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PUls

lØbe ModUl
fællesløb i klub
VELKOMMEN til dig som løbetræner under Håndboldfitness. Lad det være sagt med det
samme: løb er mere end at komme fra punkt A til punkt B og retur igen.
Den fælles løbetræning til Håndboldfitness består af sjove og legende øvelser med
motiverende indhold, der er med til at gøre løb i klub til en sjov, attraktiv og social
aktivitet.
For at fastholde motivationen med løb er det vigtigt med varieret træning året igennem.
Derfor består løbedelen af 3 hovedtemaer på hver 12 ugers varighed. Vi præsenterer:

”løbe-toURen” (Efterår – Sep./Okt./Nov.)
”Pisteløb” (Vinter – Dec./Jan./Feb.)
”forårsfavoritter” (Forår – Mar./Apr./Maj)
om forfatteren
Thomas Piaster er lektor i idræt ved læreruddannelsen Metropol, løbe
og træningsvejleder samt aktiv uddanner af professionelle skiinstruktører i Den Danske Skiskole.
Desuden har Thomas løst en lang række konsulentopgaver indenfor
idrætsverdenen i såvel privat regi som på forbundsregi.

sæsonplan
Generelt om træningen
Når man løber for at bevare eller forbedre formen, handler det om at skabe en balance
mellem træning/belastning og restitution/hvile. Belastningen afhænger af træningens
længde og intensitet.
I modulerne varierer intensiteten, så den er højest i intervalløb, og kan justeres af den
enkelte løber. Som hjælp til at beskrive tempoet og intensiteten i træningen kan man
benytte sig af Borgs skala, som er ganske enkel, når man har set den et par gange
(se side 18).
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fællestræninger med og uden instruktør
Træningen er tilrettelagt med 1 x intensivt træningspas (fællestræning med ”træner”
og øvelser) om ugen samt 2 x rolige kontinuerlige løb (fællestræning som selvstyring).

Mellem de beskrevne moduler ligger således løbeture, som deltagerne
deltagerne selv
selv står
står for. Det vil være en fordel,
hvisman
manlokalt
lokalthar
harfastlagt
fastlagt et
et antal
antal ruter
ruter med
med forskellige
forskellige distancer,
distancer, så
så der
der er noget at vælge mellem.
del,hvis
Til nybegynderne er det godt med ruter på 3-5 km, så der kan niveaudeles,
niveaudeles, og
og løberen
løberen kan
kan skifte
skifte mellem
at gå
gåog
ogløbe
løbef.eks.
f.eks.11minut
minutad
adgangen,
gangen,for
forefterhånden
efterhånden så
så at
at skære
skære ned
ned på
på gå-perioderne
gå-perioderne til
til fordel
fordel
lemat
for løbe-perioderne. Ruterne kan tegnes ind på kort på nettet
nettet (eks.
(eks. Google maps, endomondo eller
ruteplanlæggeren), som deltagerne
deltagerne hurtigt
hurtigt lærer at
at kende.
kende.

Undgå skader
Når man øger belastningen med løbetræningen, skal man være opmærksom på, at der
kan opstå overbelastningsskader, man bør tage alvorligt. Særligt bør man mærke efter
skinnebensømhed og løberknæ, som er nogle af de hyppigst forekommende skader
blandt nystartede løbere.
Begge skader kræver, at man reducerer belastningen og supplerer med andre øvelser. De kan ikke løbes væk! Skaderne/ømheden skal føles mindre efter nogle få træninger, og ellers må man gå endnu roligere frem. Se i øvrigt www.sportsfyssen.dk,
www.sportnetdoc.dk eller brug Idrætsskadebogen gratis fra Danmarks Idrætsforbunds
hjemmeside, www.dif.dk.
Varieret fællestræning
Målet med træningen er at lave varieret og effektiv træning med vægt på, at træningen
foregår i et fællesskab med plads til forskellige niveauer. Det er en udfordring, da alle
skal udfordres og have udbytte af træningen, uden at nogen bliver ”kørt over”. Der er
derfor lagt vægt på forskellige organisationsformer og intervaller, så alle deltagerne så
vidt muligt bliver udfordret på et niveau, som passer netop dem.
Løbetræningen er bygget op, så den kan foregå over 3 x 12 uger, dvs. i alt 36 uger.
De første 12 uger er selve ”Løbe-Touren” i løbet af efteråret. De følgende 12 uger er
”Pisteløb” som vintertræning med fælles løb og kun få øvelser og aktiviteter. De sidste 12 uger er forårstræningen med ”Forårsfavoritter”, hvor du som træner udvælger
favoritterne fra efteråret og bruger dem i træningen.
Ideen er, at efteråret er pakket med øvelser og forskellige træningsformer, mens vinter og forår er simplere, og hvor I som trænere (evt. deltagere) vælger ud blandt de
aktiviteter/øvelser, som er foreslået i ”Løbe-Touren”. Dermed skulle træningen gerne
være enkel at afvikle og indeholde de aktiviteter, som du/deltagere finder mest inspirerende og velegnede til at komme i form med. Det betyder, at træningsmodulerne
i efteråret kan virke temmelig komprimerede. Du kan da vælge som træner at skære
nogle af aktiviteterne væk og ”bare” løbe lidt mere. Ideen er at give mange forskellige
forslag til træningen.

