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Der er mange forskel-
lige meninger om, hvorvidt 
kompressionsstrømper vir-
ker eller ej. Uanset hvad 
så har mange træningsen-
tusiaster taget de knæhøje 
sokker til sig, og i dag har 
næsten enhver stor løbe-
tøjsproducent udviklet et 
par kompressionsstrømper, 
og der kommer hele tiden 
nye til. 

De fleste kender kompressi-
onsstrømper fra når man skal 
flyve langt, og vil undgå at få 
hævede ankler og forebygge 
blodpropper i benene. I disse 
situationer anbefales det at 
tage kompressionsstrømper 
på, som øger blodgennem-
strømningen i benene. 

Kompressionsstrømper til 
sport fås i mange forskellige 
varianter og med forskelligt 
tryk på anklen, hvilket bety-
der, at nogen modeller sidder 
strammere end andre. 

Det, som strømperne gør, 
er at øge blodets tilbageløb fra 
benene på grund af et forhøjet 
tryk på lægmusklerne. Med 
det forøgede tryk på lægmu-
skulaturen er argumenterne 
for at bruge kompressions-
strømper, at de skulle med-
virke til en bedre præstation, 
fremme restitutionen efter 
træning samt forebygge ska-
der.

Den videnskabelige 
forskning
Ifølge den videnskabelige 
forskning på området, er der 
en lille effekt af kompressions-
strømper, når man bruger dem 
efter træning som restitution, 
men der er stadig ubesvarede 
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spørgsmål omkring, hvor lang 
tid man skal have strømperne 
på for at opnå en effekt, samt 
hvornår effekten aftager. Indtil 

der kommer mere uddy-
bende forskning på om-

rådet må konklusionen 
være, at hvis du føler 

en positiv effekt af 
kompressions-

s t r ø m p e r , 
så virker 
det godt 

for dig, 
og så 

er kom-
pressions-

s t r ø m p e r 
godt at bruge i 

træningsøjemed.
Der er dog stadig 

for lidt videnskabe-
lig forskning til at 
fastlægge effek-
ten af kompres-
s ions st rømp er 
under træning, 
men selvom der er 
mangel på forsk-
ningsresultater 
viser adskillige 
brugerundersø-
gelser, at rigtig 

mange motionister 

og elite sportsfolk er positive 
over brugen af kompressions-
strømper. Der også nogle som 
bruger kompressionsstrøm-
per under træning og mærker 
en følelse af at få mere friske 
ben. Nogle benytter dem des-
uden for at forebygge kramper, 
mens andre oplever den mod-
satte virkning og undgår det 
øgede tryk på læggene så de 
ikke får kramper. Mange op-
lever desuden at få følelsen af 
tunge ben efter et hårdt træ-
ningspas, men her kan kom-
pressionsstrømper være med-
virkende til at give en følelse af 
lettere ben, efter de har brugt 
strømperne som restitution. 
De oplever, at muskelømhe-
den bliver mindsket, og at de 
hurtigere bliver klar igen til 
træning. Det er altså meget in-
dividuelt, om du oplever en god 
effekt af kompressionsstrøm-
per, så det gælder om at prøve 
sig frem med de forskellige 
mærker, da der er stor forskel 
på, hvor meget kompression 
der er i strømperne. 
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Sugoi 200 Calf Sleeve
300 kr., sugoi.com
Stoffet føles meget let og tyndt - en blanding af 
polyester og spandex. De føles meget tynde, og giver 
en god åndbarhed på grund af det lette materiale. 
Elastikkanten foroven holder strømpen godt på 
plads, men der er for lidt kompression til at opleve en 
mærkbar effekt.

*****

CEP Sleeves 
250 kr., cepsport.dk
God pasform som sidder tæt omkring anklen. De 
virker godt under løb med ømme eller trætte ben og 
giver en følelse af mere energi i benene. Trykket af 
kompressionen er 0-18 Desuden mærker vi en rigtig 
god effekt under restitution, som giver ro i benene og 
gør dem hurtigere klar til ny træning. Der er en god 
svedtransport, og de fås i alverdens farver.

*****

Test af sleeves:

Compress Sleeves 
275 kr., compresssport.com
Blødt og tyndt materiale og god komfort samt 
pasform, der sidder godt til ved læggen og anklen. De 
giver en god kompression under træning. Det er den 
sleeve med mest kompression (16-28 mm/hg), som 
også godt kan mærkes så snart man får den på. God 
virkning under intervaltræning, hvor man gerne vil 
have ekstra blodgennemstrømning til benene. Vi fik 
en positiv oplevelse under restitution, og fik følelsen 
af at muskelømheden og trætheden i benene blev 
nedsat. Compress sleeves fås i mange forskellige 
farver.

*****



5

2XU Compression calf sleeves 
449 kr., 2xu.com
Rigtig god pasform som sidder tæt til læggen og 
er afhængig af læggens omkreds i størrelsen. De 
giver en god kompression under træning og man får 
følelsen af ekstra støtte til læggen. Under restitution 
er der en moderat effekt, og de giver en følelse af let-
tere ben og mindre ømhed i musklerne. Der var delte 
meninger om, hvor meget kompression vi mærkede, 
men vi er enige om, at de giver en positiv oplevelse 
af kompression til læggene.

