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Vælg løbestrømper 
MED FØDDERNE
Vi toptuner vores løb helt ned til strømperne. BT Weekend 
har testet 10 par, der får dig op i fart konklusionen 

Af Sif Meincke
Foto Sif Meincke og PR

Hurtigere løb, færre kramper, dri-
fit, svang-bånd og antibakteriel-
fibre. Producenterne lover ikke så 
lidt, når de skal sælge løbestrøm-
per. Men hvad har man egentlig 
brug for, når man skal ud at motio-
nere? 

Personligt har jeg de sidste mange år løbet i de 
samme tre par strømper – nogle helt alminde-
lige, billige nogle. De har været gode, jeg har 
brugt dem året rundt. Men nu kan de ikke mere. 

Men hvilke strømper skal afløse dem på mine 
fire ugentlige løbeture? Svaret er ikke lige til, 
for der findes et hav af strømper, der i følge pro-
ducenterne alle vil det bedste for mine fødder. 

Hvilke skal jeg vælge, og kan jeg tro på alt 
det, producenterne lover? Jeg har spurgt Hen-
rik Helmer fra løbeshop.dk til råds. I mere end 
7 år har han solgt strømper, både til motionister 
og eliteløbere.

- Det vigtigste ved en løbestrømpe er, at den 
er svedtransporterende og åndbar, så fødderne 
kan komme af med varmen. Gå langt uden om 
almindelige tennissokker i bomuld, for de suger 
sveden, og har en tendens til at svulme op i sko-
en. Kan fødderne ikke komme af med varmen 
kan strømpens friktion forårsage vabler eller 
anden irritation, siger han. 

Mærk strømpen
Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mel-
lem pris og kvalitet, når det gælder løbestrømer. 
Et par til 70-150 kr. har fin åndbarhed og opfyl-
der de fleste løberes behov. Men det er svært at 
anbefale bestemte løbestrømper. Altafgørende 
for om et par strømper er gode er hvordan de 
føles på foden.

Der ikke er skrevet meget videnskabeligt om 
løbestrømper, fortæller Uwe G. Kersting, pro-
fessor i idrætsvidenskab på Ålborg Universitet. 
Undtagelsen er kompressionstrømper, som man 
kender fra lægeverden, hvor sengeliggende pa-
tienter udstyres med strømperne for at undgå 
blodpropper. Et studie viser, at bruger man 
kompressionstrømper i 2 dage efter et maraton, 
restituerer man bedre.

Men ifølge Uwe G. Kersting viser nyere 
studier om løbesko, at komfort er alfa omega. 
Altså den sko, der føles bedst på din fod, er også 
den, der er mest optimal for dit løb. Forklarin-
gen er, at kroppen indsamler informationer fra 
hele kroppen, så den sko, der føles bedst på fo-
den, også er den bedste for kroppen. På sam-
me måde mener han, at det forholder sig med 
strømperne. Derfor kommer komfort før alt an-
det, og dermed kan du godt tillade dig at se stort 
på producenternes garantier.

Teoretisk er det muligt, at forbedre dit løb 
med den sok, der sidder bedst på netop din fod. 
Men en god sko er altså vigtigere end strøm-
perne, når løbestilen skal optimeres.
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TEST AF  
LØBESTRØMPER

SÅDAN HAR VI GJORT: 

 ● BT Weekend har bedt en forbruger om at teste ti par strømper. 

 ● Testpersonen har sammenholdt producenternes salgstaler med sin egen oplevelse.

 ● I testen er der løbet ca. 10 km med hvert par strømper.

 ● Priser på strømperne er først oplyst efter testen. 

 ● Hver strømpe vurderes efter en karakterskala, hvor seks er bedst.
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BT Weekends testperson

 ● Sif Meincke.

 ● Fotograf. 

 ● 40 år. 

 ● Bor med sin mand og to drenge på 
9 år og 12 år i København.

 ● Har løbet i 8 år. 

 ● Løber fire gange om ugen.

 ● Løber 10-15 km, 4 gange om ugen.
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180 kr
Producenten lover: Højre/venstre fod for bed-
ste pasform. Gradvis kompression af lægmusk-
len fra ankel (18 mmHg) til toppen af læggen (14 
mmHg), hjælper med at fjerne mælkesyre, og 
øger blodcirkulationen. Svedtransporterende, 
og ekstra tykt vævede såler modvirker irrita-
tion. Forstærket i hælen og ved tæerne. Ekstra 
støtte ved anklen.
Sif: Trods mine 183 cm går skaftet op over mine 
knæ. Så her er skaftet for langt. Lidt for meget 
plads i sokkens fod. Den sidder ikke helt stramt, 
og er derfor lettere at tage af og ikke helt så 
varm som andre kompressionssokker.

