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Over en million danskere kridter 
jævnligt løbeskoene og bevæger sig 
rundt i de danske gader og stræder til 
fods.

Samtidig dukker stadig flere motions-
løb op i løbskalenderne, og distancerne 
bliver ligeledes længere. 

Halvmaraton distancen på 21,1 km 
er blevet en yndet distance for både 
motionister, der vil prøve kræfter med 
længere distancer, samt øvede løbere 
der vil sætte nye rekorder eller bruger 
distancen som en test af de længere 
træningspas.

B.T. PLUS har i samarbejde med løbe-
eksperterne Birgitte Nymann og Morten 
Mauritson set på , hvordan du kommer i 
form til den populære distance.

Hvis du er nybegynder
Selvom din nabo eller kollega har gjort 
det på kortere tid, anbefaler vi, at du 
sætter minimum seks måneder af til 
projekt halvmaraton, hvis du er så meget 
nybegynder, at du ikke kan løbe fem 
kilometer uden at gå.

Der er ingen tvivl om, at du sagtens 
kan træne dig selv op til at gennemføre 
et halvmaratonløb på kortere tid. Det er 
bare ikke forsvarligt – hverken fysisk 
eller mentalt. Slet ikke hvis du gerne vil 
fortsætte med at løbe bagefter. 

Der er ingen grund til at være utålmo-
dig. Du skal nok komme til at løbe både 
halv- og helmaraton, hvis det er det, du 
vil. Her handler det om måden, du gør 
det på. 

Hvis du er øvet og kan løbe 5 km
Alle mennesker er forskellige, og derfor 
handler det om at finde sin egen vej til 
halvmaratonmålet. Hvis du hører til den 
kategori af løbere, der allerede nu kan 
løbe fem kilometer eller derover uden at 
gå – ja, så er du ikke så langt fra målet. 
Hvis du er meget øvet og måske allerede 
har løbet halvmaraton før, kan det være 
fint at sætte sig et mål om at nå en speci-

fik tid – og så skal træningen selvfølgelig 
tilpasses derefter.

I dette tillæg finder du programmer, 
der er relativt generelle – men hvor du 
selv kan tilpasse farten efter din aktuelle 
form og det mål, du gerne vil nå.

Som øvet løber kan du, alt efter hvor 
øvet du er, nå at blive klar til halvmara-
ton på tre til seks måneder. Men igen: 
Der er ingen grund til at presse noget 
igennem – du har jo hele livet til at løbe 
alle de halvmaratonløb, du vil. Så måske 
giver det mening for dig at løbe det 
næste på en god måde, hvor du respek-
terer din krop og lytter til dens signaler 
gennem hele processen.

Øvede løbere kan have en tendens 
til at mene, at de er så gode, at det bare 
handler om at få det gjort. Og det er også 
rigtigt, at mange sagtens kan løbe et 
halvmaratonløb – men der er jo  ingen 
grund til at ødelægge den gode vane, 
bare fordi man kan løbe langt.

Sådan bliver du klar til 21,1 km
I dag handler det om halv- og helmaraton 
(og det, der er ”værre”) for rigtig mange 
løbere. Det er på en måde fint nok, men 
så lange distancer kræver, at løberen er 
klar – både fysisk og mentalt. 

Derfor er det vigtigt at starte med at 
understrege, at der er mange løbere, der 
nok bør kigge på sig selv med de ”kriti-
ske” briller, inden de kaster sig over de 
lange distancer. Hvis man for eksempel 
vejer for meget eller er i dårlig form, ja, 
så kan det være, at man skal have en 
stor portion tålmodighed i forhold til de 
lange distancer.

Man kan sagtens blive klar til at gen-
nemføre både halv- og helmaraton for en 
nybegynder på seks måneder, selvom 
man måske har nogle overflødige kilo på 
sidebenene – det er bare værd at tænke 
over, om kroppen og hjernen kan klare 
begge udfordringer på så kort tid. 
Det er hårdt for kroppen at tabe en 
masse kilo – og det er hårdt for krop-

Halvmaraton - sådan!
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Birgitte Nymann
Birgitte Nymann er en af 
Danmarks mest popu-
lære forfattere indenfor 
træning, kost, sundhed 
og motivation. Hun er 
kendt fra bl.a. Go’ Morgen 
Danmark og har udgivet 
ikke færre end 20 bøger, 
23 dvd’er med hjem-

metræningsprogrammer og 35 specialproduktioner 
siden 2001.

Derudover er hun programudviker for Wexer.com, 
som er et online fitness community og er medejer af 
fitnesskæden Fresh Fitness.

Birgitte Nymann er kendt for sin evne til at inspi-
rere, motivere, informere, underholde og provokere 
på et sprog, som alle kan forstå og som kalder smil 
og grin frem, samtidig med, at der ikke tvivl om hvad 
der menes, og at det har hold i videnskabelige data. 
En stor del af succesen findes i hendes ukomplice-
rede og naturlige tilgang til sundhed, hvor alle kan 
være med.

Morten Mauritson
Morten Mauritson starte-
de med at løbe som 7-årig 
og gennemførte sit første 
halvmaraton som 9-årig 
på 1 time og 45 minutter. 
Han var ungdomselitelø-
ber til han var 20 år, da 
han startede på Journalist-
højskolen, hvor han fik en 

skade og smag for det søde liv. Derefter tog han 36 
kilo på på halvandet år. Så gik han i gang med at løbe 
igen som motionist og siden er han blevet certifice-
ret løbetræner hos DGI og så har han skabt sit eget 
løbekoncept, Mindful Running.

Mindful Running handler om at nyde sin træning 
og om at lytte til kroppens signaler. Konceptet er for 
alle løbere – fra nybegyndere til eliteløbere. Morten 
tror på rolig og kærlig træning, der respekterer 
kroppens øjeblikkelige tilstand og tager hensyn til 
stress, sygdom og skader. Mindful Running er en 
rolig, kærlig og tålmodig tilgang til træning med 
fokus på rolige og længere løbeture frem for intensiv 
træning, som Morten mener, at man skal være i form 
til at bruge som redskab.

Hæftet er udarbejdet i samarbejde med:

pen at blive klar til så lange distancer. 
Derfor kommer nogle af de utålmodige 
langdistance-projekter til at minde lidt 
om slankekure, hvor man løser opgaven 
og når sit mål – men hvor man så efter-
følgende tager de overflødige kilo på igen 
– eller for løbets vedkommende kaster 
løbeskoene dybt ind i klædeskabet. Og 
det er jo ikke meningen. 

Det er meningen, at løb skal være 
en del af en sund livsstil – og at der 
skal være lyst og energi til træningen i 
mange år. Derfor er det vigtigt at være 
tålmodig. 

Man kan også med fordel kigge på det 
mål, man har. De fleste vil jo ikke bare 
gennemføre et halvmaratonløb – de vil 
også gerne gennemføre på en god tid.

