. Nogle erfarne løbere foretrækker lette 
minimalistiske sko med lidt støddæmpning; de vejer mindre, men samtidigt er de 
mindre skånsomme for muskler, sener og led. Valget af sko skal ligeledes tilpasses 
terrænet. Det er klart en fordel at skifte sko undervejs, specielt ved løb, hvor ruten 
er en rundstrækning og det er nemt at skifte undervejs.

Kompressionsstrømper bruges af mange til at holde skinneben varme, hvilket kan 
modvirke skinnebensbetændelse, og fordi de har en formodet positiv virkning på 
restitution. Løbetaske eller vest er uundværligt på de lange træningsture og til selve 
løbet. Energi og væskeindtag er individuelt, men det kan anbefales at indtage de 
mængder, som kroppen er i stand til at optage, dvs ca. 90 gram kulhydrat, hvilket 
svarer til fx 2 gels og 50 gram energipulver opblandet i vand, og ca. 600 ml vand i 
timen.

Skader
Risikoen for skader ved ultraløb er større, og det samme er omfanget og følgerne af 
en skade, ligesom risikoen for en permanent skade er større sammenlignet med al-
mindeligt motionsløb. Skaderne, og måden hvorpå de pådrages, er langt hen af vej-
en det samme som ved almindeligt løb, men der er klart en større risiko for varige 
slidskader, som følge af den store træningspres og de ekstreme løb, hvor kroppen
presses langt ud over sine grænser. De lange løb på 100 km og over kan være direkte 
usundt for kroppen, ligesom der er risiko for varige skader, hvis smerter fra led og 
muskler ignoreres. Langt de fleste vil opleve muskelsmerter undervejs på løb af 
denne type, og det kan være svært at kende forskel på smerter som følge af træthed 
og ømhed og smerter som følge af skader. 

Vil du vide mere om løbeskader så læs kapitlet om dette her
http://runningnow.dk/loebeskader/.
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Distancer og løb 
Der findes generelt to løbstyper indenfor ultraløb. Den ene type af løb tilbyder en given 
distance, hvor 50 km, 50 miles, 100 km og 100 miles er de mest anerkendte og brugte. 
Distancen skal tilbagelægges så hurtigt som muligt, selvom tiden oftest ikke er en stor 
faktor og udøverne må holde de pauser, de ønsker. Den anden type af løb foregår over 
tid, oftest mellem 6 og 24 timer, hvor udøverne skal løbe så langt som muligt.

Det internationale ultraløber forbund (IAU) afholder mesterskaber på 50 km, 100 km, 
24 timers samt trailløb. 100 km er den mest anerkendte og populære distance. I Dan-
mark afholdes der under dansk atletik forbund (DAF) officielle mesterskaber i 50 km 
trail og uofficielle mesterskaber i ultraløb på 50 km, 100 km og 24 timers løb. 

Der findes et stort udbud af ultraløb verden over, hvor der løbes på mange forskellige 
distancer og i meget forskellige former for terræn. Der findes mange ultraløb, som 
byder på fantastiske oplevelser, både på den mentale og fysiske front, men bestemt 
også på grund af den natur, der løbes i. ”Marathon des Sables” er et af de mest eks-
treme ultraløb; det løbes over 6 dage, hvor der skal tilbagelægges 154 miles igennem 
Sahara ørkenen. Mange steder er sandet for blødt til at der kan løbes, og kombineret 
med temperaturer på op til 50 grader har løbet kostet 3 personer livet indtil videre. 
I Peru findes ”Jungle Ultra”; her løbes der 142 miles igennem enormt øde tropisk ter-
ræn, hvor der både skal forceres massevis af vandløb, over 70, og med 10.500 fod 
højdemeter. Under løbet skal udøverne selv bære alt udstyr og mad, hvilket betyder 
en ekstra vægt på op til 10 kg.
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Historie
Ultraløb er beskrevet helt tilbage til 1762, hvor englænderen John Hague 
løber 161 km. I 1770 bliver etapeløb meget populære, oftest 6 dage, således 
at den hellig søndag ikke skulle tages i brug. I 1882 løber Charlie Rowell 241 
km på 24-timer, hvilket ville have været Danmarksrekord helt ind i 00’erne. 
I 1928 løber det første Trans America Footrace af stablen, her er distan-
cen 5000 km. Marathon var, fra det blev løbet første gang, til de moderne 
olympiske lege i 1896, den længste anerkendte distance, indtil i 1988, hvor 
IAU og 100 km blev anerkendt af det internationale atletik forbund (IAAF). 
I dag afholdes der således officielle verdensmesterskaber i 100 km. Der 
har eksisteret organiseret ultraløb i Danmark siden 1970’erne, dog med en 
”død-periode” indtil 1990’erne, hvor der igen kom interesse for sporten, en 
interesse som fortsætter med at vokse.
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