SALOMON: COMPRESSION 
LØBESTRØMPER
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130 kr
Producenten lover: Svedtransporterende ma-
teriale. De er opdelt i højre/ venstre strømper, 
for god pasform. De har ekstra polstring ved 
ankel, hæl og tå.
Sif: En sok med perfekt skaft højde, jeg kan 
rigtig godt lide at jeg kan mærke sokken sidder 
fast på skinnebenet og bliver der under hele 
løbet. En meget lækker sok der sidder godt til 
foden. Men den er meget varme – for varm, 
måske det er fra den ekstra polstring de lover 
på hæl og tå.

FALKE DAME RU4 CUSHION
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89 kr 
Producenten lover: Svedtransporterende 
materiale. Indbygget svangstøtte, der øger 
blodgennemstrømningen og mindsker træthed. 
Forstærkning ved hæl og tå for bedre holdbar-
hed.
Sif: En strømpe, der efter min smag er for kort i 
skaftet. Selvom den ikke virker helt så kort som 
de andre korte. En ok, men lidt ligegyldig sok. 
Den sidder slet ikke stramt, et par gange under 
turen måtte jeg vrikke med tæerne for at få 
sokken ud fra mellemrummet mellem tæerne. 
Den støtter ikke som lovet. Lidt for varm og tyk 
til min smag.

ZOOT: ULTRA TEAM SOCK
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349 kr
Producenten lover: Strømpen er vævet med 
zoneopdelt kompression. Gradvis kompression 
af lægmusklen fra ankel til toppen af læggen, 
hjælper med at fjerne mælkesyre, og øger 
blodcirkulationen tilbage til hjertet. Materialet 
er svedtransporterende.
Sif: En strømpe, der holder, hvad den lover. Men 
jeg lider ikke af mæskesyre og ved heller ikke 
om strømpen øger blodcirkulationen. Lidt for 
meget plads i foden og lidt for varm. Ellers helt 
fin – om end farve og look er lidt fortidsagtig.

ZOOT: DAME PERFORMANCE 
COMPRESS RX SOCK
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79 kr
Producenten lover: Let løbestrømpe. God 
svedtransporteringsevne God pasform. Flade 
syninger, der minimerer irritation.
Sif: God højde på skaftet, der passer godt til 
mig. Producenten lover ikke noget, som strøm-
pen ikke holder.

ASICS: 2 PAK 1000 SERIES 
QUARTER SOCK
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100 kr
Producenten lover: Tynd og let løbestrømpe 
med en kølende effekt samt god fugttransport 
under varme forhold. Strømperne er zone-ind-
delt og har meshpaneler for god ventilation.
Sif: Igen – jeg bryder mig ikke om sokker, der 
kun går til skoens kant. Jeg føler hele tiden, 
at strømpen er på vej ned om hælen. Allerede 
inden jeg kommer ud af døren, trækker strøm-
pen ned. Den sidder ikke helt stramt om foden, 
hvilket jeg ellers rigtig godt kan lide. Ellers er 
den fin – tynd som jeg kan lide, og cool effekten 
virker faktisk ok. Holder fint, hvad den lover.

CRAFT: COOL RUN SHAFTLESS SOCK
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79 kr
Producenten lover: Hjælper løbere med 
svang- eller forfods-gener. Forfods-pude re-
ducerer smerte og ømhed. Svangbånd holder 
svangen i en neutral position for at afhjælpe 
overpronation, og reducere smerte og ømhed. 
Anti-bakterielle fibre forhindrer bakterie- og 
svampevækst. Beskyttelse ved hæl og tå be-
skytter mod irritation og vabler. Let akillessene 
støtte. Elastikkant over anklen holder strøm-
perne på plads.
Sif: Super dejlig sok. Lige mig. Elsker at den støt-
ter og strammer. Jeg kan indimellem have nogle 
af ovenstående problemer. Så dette bliver min 
nye yndlingssok.

PLUSSOCK: RUNNING STIMULATION

BEDST I TEST
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99 kr 
Producenten lover: Let og åndbar metervare. 
Ideel til løbe- og fitnesstræning. Forstærknin-
ger ved hæl og forfod. Lavt skaft, der gør den 
velegnet til de lidt varmere dage eller indendør-
stræning.
Sif: Jeg løber kun i Kari Traa bluser – de er 
fantastiske. Men sokkerne... er lidt ligegyldige. 
Jeg bryder mig generelt ikke om lavt skaft, men 
her er det en tynd sok, der sidder til. Den holder, 
hvad den lover.