Halvmaraton er en kæmpe opgave – 
og derfor er det en god idé at give sig god 
tid. Start med at teste dig selv på 10- og 
15-kilometerløb, så du ved, hvad du er 
oppe imod på de længere distancer.

Rolig træning
Hvis man har et meget konkret og 

måske ambitiøst mål, kan man ofte blive 
tvunget til at forcere træningen for at nå 
målet. Når man gør det, er der overhæn-
gende risiko for skader, småsygdomme 
og træthed, der kan gøre træningen til 
en lidelse – og det skal den jo ikke være. 
Den skal være fyldt med nydelse og 
glæde.

Det moderne menneske har en så 
presset hverdag, at man kan tale om, at 
der bliver præsteret på ret højt niveau på 
220 arbejdsdage om året. Oveni kommer 
familielivet, der også skal hænge sam-
men og alt det andet, der er med til at 
stresse.

Eliteløbere præsterer faktisk kun 
på højeste niveau et par gange om året 
(langdistanceløbere), og det er meget 
godt at tænke over, fordi det sætter ens 
egen præstation i relief. Samtidig er det 
vigtigt at huske, at eliteløbere har fysio-
terapeuter, personlige trænere og mas-
ser af fritid, hvor der bare skal slappes 
af. De har dermed mere overskud – både 
fysisk og mentalt.

Når man begynder at tænke på denne 

måde, giver det også mening at overveje, 
om intensiv træning nu også er så vigtig 
for en. 

For motionister og almindelige løbere 
kan intensiv træning blive for hård kost, 
der trætter kroppen i stedet for at tilføre 
den mere energi.

Al træning nedbryder kroppen. Den 
genopbygger så sig selv, når man restitu-
erer (slapper af) – men hvis man træner 
for hårdt, kan kroppen ikke nå at restitu-
ere så meget, at kroppen bevæger sig op 
på et nyt niveau. Så kommer trætheden 
og småskaderne, samtidig med at resul-
taterne udebliver. Derfor er det godt at 
fokusere på rolige og længere løbeture, 
der langsomt bygger kroppen op. 

Hvis man anskuer det fra et ”natur-
ligt” eller genetisk synspunkt, kan man 
også sige, at kroppen lærer mere om 
at løbe, når man løber i lang tid – mens 
den ikke når at lære så meget, hvis man 
brænder det hele af på korte, hurtige 
ture.
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Hvis du gerne vil optimere din kost, 
handler det om at gå ud at opsøge viden, 
afprøve den på egen krop – og bruge den, 
hvis den virker.

Alle mennesker er forskellige og har 
brug for forskellig næring i form af kost. 
Det gælder selvfølgelig også for løbere, 
der har brug for forskellige former for 
brændstof for at kunne præstere opti-
malt – så find DIN vej.

Som hovedregel kan det siges, at der 
er alt for stort fokus på kulhydrater, 
når det gælder løb. For de muskler, vi 
bruger, har brug for masser af gode 
proteiner fra kød, fisk og æg, så de kan 
genopbygge sig selv og blive stærkere 
efter træning.

Når man taler om superfoods i for-
bindelse med løb, er det næsten mest 
fair at tale om proteiner, som fås i form 
af proteinbarer og -drikke, der ofte er 
designet specielt til træning. Også her er 
det en god idé at prøve sig frem mellem 
de forskellige varianter.

Og så er der jo ingen grund til at sætte 
kulhydraterne i skammekrogen – de skal 
bare helst komme fra grønt, frugt og 
fuldkornsprodukter.

Sund løber = mere energi
Vi har samlet de 10 bedste livsstils-
råd, der med garanti vil give dig større 
sundhed.

Livsstilsrådene er ikke prioriteret på 
en bestemt måde. Det er dig, der afgør, 
hvor du vil sætte ind. Gå i gang fra en 
ende af og tjek, hvad du har styr på 
allerede, og hvor der mangler en mere 
fokuseret indsats.

Du kan gøre det hele på en gang, eller 
du kan tage et eller to punkter af gan-
gen. Vælg det, der er nemmest at ændre 
først, og tag så det næst-nemmeste osv. 
Efterhånden, som du ser og mærker 

resultaterne af din indsats, bliver din 
energi og dit overskud bedre, og det er 
mere overkommeligt at tage fat på de 
dårlige vaner.

Gør dig selv en tjeneste og kom i gang. 
Hold fast og beslut dig for, at det er nu 
det gælder. Du skal kun tage beslutnin-
gen en gang, hvis du holder fast.

Når du har nået det mål, du har 
sat dig, så hold grundlæggende fast i 
vanerne og tilsæt så de snacks og søde 
sager som betyder noget for dig – og som 
giver dig glæde. Så får du det bedste af 
det hele.

1. Spis masser af protein
Spis kød, fisk, æg, fjerkræ, vildt, bønner 
eller linser til hvert måltid.

2. Tyg maden grundigt
Tyg maden til den er flydende. Så får du 
stimuleret smagsløgene og hjælper din 
fordøjelse. Du spiser ikke så hurtigt og 
mærker nemmere hvornår du er mæt.

3. Indtag omega 3 tilskud (fiskeolie, 
levertran)
Mangel på de essentielle fedtsyrer ska-
ber et væld af symptomer i kroppen. I 
denne sammenhæng kan mangel på nok 
af fedtsyrerne give øget sukkertrang, 
humørsvingninger, øget appetit, tør hud, 
væskeophobninger og meget andet.

4. Undgå sukker og hvedemel
Hverken hvidt sukker eller hvedemel 
giver næring som kan bruges. De tilfører 
kun en masse energi – uden at mætte. 
Skift melet ud med rug, havre, fuld-
kornsrismel, hirse, boghvede, fuldkorns-
spelt. Og undgå helt sukker – både i 
flydende og fast form, skjult og synligt.

5. Undgå kunstige sødemidler
Sødemidler gavner på ingen måde din 
krop og kan, for nogen, øge appetitten og 
give væskeophobninger, større trang til 
søde sager og et svingende blodsukker. 
Skip det helt. Erstat din light-sodavand 
med et glas danskvand evt. med frisk-
presset frugtsaft i.

6. Spis mad du kan genkende
Når maden ligner det som den oprin-
deligt gør, så mætter og nærer den dig 
bedst. Spiser du fx pasta, så kan du hver-
ken se spor af korn eller oliven, som er 
de ingredienser der primært er i pasta. 
Derfor mætter pasta ikke lige så godt 
som hvis du spiste korn og oliven for sig. 
Jo mere maden ligner det oprindelige jo 
bedre.

7. Spis 4-6 gange om dagen
Du kan overleve med at spise et måltid 
om ugen, så når rådet er at spise 4-6 
gange om dagen, så handler det om 
velvære, præstation og humør. Jo mere 
regelmæssigt du fylder benzin på dit sy-
stem, jo mere jævnt kører det – i stedet 
for at køre op og ned.