*****

PLUS’ sundhedscoach Chris 
MacDonald guider dig hver
14. dag til et sundere liv 
– fysisk og psykisk

BLIV SUND MED CHRIS

Chris skriver 
blandt andet 
om:

Skal vi leve som 
i stenalderen?

Brug dine 
dårlige undskyld-
ninger til noget 
godt

Sådan kommer 
du af med 
stressen

Sådan holder 
du fast i dine nye 
gode vaner.

Du kan desuden 
læse Chris' brevkasse 
online på bt.dk og 
stille spørgsmål selv.
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Test af kompressionsstrømper:

Sugoi R+R Knee High
299 kr., sugoi.com
Lækker blødt materiale og ekstra støtte under 
trædepuderne under foden. Ekstra forstærkning på 
tæer og hæl. Ingen særlig effekt af kompressionen 
under træning, men de føles behagelige at have på 
og giver en god støtte. Under restitution er der heller 
ikke mærkbar effekt, da vi ikke mærker særlig meget 
kompression i læggen. Damemodellen fås i en model 
med striber i alle regnbuens farver, og ellers er de 
ensfarvede.

*****

CEP Progressive Run socks
400 kr. , cepsport.dk
Rigtig god pasform og størrelsen på strømpen er 
afhængig af omkredsen på læggen, så man får det 
tryk der passer til ens læg. Ekstra stof forstærkning 
under foden og ved hæl og tæer. De sidder godt til 
læggen uden at stramme ved foden. Under træning 
er der rigtig god kompression, og man før følelsen af 
mere energi i benene på grund af den øgede blod-
gennemstrømning. Vi oplevede en super god effekt 
af strømperne, hvis man har ømme eller trætte ben 
og har strømperne på i 2-3 timer efter træning. Det 
mærkes som om at muskeltrætheden mindskes efter 
brug af strømperne. Disse strømper har en høj kom-
pression på 18-25 mm/hg, og er udviklet i et tyndt 
strik materiale, som fås i alverdens forskellige farver.

*****
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CEP Recovery socks
375 kr., cepsport.dk
God pasform som sidder tæt omkring anklen og hol-
der pasformen. Denne model er recovery modellen, 
som har mindre kompression på 0-18 mm/hg, og vi 
havde en positiv oplevelse med strømperne på under 
restitutionsfasen. De giver ro i benene og er en mere 
simpel strømpe end den almindelige løbe strømpe 
fra CEP. Selvom denne model skulle have mindre 
kompression end i den almindenlige, føler vi at kom-
pressionen er ens både i denne model og Progressive 
Run, men denne model føles strammere ved foden.

*****

Craft Body Control sock
300 kr. craft.se
Simpel strømpe i et klassisk design uden ekstra 
forstærkninger i foden. Det føltes ikke som om der 
var særlig meget kompression i strømpen, og vi op-
levede ingen umiddelbar effekt under træning eller 
restitution.

*****

1000Mile Compression sock
160 kr., ditlevsport.dk
Stoffet er meget tyndt som let glider op på læggen. 
De sidder nærmest for let på læggen, men der er også 
kun lidt kompression i. Vi oplevede ingen umiddelbar 
effekt af strømperne under træning eller restitution

*****
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Plussock high compression
375 kr., plussock.com
Tykt materiale med ekstra forstærkning på tæer, hæl 
samt op på bagsiden af læggen. Størrelsen er afhængig 
af læggens omkreds samt hvor meget kompression man 
ønsker. Denne model er med high kompression på 19-27 
mm/hg, men der findes også en medium, som har mindre 
kompression. Der er en god støtte til lægmusklen, og det 
giver en udmærket kompression, men de bliver hurtigt 
varme i fødderne. Selvom der er en maks kompression på 
27mm/hg føles de ikke særlig stramme om læggen, men 
giver en middel kompression som mindsker trætheden i 
læggene. En mindre model vil formentlig kunne give en 
strammere følelse af kompressionen.

*****

Falke RU Energizing compression sock
300 kr., falke.com
Blødt materiale uden generende syninger med ekstra 
forstærkning ved foden. Strømpen går meget langt op på 
læggen og er faktisk et par cm for høje til vores alminde-
lige lægge. De giver kun lidt kompression, så vi oplevede 
ikke en særlig effektiv virkning, men de giver en følelse af 
let kompression til læggen. De er behagelige at have på, 
men vi savner mere kompression for at få en mærkbar 
effekt.

*****
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Nike Elite compression socks
150 kr., nike.com
Meget simpel strømpe i et let og tyndt materiale. Det 
føles ikke som om der er særlig meget kompression i 
strømpen, og vi havde ingen mærkbar virkning af strøm-
pen. Den sidder tæt til foden, men på selve læggen føles 
den ikke speciel stram.

*****

Newline compression sock
200 kr. newlinesport.com
Enkel strømpe med ekstra forstærkning ved fo-
den og på tå og hæl. Følelsen af kompression var 
meget lidt, så vi opnåede ingen særlig effekt af 
strømperne. Materialet er tyndt og blødt med en 
udmærket åndbarhed og de fås i hvid og sort.

*****
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