Lidt sundere, meget sjovere!
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borg-skala

Borgtrin

Oplevelse

Træningseffekt

6

Hvile

Ingen

7
8

Det føles meget let
Svært at mærke forskel på niveauerne

Opvarmning/nedvarmning

9
10
11
12

Du kan mærke, at du træner

Sundhedseffekt

-men det er slet ikke hårdt

-men kræver lang tid

13
14
15
16
17

Snakkegrænsen
Du kan snakke, men sætninger bliver
afbrudt af åndedrag

Hyperventilation
Du puster kraftigt og kan kun svare med
enkelte ord

Kondition og sundhed for de
fleste

Effektiv kondition
-men hård træning

18
19

Udmattelse
Få minutter eller sekunder til at du må
stoppe

Præstations -og sprintevne

20
Borgs skala er en beskrivelse af den ”oplevede grad af anstrengelse”. Tallene kan næsten direkte referere til pulsslag, hvis man sætter et 0 på ”Borgtrinnet”.
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Øvelseskatalog
Alle lektioner varer 40 min. og er bygget op efter en grovskitse:
•

Opvarmning (lidt løbeteknik)

•

En social og/eller teknisk aktivitet

•

Selve træningen, hvor målet er bedre kondition, dvs. med belastning af kredsløb og relevante
muskler (kan veksle mellem intervaller og tempoløb samt andre aktiviteter af forskellig slags med
relativ høj intensitet)

•

Afrunding – tak for i dag. Evt. udstrækning

Lidt sundere, meget sjovere!
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1. løbeteknik
Målet med at øve løbeteknik er først og fremmest, at hver løber opnår en god og symInstruktørmanual
metrisk kropsholdning (undgå sofastilling) og spændstighed i bevægelserne.
Øvelsesoversigt - løbeteknik

1. løbeteknik
1
Fodvip – op på tå (hælen fri af underlaget), små skridt.
Målet med at øve løbeteknik er først og fremmest, at hver løber opnår en god og symmetrisk
kropsholdning
2
Gadedrengeløb. (undgå sofastilling) og spændstighed i bevægelserne.
3

Gadedrengeløb med kraftigt
(højt) afsæt på- løbeteknik
hver tredje skridt.
Øvelsesoversigt

4
1
5

Hælspark – hæl lige op til balden, dvs. knæ frem og relativt højt.
Fodvip – op på tå (hælen fri af underlaget), små skridt.
Høje knæ – tåløft, stræk gennem ankel, knæ og hofte.

6
2

Russisk dans – fokus på strakte ben og fodled og aktivitet i sædemusklerne (haserne).
Gadedrengeløb.

7
3

Krydsløb – aktivitet
ind- og (højt)
udadførere.
Gadedrengeløb
medi kraftigt
afsæt på hver tredje skridt.

4
8
5

Hælspark
– hæl
ligeknæ
op til
dvs. knæ
relativtløftet
højt. op foran brystet (pas på
Krydsløb med
høje
– balden,
som ovenfor
barefrem
medog
knæene
lysken
– kræver
tilvænning).
Høje knæ
– tåløft,
stræk gennem ankel, knæ og hofte.

6
9
7

Russisk
fokus på
strakte
ben og og
fodled
og aktivitet
i sædemusklerne
(haserne).
Baglænsdans
lange– skridt
– stræk
igennem
få lange
skridt og
aktivitet i sædemuskulaturen
og haserne.
Krydsløb
– aktivitet i ind- og udadførere.

10
8

Baglæns Skip
– tåløft,
kontakt
fodballen,
aktivitet
lægmuKrydsløb
med Ahøje
knæ aktivt
– somknæløft
ovenforogbare
med på
knæene
løftetdvs.
op god
foran
brysteti (pas
på
skulaturen.
lysken
– kræver tilvænning).

11
9

Skip B – som
men
hvor foden
og og
trækkes
aktivt
i underlaget med
Baglæns
langeovenstående,
skridt – stræk
igennem
og fåføres
langefrem
skridt
aktivitet
i sædemuskulaturen
aktivitet
i hase- og sædemuskulaturen.
og
haserne.