8. Undgå alkohol
Alkohol giver ingen mæthed og slet 
ingen energi. Måske føles det som om 
det giver energi til en stresset krop, men 
sandheden er jo at næste dag er man 
endnu mere træt. Alkohol er flydende, 
og ofte indtager vi det sammen med 
sukkervand – og det giver ingen mæthed 
– kun større deller.

9. 80/20 livsstilen
Sunde vaner er balancerede vaner, hvor 
der er masser af næring, bevægelse og 
ro, men også glæde gennem mad, fest 
og ballade. Hvis du lever sundt 80 % 
af tiden, så er der 20 % til alt det som 
forsøder netop din tilværelse. Og det er 
uden at gå på kompromis nogen steder.

10. Sov nok
Sov nok, sov godt nok og sov på det 
rigtige tidspunkt. Søvnen nedprioriteres 
af mange, men det er et dårligt valg, for 
risikoen for at blive overvægtig, når man 
sover for lidt er fem gange større end, 
når man sover nok. Lig i din seng i otte 
timer dagligt. Og helst mellem kl. 22-06, 
så er du dækket godt ind og får det ud af 
din søvn som du skal.

Spis dig i form
Der er ingen gyldne genveje til at komme i 
form, men den rette livsstil hjælper
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I dag er der rigtig mange løbere, 
der bruger pulsur, og det er egentlig en 
rigtig god idé, fordi pulsen siger rigtig 
meget om kroppens aktuelle tilstand/
form.

Hvis man er stresset, træt el-
ler halvsyg, stiger hvilepulsen – og 
arbejdspulsen vil også nærme sig det 
røde felt hurtigere. Så ved man, at 
det er tid til at sætte tempoet ned, 
løbe kortere eller simpelthen tage en 
fridag. Man kan sige, at man kan bruge 
pulsuret til at lære at lytte til kroppens 
signaler.

For at bruge pulsuret rigtigt, skal 
man kende både sin hvile- og sin 
maxpuls.

Ud fra max- og hvilepuls kan man 
indtaste de forskellige pulsfrekvenser, 
man vil træne med i uret, der så vil 
give et signal, hvis pulsen bliver for høj 
eller for lav.

Pulsuret er dermed en meget præcis 
træningshjælper – men det kan også 
komme til at fylde rigtig meget. Husk, 
at det ikke er mange år siden, der slet 
ikke var noget, der hed pulsure – så 
sørg også for at have træningsture, 
hvor du bare løber og bruger din egen 
evne til at lytte til din krops signaler.

Find din pulszone
Hvis du skal bruge dit puls-ur optimalt, 
skal du kende din krops grænser

Hvilepuls
Hvilepulsen måles, når man 

vågner om morgenen og ligger roligt i 
sengen. Det kan gøres med pulsuret.

Spænd pulsuret på, mens du stadig ligger i 
sengen, læg dig ned og slap helt af.

Et kvarter efter kan du uden at anstrenge dig tage et kig 
på pulsurets display og aflæse din hvilepuls. Altså den 

puls du har, når du slapper allermest af. Jo lavere hvilepuls, 
jo bedre form.

En utrænet person i dårlig form, vil typisk have en hvile-
puls på over 70, mens supermotionister og elitesports-

folk har en hvilepuls under 50. Især 
hvis du lige er begyndt at 
træne, vil du hurtigt op-

leve, at hvile-pulsen 
bliver lavere.

Maxpulsen
En klassisk test er at løbe et langt 

stigningsløb på 6 minutter, hvor man 
hvert minut sætter farten op, så man det 
sidste minut løber alt, hvad man kan. Her 

må man gerne ramme en bakke. Når man har 
løbet de 6 minutter, stopper man og tjekker 

pulsen – den vil typisk stige lidt i de allerførste 
pausesekunder. Dette er en hård test, så man 

kan også bruge tommelfingerreglen om, 
at maxpulsen er lig med 220 minus ens 

alder – en fyrreårig vil således have 
en maxpuls på 180 – men det kan 

variere meget.
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Mange løbere undervurderer ef-
fekten af supplerende muskeltræning. 
Mange har en stillesiddende dagligdag 
og muskler, sener og led er ikke vant 
til at blive belastet med den forholdsvis 
store belastning det er at løbe.

Det går som regel fi nt i starten, men 
når løbeturene intensiveres og gøre læn-
gere, er der mange der får skader. 

Du kan i høj grad forebygge skader 

ved at du laver muskeltræningsøvelser, 
der styrker dine muskler, sener og led. 
Udover at du bliver stærkere, kan regel-
mæssig muskeltræning også være med 
til at gøre dig hurtigere på løbeturen. 
Har du ikke prøvet at lave regelmæssig 
muskeltræning før, er den eneste måde, 
at fi nde ud af om det gør en forskel, ved 
at prøve det.

På stadion
Prøv at fi nde et stadion, hvor du 
kan løbe en 400 meter i absolut 
topfart – eller en anden distance, 
end du plejer, når du løber kon-
kurrence. Her kan du jævnligt 
teste, om farten ændrer sig.
Det giver variation – og det giver 
dig vigtig viden om dig selv, fordi 

du på denne måde kan fi nde ud af, 
hvilken slags løber, du er.
Der er tre slags løbere: Sprintere, 
der løber alt fra 60 meter til 400 
meter, mellemdistanceløbere, der 
alt fra 800 meter til 10.000 meter 
og så langdistanceløbere, der 
løber 10 kilometer eller derover.

Deltag i løb
Du kan også deltage i et 10 el-
ler 15 km løb, så du kan se, om 
formen er, hvor den burde være 
op til løbet. Desuden giver det en 
indikation om, hvilke faldgruber 
du kan komme ud for. Du kan 
teste væskebælte, energidrikke 
og andre ting, du kan komme ud 
for under det store løb.

Test din form
Det kan være sjovt og givende at teste 
sig selv på forskellige distancer for at se, 
hvordan formen rykker sig. Muskeltræning

Undgå skader og bliv en mere effektiv løber 
med god træning
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No pain – no gain, ‘det skal løbes 
væk’ og andre hardcore udsagn, er 
noget, man ofte hører blandt øvede 
løbere. Men det er dumt at træne efter 
det princip. Hvis man har ondt, skal man 
finde ud af, hvorfor man har ondt – og 
få gjort noget ved det sammen med en 
behandler.

At løbe og leve med smerter er at 
overhøre et sindssygt vigtigt signal fra 
kroppen, der tydeligt råber på hjælp. 
Hvis man løber på skader – selv de små 
– risikerer man at gøre skaden værre 
eller at skabe nye skader, fordi man ikke 

kan undgå at bevæge sig anderledes, når 
man har ondt. Så lyt til kroppen og hav 
respekt for den – også selvom du selvføl-
gelig er en sej og stærk løber.