KARI TRAA: DAME SKARE SOCK 2 
PAK
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359 kr
Producenten lover: Optimal forøgelse af 
blodgennemstrømning i underbenet giver hur-
tigere løb, mindre tendens til kramper, fjerner 
flere affaldsstoffer og sikrer bedre restitution. 
Akillessenesupport der ’masserer’ senen. Bånd 
der aflaster svangen og forstærket støtte om 
anklerne. Strømpen er tilpasset lægmusklen. 
Sif: En rigtig dejlig sok, der sidder godt fast og 
støtter meget. Jeg kan dog ikke mærke, at mit 
løb blev hurtigere. Af to grunde bliver de ikke 
mine yndlingssokker: De er for varme om som-
meren. Og de er meget besværlige at tage på 
og af. Flot neonorange.

CEP: DAME PROGRESSIVE+ 2.0 
RESSIONSSTRØMPER
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70 kr 
Producenten lover: : Svedtransporterende dri-
fit. Dynamic arch support støtter midtfoden og 
sikrer en god pasform. Slidstærk strømpe, der er 
opdelt i højre/venstre fod og uden skaft.
Sif: Som nævnt kan jeg godt lide, at der er skaft 
på mine strømper. Det er der ikke her, til gen-
gæld sidder den godt om foden, og trykker de 
rigtige steder. Men lidt for tyk og varm til mig, 
for strømpen var ikke tør, da jeg kom hjem.

NIKE: RUNNING DRI-FIT CUSHIONED 
LØBESTRØMPER
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Løbestrømper til  
enhver anledning

 ● Sommerstrømper:

Mange løbere foretrækker en tynd strømpe, 
da fødderne har tendens til at hæve lidt i var-
men. Strømper uden skaft er populære, for at 
have anklerne fri. Et ventilerende panel om-
kring vristengiver ekstra åndbarhed. Vigtigst 
skal strømpen sikre hurtig svedtransport og 
er tit lavet i polyester, nylon og elastan. En 
tynd strømpe sikrer en god og tæt fornem-
melse af løbeskoen. 

Løbeshoppen anbefaler: Nike Elite Hyper 
Lite, Falke RU4, Craft Cool Run, Plussock

 ● Vinterstrømper:

Tendens til kolde tæer om vinteren kan 
afhjælpes med en kraftigere løbestrømpe. 
Vinterstrømper er generelt tykkere i vævnin-
gen og fylder mere i skoen. Selvom vinter-
strømpen holder på varmen, skal det stadig 
være åndbar, så fødderne kan komme af med 
overskudsvarme.

Løbeshoppen anbefaler: Craft Warm Run 
Sock, Smart Wool PHD, Falke RU3

 ● Komfortstrømpen:

Ekstra polstring omkring fodballen, ved 
hælen og langs akillessenen, hvor man har en 
stor trykflade med skoen, kan give god me-
ning på lange løbeture. Polstringen påvirker 
ikke strømpens åndbarhed, men strømpen 
fylder mere i skoen. Problemer med anklerne 
kan afhjælpes med strømper med speciel 
vævning omkring ankelledet, uden af det 
påvirker fodens afsæt. 

Løbeshoppen anbefaler: Salomon EXO S-
lab, Plussock Stimulation, Falke RU4 Cushion

 ● Uldstrømper:

Uldstrømper væves ofte af merinould, nylon, 
polypropylen og elastan. Uldfibrene inde-
holder meget luft, der beskytter mod både 
varme og kulde. Om sommeren kan uld virke 
kølende pga. luftlaget. Uld kan optage og in-
deholde fugtighed på op til 30 pct. af sin egen 
vægt, uden det føles vådt. Mange trailløbere 
foretrækker uldstrømper, fordi de kan løbe 
i vådt terræn, uden at man får kolde fødder. 
Uldstrømper er ofte tykkere, og fylder mere i 
løbeskoen.

Løbeshoppen anbefaler: Smartwool, Falke 
og Teko 

 ● Kompressionsstrømper:

Støtter underbenets muskler og nedsætter 
de vibrationer, der opstår ved hvert skridt og 
er blevet moderne på lange løbeture. Ved pro-
blemer med skinnebensbetændelse eller akil-
lessenerne, kan strømperne være med til at 
nedsætte stresspåvirkningen af musklerne, 
så de lettere kan genoptrænes. Strømperne 
har effekt i restitutionsperioden efter hård og 
lang træning, da de forhindrer hævede fødder 
og underben, og gør det lettere at komme af 
med affaldsstoffer. Men det er meget forskel-
ligt, om løbere oplever en effekt af kompres-
sionen under løb.På korte løbeture (5-10 km) 
har flere studier vist, at strømperne ikke har 
den store effekt. Bedst mulig effekt får du 
med strømper med graduerende kompres-
sionstryk, hvor både skostørrelse og lægom-
kreds er vigtig.

Løbeshoppen anbefaler: CEP Progressive+ 
2.0, Plussock High Compression, Zoot Ultra 
Compression 2.0 CRX
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