12
10
10
11
13
11
12

Høje knæSkip
somAføres
ud til
sidenknæløft
– træner
og på
indadførere.
Baglæns
– tåløft,
aktivt
og lyske
kontakt
fodballen, dvs. god aktivitet i lægmuskulaturen.
Løbespring – aktivt afsæt med fokus på at strække afsætsbenet godt igennem (ankel, knæ
og hofte
samtovenstående,
skuldre), så der
en god
svævefase.
I svævetaktivt
fastholdes
positionen
Skip
B – som
menkommer
hvor foden
føres
frem og trækkes
i underlaget
med
”frys”.
I
afviklingen
er
der
fokus
på
at
blive
på
fodballen.
aktivitet i hase- og sædemuskulaturen.
Høje knæ som føres ud til siden – træner lyske og indadførere.

Løbeteknik kan trænes i en ”sommerfugl” med to parallelle rækker (se model). I par
Løbespring – aktivt afsæt med fokus på at strække afsætsbenet godt igennem (ankel, knæ
løber man fremad samtidig, og ud til hver sin side og fortsætter med øvelsen tilbage
13
og hofte samt skuldre), så der kommer en god svævefase. I svævet fastholdes positionen
til startpunktet.
Dermed har
man
hele
tiden
makker at smile til, spejle sig i og kan
”frys”. I afviklingen
er der
fokus
på at
blive en
på fodballen.
se, om man kan løbe i takt med eller løfte knæene højere end.
Løbeteknik
kan –trænes
i en ”sommerfugl”
med to parallelle rækker (se model). I par
”Sommerfugl”
organisationsform
til løbeteknik
løber man fremad samtidig, og ud til hver sin side og fortsætter med øvelsen tilbage
til startpunktet. Dermed har man hele tiden en makker at smile til, spejle sig i og kan
se, om man kan løbe i takt med eller løfte knæene højere end.
”Sommerfugl” – organisationsform til løbeteknik
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2. Øvelsesoversigt – løbeaktiviteter (i alfabetisk rækkefølge)
Øvelsesoversigt - Aktiviteter

A.

Bike and run
En organisationsform, hvor 1 cykler, resten løber. Egner sig godt som variation og til længere
ture. Deltagerne finder sammen i grupper af 2-3 personer (gerne nogenlunde samme højde,
så man kan passe samme cykel). De deler nu en cykel og følges ad af en planlagt rute, hvor
de kan skiftes til at få pauser på cyklen.
Variation - kan laves som holdkonkurrencer, hvor træneren sammensætter grupper, der kan
matche hinanden i gennemsnitligt tempo.

B.

”Holdtidsløb”
Holdstafet. Del deltagerne ind på hold af 4-7 deltagere. Opgaven er at løbe mellem to linjer
med en afstand på 20-60 meter. Holdet står på linje med front i løberetningen. Første person løber ned til den anden linje, som berøres med foden og løber tilbage og tager nr. to i
hånden. Sammen løber de ned og rører linjen, inden de vender tilbage og henter nr. tre osv.
indtil hele holdet er samlet op. Herefter fortsætter stafetten ved, at holdet sætter nr. et af –
løber ned og vender – sætter nr. to af osv., indtil hele holdet er tilbage.

”Istrolde og varme feer”
Fangeleg. Fangeren (“istrolden”) tikker de varme feer/alfer, som når de er blevet fanget (rørt)
“fryser til is” og står stille/fastfrosset, indtil der kommer en varm alf/fe og giver et knus så
man “tør op” (befries).
C.
Variation - indsæt flere fangere og fortsæt legen, til alle er frosset - gerne med udfordringer.
OBS: Husk at skifte fangere! Kan fint leges med kodeord, eksempelvis at man skal sige tak
+ navnet på den, som befrier en. Kan leges med flere og flere fangere, indtil det lykkes at
fange/fryse alle.

D.

Jagtstart (kort)
Find sammen i par med nogenlunde samme tempo. Lav jagtstart, hvor den forreste står/går/
lunter, mens den bagerste overhaler i højt tempo. I forbindelse med overhaling prikker den
bagerste den foran i ryggen og løber afsted. Den, som berøres/overhales, skal accelerere op
og forsøge at fange den foranløbende indenfor 25-200 meter.

Jagtstart (lang)
Find sammen i par. Den langsomst løbende løber med et forspring på et antal sekunder, som
svarer nogenlunde til forskellen i tempo på distancen (200-2000 m.), hvorefter den ventende
sætter efter og skal indhente den anden.
E.

eller - begge starter samtidig, hvor den hurtigste løber begynder med at løbe den modsatte
vej de første 15 sekunder, hvorefter han vender og løber den rigtige vej for at fange sin
makker.
Variation - kan også laves i grupper, hvor de som er “mættet” af dagens træning fortsætter
hjem, mens de med overskud løber væk og vender ved et givent punkt for herefter at jagte
resten af holdet og se, om de kan fange dem, inden de når hjem.

F.

Kædetagfat
Fangeleg. 1 person starter som fanger på et afgrænset område. Når man fanger en anden,
tager man hinanden i hånden og jager videre. Når man er fire, deler man sig i to par og
fortsætter med at jage, indtil alle er fanget.