Det er ingen hemmelighed, at løb er 
en sportsgren, der på mange måder er 
hård ved kroppen, fordi det er en meget 
ensidig træningsform, hvor man hele 
tiden skal bære sin egen vægt rundt. 
Samtidig knalder man fødderne i jorden 
rigtig mange gange på en løbetur og 
udsætter dermed sig selv for stød.

Det betyder også, at de typiske skader 
for langdistanceløbere er overbelast-
nings-skader (hvor mellemdistancelø-
bere oftere vil få fibersprængninger pga. 
den højere fart).

Det er typisk knæene, der driller 
løber – men det kan også være fødder og 
skinneben (især om vinteren).

Derfor er det meget vigtigt at lytte 
til kroppens signaler – så du skal ikke 
tro på sætningen om, at skader/smerter 
skal løbes væk. De skal restitueres eller 
behandles væk. Så hvis du har ondt, skal 
du slappe af og søge hjælp.

Løberknæ
Typisk mærker man problemer med 
smerter på ydersiden af knæet, hvor der 
er opstået en inflammation. Knæet kan 
desuden være en anelse hævet. Smerten 
opstår typisk i starten af løbeturen og 
kan senere forsvinde, når knæet er løbet 
varmt. Mærker man smerter, bør man 
dog stoppe løbet i stedet for at fortsætte, 
ind til den forsvinder.

Problemet opstår typisk hos langdi-
stance løbere, der mærker smerte under 
løbet.

Der er tale om en overbelastningsska-
de, der er opstået pga for lange distan-
cer, for meget løb ned ad bakke eller for 
svage muskler i knæ og lår. Selvom man 
træner ben, når man løber, er det derfor 
vigtigt at have fokus på styrketræning af 
benene også, hvis man skal gennemføre 
et halvmaraton. 

Mærker man problemer med knæet, 
bør man stoppe træningen. Herefter bør 
man holde knæet i ro, og langsomt starte 
træningen op igen, hvor man sørger for 
at styrke lårmusklerne. Desuden er det 
vigtigt at strække lårmusklen ud efter 
hvert træningspas.

Går man for hurtigt frem med trænin-
gen, så knæet ikke får nok ro, vender 
skaden tilbage. Det anbefales derfor altid 
at kontakte egen læge og følge deres 
anvisninger.

Skinnebensbetændelse
Har man ondt på indersiden eller for-
siden af skinnebenet, er det som regel 
opstået som følge af overbelastning. Det 
ses ofte hos løbere, der går for hurtigt 
frem med træningen, eller som træner 
på hårde underlag som asfalt.

Det kan også opstå, hvis man pro-
nerer - dvs. falder indad - med foden, 
når man lander under løb. Det mærker 
man måske ikke, man gør, og derfor er 
det enormt vigtigt, at man sørger for 
at gå ned i en løbebutik og få tjekket 
sin løbestil, før man køber løbesko, så 
man sørger for at få den rette støtte, og 
dermed undgår skader.

Er man ramt af skinnebensbetæn-
delse, kan man med fordel fortsætte 
træningen i vand med aquajogging, hvis 

man vil bevare løbeformen.
Ellers er det vigtigt, at man skærer 

ned på træningen, får nogle rigtige 
løbesko, og man skifter underlag for at 
mindske belastningen på foden mindst 
muligt.
Man kan forebygge problemet ved at 
træne underbenet ved f.eks. vippeøvel-
ser med foden. 

Fibersprængning
Føler du pludselige smerter i en muskel, 
kan det skyldes en fibersprængning. Går 
man for hurtigt frem i sin træning, kan 
ens muskler ikke følge med, og risikoen 
for fibersprængninger øges, da de ikke 
kan holde til træningsmængden. 

Skaden kan også opstå, hvis man er 
blevet kold, og pludselig fortsætter løbet 
i samme tempo, eller hvis man er påbe-

gyndt sin træning for tidlig efter at gave 
holdt pause.

Det kan også ske, hvis man ikke har 
varmet musklerne ordentligt op, før den 
reelle træning. Derfor anbefales det altid 
at varme op i 10 minutter, før man går 
i gang med den seriøse og hårde del af 
træningsprogrammet. Desuden bør man 
huske at have tid til restituering mellem 
sine træningspas, så musklerne kan nå 
at genopbygge sig selv.

Er man ramt af en fibersprængning, 
bør man køle musklen med is det første 
døgns tid. Herefter skal man lade musk-
len få ro i nogle dage.

Når man igen skal i gang med træ-
ningen, er det vigtigt, at man går meget 
langsomt frem, og at man sørger for at 
varme godt op. Nærmer man sig smerte-
grænsen, bør man straks stoppe.

Undgå skader
Enhver løber kommer ud for skader. Her 
er nogle af de mest typiske, du risikerer at 
komme ud for



14 15Se flere guides på B.T. Plus Bliv klar til halvmaraton

Undgå skader
Enhver løber kommer ud for skader. Her 
er fire vigtige råd til at slippe for dem.

Undgå hårde underlag
Forsøg for så vidt som muligt at undgå 
asfalt og beton, da det er hårdere at lande 
på disse underlag. Find i stedet grusveje, 
stier, græs, sandstrande eller andre 
steder, hvor underlaget er blødt. Variation 
er også godt, da det øger styrken.

Styrketræn
Der er også rigtig godt at styrketræne. Det 
gør kroppen stærkere og kan styrke og 
stramme op de steder, hvor din kædes 
svageste led befinder sig.

Få de rigtige løbesko
For at undgå skader er det essentielt at 
finde de helt rigtige løbesko i en løbeud-
styrsforretning, Sørg for at få lavet en 
løbestilsanalyse, så du kan sikre dig, at 
skoene giver den korrekte støtte, hvor 
der er behov for det.

Varm op
Sørg altid for at få varmet musklerne or-
dentligt op før træning. Brug 10 minutter i 
lunteløb, før du kaster dig ud i intervaller, 
bakketræning eller tempoløb.
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Vores krop er en vidunderlig or-
ganisme, der konstant tilpasser sig til 
det, vi udsætter den for. Når vi udsæt-
ter den for en belastning, den ikke er 
vant til, tilpasser den sig via en række 
komplekse fysiologiske mekanismer. 
Kroppens evne til at tilpasse sig har dog 
sine begrænsninger. Hvis du øger din 
træningsmængde for hurtigt, i forhold til 
hvor hurtigt din krop kan tilpasse sig, så 
kan du komme i overtræning.

Overtræning er helt konkret en fysio-
logisk tilstand, som opstår, når kroppen 
igennem længere tid er udsat for en 
belastning, den ikke har været i stand 
til at restituere sig fra. Man bliver ikke 
overtrænet, fordi man træner med for 
stor belastning i et par uger. Det kræver 
længere tid at blive overtrænet. Men er 
du stresset på arbejdet, spiser usundt 
og uregelmæssigt og sover du ikke  
nok, så kan overtræning opstå selv ved 
forholdsvis små træningsmængder, fordi 
kroppen ikke kan nå at restituere.

