Begyndertips

Begyndertips

Sådan undgår du at stoppe med løb
Når foråret kommer, får de fleste
lyst til at komme ud i det fri og motionere.
Det er min erfaring at en del ganske
hurtigt strander efter opstart. Efter at man
har sagt til sig selv, at NU skal det være
træner man 4-5-6 gange, så misser man et
par træningspas og så fader det ud.
Selvom man gerne vil og som udgangspunkt er motiveret, skal de fleste
have et spark eller i hvert fald råd og vejledning for at blive ved.
Kommer man igennem de første 3-4
måneders træning, er gevinsten for de
fleste, at de ikke kan undvære de ugentlige løbeture, for de giver velvære og stor
tilfredsstillelse i dagligdagen.
Her er en række råd jeg har samlet gennem mange år som løbetræner:

Faste træningstidspunkter
Beslut dig for faste træningstidspunkter,
for eksempel tirsdag morgen og lørdag
eftermiddag. Sæt tid af i din kalender.
Struktur på træningen (faste træningstidspunkter) gør det MEGET lettere at komme

afsted, frem for at skulle finde træningstidspunkter fra gang til gang. Løber du
om morgenen, så læg løbetøjet frem om
aftenen, så det er lige til at hoppe i.

Har du familie, så planlæg træningen i
forhold til, hvornår det passer bedst ind.
Mange småbørnsforældre løber bedst om
aftenen, efter børnene er puttet, andre
løber f.eks. weekendture om morgenen,
hvor de andre sover længe, og har frisk
brød fra bageren med hjem. På den måde
går dit projekt ikke ud over familien –
tværtimod får de et mere glad og positivt
familiemedlem og måske kan de endda
lokkes med ud at løbe?

Lav aftaler med andre
Find en træningsmakker og aftal hvornår
I skal træne. En aftale og visheden om at
der står én og venter, får dig lettere ud,
hvis du har tendens til at ville udsætte
løbeturen – med fare for den aldrig bliver
til noget.

Sæt ikke for mange mål
Lad være med at være over-ambitiøs i
starten. Hvis du både vil smide 10 kg,
løbe hurtigere end i de gode gamle dage,
omlægge din kost OG styrketræne, så er
faren for at det hele går galt overhængende. Tag én ting ad gangen. Har du besluttet dig for at starte med løb, så glem alle
de andre ting de første måneder.

Skriv træningen ned
Mål din fremgang og skriv ned hvad du
har trænet og hvordan det føltes. Det skal
bare være kort, eksempelvis »Mandag d.
10. marts: Løb 15 min., holdt kun to korte
pauser undervejs. Nåede 2,5 kilometer, og
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• Løb længere og længere
Forsøg at løbe et par minutter ekstra pr. løbetur eller
afkort pauserne. Løber du f.eks. 5-10 min. på din første
træningstur, vil du således efter et par måneder nå op på
at løbe 25-30 min. pr. gang uden pauser eller med ganske få pauser. Vær forsigtig med at løbe længere end 30
min. pr. gang – løb hellere flere ture.
• Tænk ikke på tempoet
Træningstempoet er underordnet. Det vigtigste er at
komme i gang med at løbe.

Udnyt turen til arbejde
En del mennesker løber efterhånden til
og fra arbejde, og man kan købe rigtig
gode løberygsække, som gør, at du kan
have lidt skiftetøj og nogle dokumenter
med uden at det generer.

• Træn to gang om ugen i starten
Start op med to gange løb om ugen de første 2 måneder.
Én gang om ugen er for lidt. Så kommer du ikke ind en
rytme og den formfremgang du får af hvert enkelt træningspas er stort set tabt inden du træner igen.
• Løb og gå i starten
Tæl minutterne du løber og hold pauser, som du synes.
5 x 2 min, løb med 1 min. gå-pause er lige så godt som
10 minutters løb uden pause.

Planlæg efter familie

Det kan være en god ide at lave aftaler med andre. Det er lettere at komme afsted, når man ved, at der står én og venter
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Alt for mange stopper med at løbe
efter 4-5-6 gange, selvom de er
startet foråret med stor ildhu. Men
der råd for, hvordan du kommer
videre og holder motivationen – og
så bliver det rigtig rart at løbe

Træningsprincipper for nye løbere

Det er ikke tilfældigt, at afsnittet om træningsprincipper
fylder så lidt. Vil du i gang med at løbe, og vedblive med
det, så er det vigtigste at få etableret en fast træningsrytme.

Sæt nye mål efter nogle måneder
havde det behageligt hele vejen, pulsen
var til slut ca. 150.«
Noterne er motiverende at kikke tilbage på senere, eksempelvis i en periode,
hvor du er gået lidt i stå, for noterne vil
gøre det klart, hvor stor din fremgang er.

Sæt realistiske mål
For de fleste er det en motivationsfaktor
at have et mål. For begynderen er det
afgørende, at det ikke er for langsigtet. Et
mål, der rækker en måned eller to frem i
tiden, er passende.
Eksempler på mål:
• At kunne løbe 20 min. uden stop
• At gennemføre et 5 km. motionsløb
• At komme ud to gange om ugen HVER
ENESTE UGE, 6 uger i træk
Jeg vil anbefale, at du til en start undlader at opstiller mål om tider på en bestemt distance eller vægttab. Tider bør du
først opstille, når du har løbet mindst ét
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løb og i forhold til resultatet dér. Ellers bliver det gætværk, og så
risikerer du at blive skuffet uden grund.
Vægttab som følge af løbetræning er en langsommelig proces.
Til en start tager man ofte lidt på, og først når man kan løbe 2-3
timer om ugen, kan du forvente for alvor at tabe dig.

Køb gode sko
Hvis du har gamle sko, bør du investere i nogle nye, uanset hvor
meget eller hvor lidt du har brugt dem. En sko taber bl.a. støddæmpningen med tiden, så sko over tre år bør udskiftes både af
hensyn til skadesriskoen og komforten. Søg råd og vejledning i
en løbebutik, som efterhånden findes over hele landet.
Har du råd, så er funktionelt løbetøj også med til at gøre træningen til en yderligere fornøjelse, men det er ikke helt så afgørende som skoene.

Gør turen til en oplevelse
Med til at gøre træningen til en god oplevelse er også at løbe
steder man holder af at træne. De fleste træner hjemme fra gadedøren, men når du har tid, så tag cyklen eller bilen og kør ud i det
blå, og løb langs stranden eller i skoven. p
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På et senere tidspunkt, f.eks. efter nogle måneder eller
et halvt års vellykket træning, kan man så stille og roligt
begynde at sætte sig højere mål i form at f.eks. bestemte
tider, længere distancer eller andet. Det kan også være,
man får lyst til at sætte sig mere ind i træningsprincipper,
eller til at investere i mere funktionelt løbetøj, et pulsur
eller et GPS-ur, at melde sig ind i en løbeklub osv. osv.

Rolig start uden skader
Det er de allerfærreste, der vil opleve skader, hvis de
træner efter ovenstående retningslinier. Får du ondt eller
bliver øm så spring et træningspas over og start ganske
stille op igen, f.eks. med at gentage de træningspas, du
lavede 3-4 uger tilbage i tiden. Fortsætter dine problemer, bør du kontakte en fysioterapeut eller en læge. I de
større byer findes fysioterapeuter med speciale inden for
løberelaterede skader – spørg f.eks. i en løbebutik, hvem
de kan anbefale.
Rigtig god fornøjelse.
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