Lidt sundere, meget sjovere!
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G.
G.

Kongeløber/hjælper
Kongeløber/hjælper
Fangeleg. Løb fra den ene ende af banen/området til den anden uden at blive fanget. Når
Fangeleg.
Løb fra den
enepående
af banen/området
den
anden
udeninden
at blive
Når
man har bevæget
sig ud
banen,
skal man ned i til
den
anden
ende,
manfanget.
har helle.
man
har bevæget
sig ud
på banen,
ned iresten.
den anden
ende,korte
inden
man har
helle.
Når man
bliver fanget,
hjælper
man skal
med man
at fange
NB! Husk
pauser
- max
10
Når
man bliver
hjælper
man med at fange resten. NB! Husk korte pauser - max 10
sekunder
(ellersfanget,
forsvinder
træningseffekten).
sekunder (ellers forsvinder træningseffekten).

H.
H.

Makkerløb
Makkerløb
Funktionel styrketræning. Makkeren står med spredte ben bagved og holder solidt fast med
Funktionel
styrketræning.
Makkeren
står med
spredte
ben skal
bagved
og holder
med
begge hænder
om hoftebenet
og holder
tilbage.
Løberen
nu løbe
15-25solidt
meterfast
fremad,
begge
hænder
om sin
hoftebenet
oghurtigt
holdersom
tilbage.
Løberen
hvor man
trækker
makker så
muligt
med. skal nu løbe 15-25 meter fremad,
hvor man trækker sin makker så hurtigt som muligt med.
Der skal arbejdes med meget høj intensitet, så det er vigtigt, at man arbejder sammen om
Der
skalgod
arbejdes
med meget
højbenytte
intensitet,
så det er vigtigt,
at man
arbejder
sammen
om
at give
modstand.
Man kan
et håndklæde
eller andet,
hvis
man har
svært ved
at holde
give god
modstand.
Man er
kan
benytte
et håndklæde
eller
andet, hvis man har svært ved
godt
nok fast (det
vigtigt,
at man
ikke slipper
grebet).
at holde godt nok fast (det er vigtigt, at man ikke slipper grebet).

I.
I.

Sort
eller
Nat og
dagrød
Nat
og dag deles
Deltagerne
deles ii to
to grupper,
grupper,som
sort-gruppe
og rød-gruppe.
står på
to rækker
Deltagerne
står på rækker
med frontGrupperne
mod hinanden.
I midten
står
Deltagerne
deles
itofarvet
to grupper,
som
står snurres
påen
rækker
mod
hinanden.
I midten
står
med
frontmed
mod
hinanden
og
midt
mellem
linje.
Imed
midten
står
træneren
etlyse
kortspil.
træneren
en
plade.
Denne
rundt
ogfront
lander
med
entenmed
den
(dag)
træneren
en
plade.
Denne
snurres
rundt
ogskal
lander
medrødt,
enten
denrød-gruppe
lyse
(dag)
Træneren
trækker
et
kort (nat).
op ogLander
viser det
for
deltagerne.
Er”dag-holdet”
kortet
skal
side opad med
eller
dentofarvet
mørke
den
lyse
side op
forsøge
at fange
side
opadateller
densort-gruppe,
mørke
Lander
den
lyse
openskal
”dag-holdet”
forsøge
atpå
fange
forsøge
fange
inden
når
nedside
over
linje
(eks. baglinjen).
Bliver
man
”nat-holdet”,
inden
de når (nat).
tilbage
overdeen
baglinje.
Bliver
man
fanget,
går man
over
det
”nat-holdet”,
inden
de på
nårdet
tilbage
over
en Derefter
baglinje. Bliver
går man
over
fanget,
går man
over
andet
hold.
samlesman
allefanget,
ved midten
igen,
klarpåtildet
at
andet hold.
andet hold.
træneren
trækker et nyt kort. Hvilket hold bliver først udryddet?

J.
J.

Posteløb
Posteløb
Del deltagerne ind i grupper af 2-4 deltagere.
Del deltagerne ind i grupper af 2-4 deltagere.
Fordel 50 poster ud på et område som er tydelig afgrænset (stier i skov, fodboldbane eller
Fordel
50 poster
uderpåetetA4område
sometertaltydelig
afgrænset
i skov, fodboldbane
eller
lignende).
En post
ark, med
på oversiden
og (stier
et billede/symbol/el.
andet
på
lignende).
En
post
er
et
A4
ark,
med
et
tal
på
oversiden
og
et
billede/symbol/el.
andet
på
undersiden (selvproduktion).
undersiden (selvproduktion).
Holdene slår med en terning (eller sten som kastes i cirkel med 6 felter). Holdet skal nu løbe
Holdene
slårtallet
med og
en komme
terning tilbage
(eller sten
som kastes
med 6 felter).
skal nu
løbe
ud og finde
og fortælle
hvadi cirkel
”kontrolbilledet”
er. Holdet
De må først
”afrapud
og
finde
tallet
og
komme
tilbage
og
fortælle
hvad
”kontrolbilledet”
er.
De
må
først
”afrapportere”, når holdet er samlet.
portere”, når holdet er samlet.
Ved rigtigt svar må de slå igen. Tallene lægges sammen, og næste post findes. Det gælder
Ved
rigtigt
svarførst
må de
slå50.
igen.
Tallene
lægges
ogdet
næste
findes.
gælder
om at
komme
til nr.
Hvis
de kan
huskesammen,
billedet på
nye post
tal, må
de fåDet
et gæt
og
om
at
komme
først
til
nr.
50.
Hvis
de
kan
huske
billedet
på
det
nye
tal,
må
de
få
et
gæt
og
slå igen.
slå igen.