Fysiske symptomer på overtræning

• Forøget kortisolproduktion
• Forøget risiko for infektioner
• Forøget svedtendens
• Hjertebanken
• Højere hvilepuls
• Konstant muskelømhed
• Manglende menstruation
• Nedsat immunforsvar
• Nedsat muskelstyrke
• Nedsat testosteronproduktion
• Søvnløshed
• Træthed
• Vægttab

Hvil dig i form
Uden tid til at restituere dig kommer du 
aldrig i ordentlig form

Psykiske symptomer på overtræning

• Angst
• Appetitløshed
• Depression
• Irritabilitet
• Manglende motivation
• Ugidelighed

De her nævnte symptomer er kun 
nogle af de mest almindelige, og du kan 
sagtens have andre symptomer.  Der kan 
være stor forskel på, hvilke symptomer 
du får, hvor mange du får, og sværheds-
graden af dem.

Væk med overtræningen
Det kan tage lang tid at slippe af med 
overtræningssymptomer, så det er klart 
nemmest og sundest, at du forebygger at 
komme i overtræning. Og det gør du ved 
at mærke efter, hvordan din krop har 
det. Har du ømhed og tunge ben, så kan 
en hviledag gøre underværker – også 
selvom der står løb på programmet.
Er du så uheldig, allerede at være over-
trænet, så er der kun ganske få ting som 
virker. Den absolut bedste løsning er;

1. Stop træningen, indtil symptomerne 
er forsvundet.

2. Få nok søvn og sund mad.

3. Find alternative måder at bevæge dig: 
Gå nogle lange ture i roligt tempo og tag 
en tur på cyklen i roligt tempo eller gå 
en tur i svømmehallen. Lav træning og 

bevægelse med lav intensitet.
OBS! Risikoen ved at fortsætte med 

at træne er dog, at man kommer 
til at træne for hårdt, og kroppen 

derfor ikke får den ro man 
har brug for.
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Man hører ofte løbere sige, at man 
i hvert fald ikke skal gå ned på udstyr 
– derfor køber de alle mulige gadgets, 
der gør det sjovere, lækrere og mere 
teknisk for dem at løbe. Men man kan 
heldigvis stadig møde løbere og trænere, 
der vil spørge, om de mange gadgets nu 
også får en til at løbe hurtigere.

Det gør de ikke – så køb dem for 
fornøjelsens skyld – og lad dem ikke 
fylde for meget. Det eneste, du virkelig 
har brug for, er gode sko – men vi giver 
selvfølgelig et par bud på andre gadgets 
også, der kan gøre halvmaratontrænin-
gen sjovere og mere effektiv.

Tøj
Løbetøj er begyndt at bevæge sig ind 
i den moderne tidsalder, så nu kan 
man få funktionelt løbetøj, der også 
ser knaldgodt ud. Der er næsten ligeså 
mange måder at klæde sig på, som der er 
løbere. Nogle er fra naturens side meget 
varme og har ikke så meget tøj på, mens 
andre er mere kuldskære og pakker sig 
godt ind.

Så start med at finde ud af, hvad der 
passer dig og din temperatur bedst. 
Om vinteren handler det om at bruge 
lag-på-lag-tricket med svedundertøj 
inderst, en svedtransporterende t-shirt 
på overkroppen og så ellers windbreaker 
og vintertights/windbreakerbuks. I dag 
fås alt løbetøj i sommer-/vinter-varianter 
– så det er meget let at finde ud af.

Om sommeren handler det om at have 
så lidt tøj på som muligt, så din krop kan 
komme af med varmen. Det gælder især 
i forbindelse med konkurrence.

For kvinder er den vigtigste beklæd-
ningsgenstand sports-bh’en – sådan en 
kan det godt betale sig at bruge lidt flere 
penge på, end man umiddelbart tænker. 
Det skyldes, at barmen, uanset stør-

relse, bevæger sig rigtig meget, når du 
løber. Derfor skal den stabiliseres med 
en god sports-bh.

De seneste år har der været fokus på 
strømper i løbetøjsindustrien. Strøm-
perne fås i alle varianter og særligt 
kompressionstrømpen er blevet populær.

Strømperne menes at øge din præsta-
tion, minimere risikoen for skader og 
gøre restitutionstiden mindre. Strøm-
perne øger blodomløbet i underbenet, 
det kan øge iltoptagelsen og mindske 
mælkesyredannelsen. Et effektivt våben 
for langdistanceløbere. Der er dog endnu 
ikke den store videnskabelig ballast for, 
hvor vidt strømperne virker.

Sko
Med skoene forholder det sig dog ganske 
anderledes. Her ved man, at et par or-
dentlige sko med den korrekte støtte er 
nødvendig for at forebygge skader. Gode 
løbesko er det absolut vigtigste for alle 
løbere – og det er vigtigt, at du investe-
rer i de rigtige sko, når du gerne vil løbe 
halvmaraton. Der findes masser af gode 
løbebutikker landet over, hvor du kan få 
testet din løbesko og få gode råd til at 
finde netop de sko, der passer til dig og 
din løbestil.

Lige nu er der en masse skriverier om 
barfodsløb eller løb i Fivefingers eller 
sko helt uden støtte. Som udgangspunkt 
er det kun for trænede løbere, der er 
villige til at sætte et halvt år af til at 
vænne sig til denne form for løb.Skoene 
kræver nemlig, at man tilvænnes dem 
gradvist, så man kan altså ikke købe et 

par naturlige løbesko og starte med en 
halvmaraton distance.

Som udgangspunkt handler 
det om at følge løbebutikkens 

anvisninger. I en god løbebutik 
bliver du testet på løbebånd 

– og du kan med fordel 
medbringe dine gamle 

sko, så ekspedienten 
kan se, hvordan du 
har slidt på dem.

Du skal ikke 
vælge sko efter deres 

udseende – mode 
spiller ingen rolle her. 

Det gør komfort og 
støddæmpning – så vælg 

de sko, der sidder bedst på 
foden, og som passer til din 

løbestil.

Du kan med fordel købe to forskellige 
par, der passer til dig, da det kan være 
godt for fødderne med variation.

Det er også vigtigt at være opmærk-
som på, hvor længe du bruger skoene. 
Løbesko holder cirka til 800 til 1.000 ki-
lometer. Og du kan ikke nødvendigvis se 
på dem, at de er blevet slidte – for det er 
støddæmpningen, der mister sin styrke. 
Så det er en god idé at føre træningsdag-
bog, så du kan se, hvor mange kilometer, 
du har løbet i skoene.

Ur
I dag kan du få ure, der kan det hele. 
Du kan få GPS-ure, der kan måle din 
hastighed, din puls og alt muligt andet. 
Og du kan få helt almindelige løbeure, 
der ’bare’ viser dig tiden.

Der er mange løbere, der lever efter 
devisen om, at man ikke må gå ned på 
udstyr – og det er helt fint. Problemet er 
bare, at de lader de smarte ure fylde for 
meget – sådan at man helt glemmer at 
nyde træningen.

De moderne ure ER fantastiske – men 
husk, at de hverken gør dig hurtigere 
eller mere udholdende. Og at de kan 
give dig så mange informationer, at det 
stresser dig unødvendigt – især på selve 
løbsdagen, hvor du måske begynder at 
tabe fart til sidst i løbet. Så kan det være 
rigtig stressende at have et ur, der bliver 
ved med at gøre dig opmærksom på det.

Så find en måde at bruge det på, hvor 
det ikke kommer til at fylde for meget.  

Væskebælte
Væske er et absolut must både ved træ-
ning og under løbet. Med et væskebælte 
eller en rygsæk med væske kan du selv 
bestemme, hvad du vil drikke på selve 
løbsdagen, men du skal selvfølgelig over-
veje, om den ekstra vægt, som begge 
dele repræsenterer, er OK i forhold til 
det, du opnår ved at have din egen væske 
med – i forhold til at drikke den væske, 
der altid er undervejs på ruten.

Ved din træning kan du evt køre ud 
med vandflasker på ruten, før du tager 
ud og løber, men her kan det være en 
fordel at have væsken med i bæltet eller 
tasken.

Det rigtige udstyr
Man kan hurtigt købe sig fattig i sko, tøj, 
løbeur og mere. Vi gennemgår her, hvad 
du rent fakjtisk har brug for
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Hold dig i ro
Først og fremmest handler det om at få 
hvilet så meget som muligt. Hold dig fra 
havearbejde, lange indkøbsture og så 
vidt muligt fra stressende arbejde. Din 
krop har brug for at samle energien, så 
du møder til start med fuldt opladede 
batterier.

Det betyder også, at det er en rigtig 
god idé at få sovet godt og længe i de sid-
ste dage. Ikke noget natteroderi, selvom 
det er fredag og lørdag. Du har en vigtig 
opgave, der skal løses – så fokus skal 
være på den.

Det skal du spise
I forhold til mad og drikke er det vigtigst 
at sige, at alkohol IKKE gør noget som 
helst godt for kroppen – slet ikke i 
dagene op til halvmaraton – så drik vand 
og te og drop al alkohol.

Det er også en god idé at holde øje 
med sukkerindtaget, fordi du gerne vil 
undgå de blodsukkersvingninger og den 
ustabilitet i kroppen, sukker giver.

- Ja, men jeg har da hørt, at jeg skal 
have masser af kulhydrater.

Ja, og dem får du i dine hovedmåltider, 
hvor du sørger for at spise gode protei-
ner (kød, fisk og æg), gode kulhydrater 
(grønt, frugt og eventuelt fuldkornspro-
dukter) og så skal du også have gode 
fedtstoffer – helst fra vegetabilske olier 
af oliven, hørfrø eller specialprodukter.

I forhold til maden er det også vigtigt 
at huske læresætningen: Never change 
a winning team. Det er ikke en god idé 
at ændre på maden i de sidste dage op til 
løbet, fordi du risikerer at sende noget 
ned i din mave, som den ikke er vant til. 
Det kan give uro, og det er ikke fedt at 
løbe halvmaraton med uro i maven.

Så selv om du har hørt, at du skal fylde 
dig med noget særligt, så lad være med 
at drikke en masse rødbedesaft, hvis du 
aldrig har drukket det før.

Dagene op til løbet
Hvis du har passet din træning, behøver 
du ikke spekulere på din form og din fysi-
ske tilstand – for den er på plads. Men det 
er en rigtig god idé at tænke over, hvordan 
du vil bruge de sidste par dage og morge-
nen inden selve løbet.
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Tjek vejret
Når du står op, tjekker du vejrudsigten 
og finder det løbetøj, der passer til vej-
ret. Hvis det er varmt, er det vigtigt for 
dig at tænke på, at din krop skal kunne 
komme af med varmen, så du skal ikke 
have for meget tøj på. Og du skal slet 
ikke løbe med kasket, da det lukker for 
en del varmeafvikling.

Det skal du have på
Husk at løbe i tøj, du kender – nyt tøj 
kan give irriterende gnavsår, og det 
gider du ikke løbe og bruge kræfter på, 
når du er ude på ruten.

Selv om det er fristende at bruge sine 
helt nye sokker eller t-shirt på den store 
dag, kan det altså give alvorligt bagslag.
For mænd kan det være en fordel at 
sætte plaster på brystvorterne, der el-
lers godt kan blive udsat for slitage, så 
de bløder.

Det skal du spise
På selve løbsdagen er det en god idé at 
stå tidligt op og spise et solidt morgen-
måltid, som din krop kender og reagerer 
optimalt på. Igen handler det om få både 
proteiner, kulhydrater og fedtstoffer, der 
gavner kroppen. På selve dagen må der 
gerne være ekstra fokus på kulhydrater.
Det er individuelt, hvornår det sidste 
måltid inden løbet skal spises. De fleste 
har det bedst med omkring tre timer 
inden, fordi maden så når at »komme 
igennem systemet«.

Det skal du drikke
Det er en god idé at holde sig vel-hy-
dreret lige fra morgenstunden. Vand er 

rigtig godt – og det kan være en god idé 
at putte en knivspids Seasalt i hvert glas, 
da saltene er vitale for kroppen.

Når løbet nærmer sig, kan du begynde 
at drikke energidrik, så dine energi- og 
væskedepoter er fyldte.

Det er en klassisk fejl at droppe de 
første væskedepoter, for der er man 
ikke tørstig, og kroppen skriger ikke på 
energi – men det er altså langt bedre at 
fylde på ved hvert depot, fordi det faktisk 
er for sent, når først kroppen først 
begynder at skrige på væske og energi. 
Så slå et slag om ALLE væskedepoter – 
ISÆR hvis det er varmt.

Hvis du derimod på forhånd ved, at din 
mave reagerer negativt på disse drikke, 
så miks din egen drik hjemmefra eller 
medbring energigeler. Alternativt kan 
du gøre blandingen lidt mildere ved væ-
skedepoterne ved at hælde halvdelen af 
energidrikken ud og fortynde med vand.

Den sidste, klassiske begynderfejl er 
at hælde iskold væske ned i en ufor-
beredt og varm mave. Nogle gange er 

energidrikkene ved løbene meget kolde 
– så tag væsken ind i munden og lad den 
få lidt varme der, inden du synker. Det 
kan sikre, at du undgår mavekramper 
eller det, der er værre.

Kom i god tid
Tag ud til startstedet i god tid, så du ikke 
bliver stresset over parkering og alt det 
andet praktiske, der skal være på plads.
Sørg for at der er tid til et sidste toiletbe-
søg - og hav in mente, at der er lang kø 
ved toiletterne. 