K.
K.

Ræv og ulv
Ræv
og ulv
Fangeleg.
“Ræven” (rød vest - i hånden) og ”Ulven” (grøn vest) jagter alle (høns og får). BliFangeleg.
“Ræven”
(rødvesten
vest -til
i hånden)
ogbliver
”Ulven”
(grønder
vest)
allefanger.
(høns og
Bliver man fanget,
gives
den, som
fanget,
så jagter
bliver ny
Vedfår).
mange
ver
man fanget,
vesten til den, som bliver fanget, der så bliver ny fanger. Ved mange
deltagere
> flere gives
fangere.
deltagere > flere fangere.
Legen fungerer på den måde, at de som jages kan få helle ved at finde sammen i par (mod
Legen
på den måde,
at de som
jages
få tage
helledem,
ved at
finde
par (mod
ræven)fungerer
og tre sammen
(mod ulven).
Ræven
kankan
ikke
som
er sammen
i par (og iulven
ikke
ræven)
og tre sammen
ulven). Ræven kan ikke tage dem, som er i par (og ulven ikke
tremandsgrupper),
men(mod
alle andre.
tremandsgrupper), men alle andre.

L.
L.

Stafetter
Stafetter
Stafetter på rundbane, hvor man er sammen i par. Den ene løber en runde i godt tempo,
Stafetter
på rundbane,
hvor man
er sammen
i par. Den
løberpåenmange
rundemåder
i godt og
tempo,
mens makkeren
laver øvelser
(styrke,
core, teknik).
Kan ene
varieres
med
mens
makkeren
laver øvelser (styrke, core, teknik). Kan varieres på mange måder og med
forskellige
arbejdsperioder.
forskellige arbejdsperioder.

I.
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M.

Stafet med sjippetov
Stafet med hold på 2-4 par, hvor man løber parvis ud og henter et sjippetov, som ligger på
en linje.
Når man kommer tilbage til holdet, føres tovet under gruppen, som hopper, og derefter over
gruppen som dukker sig, og tovet løbes tilbage til udgangspunktet. Kan gennemløbes flere
gange.
Trappetræning
Find en god trappe, helst bred og med relativt store trin (ikke nødvendigvis høje).
Hop op ad på begge ben (hoftebred). Fokus på god rytme, hvor landing og afsæt hænger
sammen, og der er god balance (som en hoppebold eller fjeder).

N.

Gå roligt ned (bedst, hvis man kan løbe rundt, dvs. op i den ene side og ned i den anden).
Gentag øvelsen, men hop to trin op. Tre trin op osv. så langt man kan. (NB! Husk sikkerhed
og helst med friske ben!). Gentag øvelsen på et ben, skiftevis højre og venstre. Lav en rytme,
hvor der hoppes to trin op og et (baglæns) ned. Prøv med tre op og en ned. Tre op og to
ned. Find selv på flere og også på et ben. Prøv evt. at lave øvelserne med siden til og god
kropsspænding.

O.

”Yo-Yo opsamlingsløb”
Deltagerne løber i eget tempo ud til et punkt, som træneren angiver.
De hurtigste/forreste vender om og løber tilbage mod gruppen (som fortsætter sit løb frem).
Når de hurtigste møder de bagerste løbere i gruppen, vender de igen om og fortsætter i
samme retning som gruppen og i eget tempo. Træneren kan nu angive et nyt punkt, de hurtigste kan løbe ud og vende ved.
På den måde løber alle lige lang tid, men med forskellig intensitet, så den passer netop til
den enkelte løber.

P.

Stigningsløb
Stigningsløb udføres over en distance på 40 – 100 m. på fladt terræn som en tretrins raket.
Deltagerne starter fælles på en linje, og skal i løbet af en kort distance gradvist øge løbehastigheden hver især til max hastighed. Deltagerne starter med at løbe eks. 60 % af max.
hastighed (den første 1/3), for derefter at øge hastigheden til eks. 80 % af max (næste 2/3)
og slutte af med at accelerere med 100 % ren spurt (sidste 3/3). DET ER VIGTIGT DELTAGENE
ER GODT VARMET OP FORINDEN.