Få styr på din tid
Når du får dit startnummer, får du også 
udleveret en chip, som skal sættes fast i 
snørrebåndet i skoen. Det er vigtigt, at 
man sætter chip’en i skoen og ikke på 
armen eller i lommen. Det er den chip, 
der registrerer din tid, og det virker 
kun, hvis den er sat fast i skoen. Husk at 
aflevere den, når du kommer i mål.

Start roligt ud
I forhold til opvarmning er der ikke så 
meget at sige til motionister, der skal 
løbe – for i virkeligheden skal du bare 
sørge for ikke at fryse inden løbet – og 
så »varme op« på de første kilometer.
Derfor er det også vigtigt, at du ikke 
lægger for hårdt ud. Tag det stille og 
roligt og find dit march-tempo, som du 
kender. Der er ofte mange løbere til 
halvmaraton – og mange hurtige. Det 
trækker farten i feltet i vejret – så du 
skal være opmærksom på at finde din 
egen fart. Det er en klassisk begynder-
fejl at lægge for hårdt ud – det kan koste 
dyrt til sidst.

Nyd løbet
Og så handler det jo grundlæggende om 
at nyde løbet. I starten kan du jo godt 
tale lidt med dem, der løber i nærheden 
af dig – det giver glæde og en følelse 
af sammenhold. Og det koster ikke dig 
noget. Til sidst overhaler du sikkert også 
løbere, der må gå på grund af træthed 
– så stik dem en opmuntrende bemærk-
ning – det giver også dig selv et boost.

På dagen
Sådan sikrer du dig at løbet bliver en 
succes. Al den træning skulle nødig være 
forgæves
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Efter løbet
Når du har gennemført et halvmaraton, hand-
ler det først og fremmest om at GLÆDE sig 
rigtig meget over, at løbet er klaret. Fokusér 
på de gode ting i løbet – også selvom du 
måske ikke løb ligeså hurtigt, som du havde 
regnet med.

Mange løbere kigger kun på det negative 
– men det ødelægger bare alt det gode – så 
fokusér på det positive. Skriv gerne alle de 
positive ting ned – så har du dem til næste 
gang, hvor de kan være en god del af forbere-
delsen.

Lige når du har passeret målstregen
Dæk dig til og hold benene igang. Lad være 
med at stoppe og strække ud, for så syre 
benene til. Fortsæt derfor med at gå og sørg 
for at få væske og mad indenbords.

Sådan restituerer du
Det handler selvfølgelig også om at restituere. 
Du kommer til at være øm i benene i dagene 
efter løbet – så giv dem så meget fred og ro, 
som du kan. Der er ingen grund til at løbe, før 
du føler dig klar – så tag et par løbefridage og 
gå i gang igen, når du føler dig klar.

Og når du går i gang igen, starter du stille 
og roligt med korte, rolige ture, der sikrer, at 
du får det lange løb ud af benene.

Søvnen er også vigtig i denne fase, for det 
er i søvnen, at kroppen restituerer og genop-
bygger sig selv. Så gå i seng i god tid.

Spis løs
Bliv ved med at spise gode, nærende måltider 
– det er ikke godt at gå at være sulten efter et 
halvmaraton-løb – det er kroppen, der skriger 
på byggesten. Så i denne fase må du gerne 
have ekstra fokus på proteiner til musklerne, 
der har brug for at blive genopbygget. Så sørg 
for at godt med proteiner fra æg, kød og fisk.
Og sørg i særdeleshed med at indtage væske.

Efter løbet
Nyd det - og giv din krop tid til at den kan 
komme sig
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Træningsprogrammer 
Man kan ikke lave et hæfte som dette uden at slutte af med træningsprogram-

mer, men vi har valgt at gøre det på en lidt anden måde, end du måske er vant til. 
For generelle træningsprogrammer er en slags one-size-fits-all-løsning, der alligevel 
ikke giver mening for og kan bruges af alle. Blandt andet af den simple grund, at 
nogle træner 3 gange om ugen, mens andre træner 6 – og at alle har vidt forskellige 
udgangspunkter. Så vi har skabt 2 fiktive personer, der så har fået de træningspro-
grammer, vi ville give dem, hvis vi var personlige trænere for dem.

Derfor skal du se de følgende programmer som inspiration og overordnede ret-
ningslinier, som du så kan danne dig dit eget træningprogram ud fra.
Begge programmer tager udgangspunkt i 3 træningspas om ugen – det er det mest 
normale og realistiske for de fleste.