Lidt sundere, meget sjovere!
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3. lØbetest – 3.000 MeteR.
Test som motivator: For at følge udviklingen og samtidig lave et effektivt træningspas
gennemføres en INDIVIDUEL 3.000 meter test, som skal tilbagelægges på kortest
mulig tid.
Der er tale om en max-test, og man skal derfor være varmet grundigt op og gentage
testen under så ens forhold som muligt (er man ikke vant til test eller har svært ved i
starten at løbe hele vejen, er det ok at veksle mellem løb og gang. Man skal arbejde
med at holde sig løbende så længe som muligt, dvs. at disponere).
Testen bruges udelukkende til at motivere den enkelte til at udvikle sig og er samtidig effektiv træning, der giver et fingerpeg om udviklingen (det er vigtigt at huske, at
forbedringerne ikke nødvendigvis viser sig i en periode med øget træningsmængde og
kun i begrænset omfang på så kort tid).

NB! Vær opmærksom på, at nogen kan opleve, at det er krævende at skulle testes, og at en max-test
ikke er sjov. Gør dem opmærksom på, at den udover at fungere som træning kan give et godt fingerpeg
om forbedringer. Understreg især, at der er tale om en individuel test, hvor man tester sig selv nogle
gange under Løbe-Touren.
De, som har svært ved at løbe sammenhængende, kan starte med at løbe 200 meter, gå 100 meter osv.
og vil formodentlig opleve, at de hurtigt kan løbe 250 og gå 50 meter og måske finde en rytme, hvor
de kan løbe hele distancen.

Testrute: Testen egner sig godt til at blive afviklet på en 400 meter bane på et stadion (7,5 omgang), ved hjælp af et GPS-ur eller en opmålt rute f.eks. ved hjælp af en
rutemåler (eks. www.motion-online.dk/rutemaaler.htm). For at den enkelte løber kan
sammenligne udviklingen, er det vigtigt med samme rute fra gang til gang. Hvis man
foretrækker det, kan testen gennemføres som en 12 minutters Coopertest (har den
fordel, at alle er færdige samtidig).
Estimerede tider på forskellige distancer regnet ud fra en maksimal præstation (test) på 3000 meter.

24

3000mtid (min)

800m
(min)

1000m
(min)

1500m
(min)

3000m
(min)

5km/
5000m

10km/
10000m

½-mar
(timer)

Marathon
(timer)

8.00

1.48.9

2.22.4

3.44.4

8.00

13.57

28.59

1.04.29

2.16.00

9.00

2.02.6

2.40.2

4.12.4

9.00

15.42

32.36

1.12.33

2.33.00

10.00

2.16.2

2.58.0

4.40.4

10.00

17.26

36.13

1.20.36

2.50.00

11.00

2.29.8

3.15.8

5.08.5

11.00

19.11

39.51

1.28.40

3.07.00

12.00

2.43.4

3.33.6

5.36.5

12.00

20.56

43.28

1.36.44

3.24.00

13.00

2.57.0

3.51.4

6.04.6

13.00

22.40

47.06

1.44.47

3.41.00

14.00

3.10.7

4.09.2

6.32.6

14.00

24.25

50.43

1.52.51

3.58.00

15.00

3.24.3

4.27.0

7.00.7

15.00

26.09

54.20

2.00.55

4.15.00

16.00

3.37.9

4.44.8

7.28.7

16.00

27.54

57.58

2.08.58

4.32.00

17.00

3.51.5

5.02.6

7.56.8

17.00

29.39

61.35

2.17.02

4.49.00

18.00

4.05.1

5.20.4

8.24.8

18.00

31.23

65.12

2.25.06

5.06.00

19.00

4.18.7

5.38.2

8.52.9

19.00

33.08

68.50

2.33.09

5.23.00

20.00

4.32.4

5.56.0

9.20.9

20.00

34.53

72.27

2.41.13

5.40.00
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Modul: ”Løbe-touren”
(Efterårstræning Sept./Okt./Nov.)

”LØBE-TOUREN” består af 12 etaper. Etaperne kan enten løbes i den beskrevne rækkefølge som en Tour med klassement, hvor I kan kåre vinderen af ”De Gyldne Ben”
eller bruges som inspiration til enkeltmoduler, når der skal være løbetræning.

Lektionsoversigt
Etape

Løbsbetegnelse

Øvelse

1. Etape

Prologen

3.000 meter test – kæde tagfat.

2. Etape

Lang etape med massespurt (opsamlingsløb)

Langtur – massespurt. 4-6 gange 1 minut med 1
minuts pause.

3. Etape

Holdtidsløb
(opsamlingsløb)

Ræv og ulv. Gentag holdtidsløbet med 3 bonusskridt
til vinderne, 2 til andenpladsen og 1 til tredjepladsen.