MåNED 1
Uge 1
Dag 1 – 10-15 min. RT
Dag 2 – 15-20 min. RT
Dag 3 – 25-30 min. RT
 
Uge 2
Dag 1 – 10-15 min. RT
Dag 2 – 15-20 min. RT
Dag 3 – 30-35 min. RT
 
Uge 3
Dag 1 – 10-15 min. RT
Dag 2 – 20-25 min. RT
Dag 3 – 30-35 min. RT
 
Uge 4
Dag 1 – 15-20 min. RT
Dag 2 – 20-25 min. RT
Dag 3 – 35-40 min. RT
 
MåNED 2
Uge 1
Dag 1 – 15-20 min. RT
Dag 2 – 20-25 min. RT
Dag 3 – 40-45 min. RT
 
Uge 2
Dag 1 – 15-20 min. RT
Dag 2 – 25-30 min. RT
Dag 3 – 45-50 min. RT
 
Uge 3
Dag 1 – 20-25 min. RT
Dag 2 – 25-30 min. RT
Dag 3 – 50-55 min. RT
 
Uge 4
Dag 1 – 20-25 min. RT
Dag 2 – 25-30 min. RT
Dag 3 – 50-55 min. RT
 

MåNED 3
Uge 1
Dag 1 – 25-30 min. RT
Dag 2 – 30-35 min. RT
Dag 3 – 55-60 min. RT
 
Uge 2
Dag 1 – 25-39 min. RT
Dag 2 – 30-35 min. RT
Dag 3 – 55-60 min. RT
 
Uge 3
Dag 1 – 25-30 min. RT
Dag 2 – 30-35 min. RT
Dag 3 – 60-65 min. RT
 
Uge 4
Dag 1 – 30-35 min. RT
Dag 2 – 25-30 min. RT
Dag 3 – 65-70 min. RT
 
MåNED 4
Uge 1
Dag 1 – 30-35 min. RT
Dag 2 – 35-40 min. RT
Dag 3 – 65-70 min. RT
 
Uge 2
Dag 1 – 30-35 min. RT
Dag 2 – 35-40 min. RT
Dag 3 – 70-75 min. RT
 
Uge 3
Dag 1 – 30-35 min. RT
Dag 2 – 30-35 min. RT
Dag 3 – 75-80 min. RT
 
Uge 4
Dag 1 – 20-25 min. RT
Dag 2 – 30-35 min. RT
Dag 3 – 75-80 min. RT
 

MåNED 5
Uge 1
Dag 1 – 20-25 min. RT
Dag 2 – 30-35 min. RT
Dag 3 – 60 min. RT
 
Uge 2
Dag 1 – 35-40 min. RT
Dag 2 – 30-35 min. RT
Dag 3 – 80-85 min. RT
 
Uge 3
Dag 1 – 30-35 min. RT
Dag 2 – 35-40 min. RT
Dag 3 – 80-85 min. RT
 
Uge 4
Dag 1 – 20-25 min. RT
Dag 2 – 35-40 min. RT
Dag 3 – 85-90 min. RT
 
MåNED 6
Uge 1
Dag 1 – 30-35 min. RT
Dag 2 – 20-30 min. RT
Dag 3 – 90 min. RT
 
Uge 2
Dag 1 – 20-30 min. RT
Dag 2 – 30-40 min. RT
Dag 3 – 40-50 min. RT
 
Uge 3
Dag 1 – 30-40 min. RT
Dag 2 – 40-50 min. RT
Dag 3 – 30-40 min. RT
 
Uge 4
Dag 1 – 30-40 min. RT
Dag 2 – 20-30 min. RT
Dag 3 - Halvmaraton

Træningsprogram til en kvinde på 30 år, der kun 
har løbet lidt i ny og næ, men aldrig over 5 km. Hun 
vil bare gerne gennemføre et halvmaratonløb, hun 
løber ikke med pulsur og hun går ikke op i slutti-
den. Hun har ingen helse-problemer, ryger selv-
følgelig ikke og drikker kun alkohol ved særlige 
lejligheder.

RT=roligt tempo 
(tempo, hvor man kan 
tale hele vejen

OPV=opvarmning – 
altid taletempo

AFJ=afjogning – altid 
taletempo
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Træningsprogram til en mand 
på 45 år, der jævnligt løber 10 
km. Han vil gerne kunne løbe 
en halvmaraton på 1 time og 
45 minutter. Han løber med 
pulsur og kan godt lide at 
måle sig selv. Han har ingen 
helbredsproblemer og ryger 
ikke. Han får sig en øl, når 
der er fodbold i fjernsynet og 
giver den god gas ved festlige 
lejligheder.

MåNED 1
Uge 1
Dag 1 – 6-8 km RT
Dag 2 – 8-9 km RT
Dag 3 – 10-11 km RT
 
Uge 2
Dag 1 – 6-8 km RT
Dag 2 – 2 km OPV – 3 km 
med 5 minutter pr. km. – 
2 km AFJ
Dag 3 – 11-12 km RT
 
Uge 3
Dag 1 – 6-8 km RT
Dag 2 – 2 km OPV– 3 km 
med 5 minutter pr. km. – 
2 km AFJ
Dag 3 – 11-12 km RT
 
Uge 4
Dag 1 – 7-8 km RT
Dag 2 – 2 km OPV– 4 km 
med 5 minutter pr. km. – 
2 km AFJ
Dag 3 – 12-13 km RT
 

MåNED 2
Uge 1
Dag 1 – 7-8 km RT
Dag 2 – 10-11 km RT
Dag 3 – 12-13 km RT
 
 Uge 2
Dag 1 – 7-8 km RT
Dag 2 – 2 km OPV– 2 
gange 2 km med 4.50 
min./km. med 4 minutters 
gå-pause – 2 km AFJ
Dag 3 – 13-14 km RT
 
Uge 3
Dag 1 – 7-8 km RT
Dag 2 – 2 km OPV – 5 km 
med 5.15 min./km. – 2 
km AFJ
Dag 3 – 13-14 km RT
 
Uge 4
Dag 1 – 7-8 km RT
Dag 2 – 2 km OPV – 3 km 
med 4.50 min./km. – 2 
km AFJ
Dag 3 – 12-13 km stille 
og roligt
 

MåNED 3
Uge 1
Dag 1 – 8-9 km RT
Dag 2 – 2 km OPV – 4 km 
med 4.50 min./km – 2 km 
AFJ
Dag 3 – 13-14 km stille og 
roligt
 
Uge 2
Dag 1 – 8-9 km RT
Dag 2 – 2 km OPV – 5 km 
med 5.00 min./km. – 2 
km AFJ
Dag 3 – 13-14 km RT
 
Uge 3
Dag 1 – 8-9 km RT
Dag 2 – 2 km OPV – 6 km 
med 5.10 min./km. – 2 
km AFJ
Dag 3 – 13-14 km RT
 
Uge 4
Dag 1 – 8-9 km RT
Dag 2 – 2 km OPV – 6 km 
med 5.00 min./km – 2 km 
AFJ
Dag 3 – 15-16 km RT
 

MåNED 4
Uge 1
Dag 1 – 7-8 km RT
Dag 2 – 6-7 km RT
Dag 3 – 10-11 km RT
 
Uge 2
Dag 1 – 8-9 km RT
Dag 2 – 2 km OPV – 4 km 
med 4.45 min./km. – 2 
km AFJ
Dag 3 – 15-16 km stille 
og roligt
 
Uge 3
Dag 1 – 9-10 km RT
Dag 2 – 2 km OPV – 7 km 
med 5.00 min./km. – 2 
km AFJ
Dag 3 – 17-18 km RT
 
Uge 4
Dag 1 – 9-10 km RT
Dag 2 – 2 km OPV – 8 km 
med 5.10 min./km. – 2 
km AFJ
Dag 3 – 18-19 km RT

MåNED 5
Uge 1
Dag 1 – 9-10 km RT
Dag 2 – 2 km OPV – 8 km 
med 5.00 min./km. – 2 
km AFJ
Dag 3 – 18-19 km RT
 
Uge 2
Dag 1 – 9-10 km RT
Dag 2 – 2 km OPV – 9 km 
med 5.10 min./km. – 2 
km AFJ
Dag 3 – 19-20 km RT
 
Uge 3
Dag 1 – 10-11 km RT
Dag 2 – 2 km OPV – 9 km 
med 5.00 min./km. – 2 
km AFJ
Dag 3 – 20-21 km RT
 
Uge 4
Dag 1 – 10-11 km RT
Dag 2 – 2 km OPV – 10 
km med 5.00 min./km. – 
2 km AFJ
Dag 3 – 17-18 km RT

MåNED 6
Uge 1
Dag 1 – 7-8 km RT
Dag 2 – 9-10 km RT
Dag 3 – 20-22 km RT
 
Uge 2
Dag 1 – 6-7 km RT
Dag 2 – 8-9 km RT
Dag 3 – 10-11 km RT
 
Uge 3
Dag 1 – 8-9 km RT
Dag 2 – 11-12 km RT
Dag 3 – 8-9 km RT
 
 
Uge 4
Dag 1 – 8-9 km RT
Dag 2 – 5-6 km RT
Dag 3 – Halvmaraton på 
1.45

RT=roligt tempo (tempo, hvor man kan 
tale hele vejen
OPV=opvarmning – altid taletempo
AFJ=afjogning – altid taletempo
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