4. Etape

Mange udbrud

Pyramide 1-2-3-4-3-2-1.

5. Etape

Flad etape

Rolig tur med makkertræning (funktionel
styrketræning) – ”Istrolde og varme feer”.

6. Etape

Bjergetapen

6-10 gange bakkesprint/bakkeløb (50-80 sekunder).

7. Etape

Det lange udbrud

10 minutters tempoløb (evt. med 4 minutters bonus).

8. Etape

Enkeltstart

3.000 meter test.

9. Etape

Lang flad etape

Kontinuerligt løb.

10. Etape

”Kongeetapen”

6 gange 2 + 1.

11. Etape

Rolig tur

Kontinuerligt løb.

12. Etape

Finaledagen

3.000 meter test.

Lidt sundere, meget sjovere!
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lektionsplaner ”lØbe-toURen”
Her følger 12 lektionsplaner. For uddybning af de enkelte øvelser, se i øvelseskataloget.
lektion 1 – første etape – ”prologen”
Tid (min.)

0-2

2-10

10-15

Fase

Aktivitet

Rekvisitter og lokalitet

Velkomst

Velkommen, navnerunde, dagens program.
Fokus: Vi skal varme godt op og arbejde
stenhårdt (16-17 på Borgs skala) i testen.
Det gælder om at holde så højt og ensartet niveau som muligt.

Evt. vise Borgs skala
(som passende kan
hænge på døren/opslagstavlen)

Opvarmning

Jogger (Borg 13-14)
13-14) til
til 3.000
3.000 meter
meter testen
opsamlingsløb”, lidt krydsløb
krydsløb
med ”Yo-yo opsamlingsløb”,
1-2 stigningsløb
stigningsløb over 80-100
og 1-2
100-150meter.
meter.

Område med jævnt
underlag til krydsløb og
stigningsløb

Teknik & leg/
social aktivitet

Kædetagfat – med intro til løbeteknik om
den ”ideelle løbeposition” (fodvip, skip A,
knæløft og hælspark).

Jævnt underlag – helst
græs til leg og evt. mere
fast underlag til løbeteknik

15-35

Træningsdel

3.000 meter test.

Brug en bane på 400
meter (7,5 omgange)
eller opmål en rute på
3.000 meter – gerne flad

35-40

Afrunding

Afjogning (Borg 11-13), notere resultater
og sige tak for i dag!

Resultatliste til test

lektion 2 – Anden etape – ”lang etape med massespurt”
Tid (min.)

0-2

2-10

10-20
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Fase

Aktivitet

Rekvisitter og lokalitet

Velkomst

Velkommen og dagens program.
Fokus: vi skal varme godt op og arbejde
Evt. Borgs skala
stenhårdt (17-19 på Borgs skala) i intervallerne.

Opvarmning

Roligt løb – evt. ”Yo-yo opsamlingsløb”.

Teknik & leg/
social aktivitet

Løbeteknik (høje knæ, hælspark og krydsløb almindelig og med høje knæ).
2 stigningsløb 100-150 meter (fra langsom
start > op i fart).
Istrolde og varme feer – kodeord er navn
på befrier.

Jævnt underlag – gerne
græs til fangeleg
Veste til fangere (2-5 stk.
afhængig af antal deltagere)

20-31

Træningsdel

Massespurt – 6 gange 1 minuts interval
med 1 minuts pause. I pausen jogger alle
tilbage mod ”midten” af gruppen, så man
kan starte samlet. Målet er at løbe længst
mulig på alle 6 intervaller og at løbe de sidste omtrent i samme tempo som de første.
Der må gerne være en grad af konkurrence
på intervallerne.

32-40

Afrunding

Afjogning
Udstrækning, evaluering af intervaller og let
udstrækning. Tak for i dag!

lektion 3 – tredje etape – ”holdtidsløb”
Tid (min.)

0-2

2-10

10-15

15-25

25-40

Fase

Aktivitet

Rekvisitter og lokalitet

Velkomst

Velkommen og dagens program.
Fokus: Vi skal varme godt op og passe lidt
på hinanden i holdstafetten og fangelegene Evt. Borgs skala
(hav hænderne lidt oppe til at tage fra, hvis
man løber ind i hinanden).

Opvarmning

Roligt løb – evt. ”Yo-yo opsamlingsløb”
Løbeteknik (skip A og B, høje knæ, hælspark Jævnt underlag
og krydsløb almindelig og med høje knæ).

Teknik & leg/
social aktivitet

Ræv og ulv.

Gerne græs til fangeleg
4-5 veste i to farver til
fangere

Træningsdel

Holdtidsløb – stafet gentag 4 gange.
Niveaudifferentiering: Efter en runde kan
man rykke vindernes kegle 3 skridt ud,
toernes to skridt og treernes 1 skridt
således, at der bliver mere spænding/nye
vindere.

Gerne jævn græsplæne
eller grusbane

Afrunding

Kontinuerligt løb (gerne 4 minutter roligt
– 4 minutter med jævnt højt tempo (Borg
16-18) og 4 minutter roligt) (Borg 13-14)
Tak for i dag. Evt. hyldest til det bedste
hold. Let stræk.

Lidt sundere, meget sjovere!

27

Instruktørmanual

lektion 4 – fjerde etape – ”mange udbrud”
Tid (min.)

Fase

Aktivitet

0-2

Velkomst

Velkommen og dagens program.
Fokus: Pyramide intervaller med mange
udbrud. Det er et mål at holde høj intensitet på både de første og sidste intervaller,
samt på de korte og lange intervaller.

2-8

Opvarmning

Roligt løb – evt. ”Yo-yo opsamlingsløb”.

Teknik & leg/
social aktivitet

Løbeteknik (skip A og B, høje knæ, hælspark
og krydsløb almindelig og med høje knæ).

Træningsdel

Pyramide intervaller
1-2-3-4-3-2-1
Løb minutter som ovenstående og hold 1
minuts pause mellem hvert interval. Pres
hinanden lidt i små grupper eller par. Jævnt
tempo gennem intervallet!

Afrunding

Afjogning – roligt løb (få pulsen ned og
mærk overskudet.
Tak for i dag. Det er den slags træning,
der batter! Let stræk.

8-12

12-35

35-40

Rekvisitter og lokalitet

Gerne stadion eller en
rundstrækning som tager 1-4 minutter at løbe
(kan afvikles på ud-hjem
rute, hvor man vender
efter halvdelen af tiden)

lektion 5 – femte etape – ”lang rolig etape - makkerløb”
Tid (min.)

Fase

Aktivitet

Velkomst

Velkommen og dagens program.
Fokus: Lang etape med makker.

Opvarmning

Roligt løb – evt. ”Yo-yo opsamlingsløb”
Repetition af løbeteknik.

Teknik & leg/
social aktivitet

Makkerløb – funktionel styrketræning.
Fladt terræn – gerne
Lav 4 repetitioner med at trække makkeren
græsplæne (som ikke er
hver, og 2 ture hvor makkeren skal skubbes
alt for sart)
– høj intensitet.

17-37

Træningsdel

Kontinuerligt løb. Find rute/distance, som
passer nogenlunde til, hvad holdet kan løbe
på 20 minutter. Find sammen 2 og 2 – og
løb i jævnt tempo uden pauser. Varier med
at løbe 6 minutter i moderat tempo – 8 minutter i højt tempo og yderligere 6 minutter i moderat tempo (Borg 14/15 – 16/17
– 14/15).
Kan byttes ud med Bike n’ run.

37-40

Afrunding

Afjogning (Borg 12/13).
Tak for i dag! Kan I mærke at det begynder
at virke?

0-2

2-12

12-17
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Rekvisitter og lokalitet

Lækre skovstier eller
gerne rute med god udsigt. Det er god service,
hvis der er kilometermærker på ruten
Er der mange på holdet,
kan man med fordel inddele i mindre hold

lektion 6 – sjette etape – ”bjergetape”
Tid (min.)

Fase

Aktivitet

0-1

Velkomst

Velkommen og dagens program.
Fokus: Bakketræning. Bakketræning betyder, vi skal arbejde hårdt i intervallerne og
være varmet godt op. Forsøg at løbe rigtigt
på bakken, dvs. ”vær høj”, stræk igennem
både fod, knæ og hofte (undgå ”sofa-stil”).

1-5

Opvarmning

Roligt løb – evt. ”Yo-yo opsamlingsløb”.

Teknik & leg/
social aktivitet

Repetition af løbeteknik og introduktion
til ”løbespring”. Evt. let stræk (lægmuskel, Sjippetove – et tov for
hver 8 deltagere (evt.
baglår og sædemuskel).
3 stigningsløb (60-100 meter) til max-tempo. 4-6)
Stafet med sjippetov.

Træningsdel

Bakkeintervaller
Vi starter med 4 x 10 sekunders sprint op
ad bakke (Borg 19-20). Gå eller lunt roligt
ned og hold et minuts pause (Borg 10-11).
5-7 bakkeintervaller i højt jævnt tempo
(Borg 18-20). Pause, mens man går/lunter
roligt ned (ikke stå stille Borg 10-11). Intervallerne skal vare 50-80 sekunder.

Afrunding

Afjogning – roligt løb.
Tak for i dag! Godt arbejdet (forhåbentlig) –
denne type træning kan godt mærkes. Det
er naturligt med lidt ømhed (det virker men
mærk efter, at I er klar til næste træning –
ellers skru lidt ned for intensiteten).

5-10

10-40

40

Rekvisitter og lokalitet

God bakke med distance
svarende til 50-80 sekunders max løb. Marker
4 punkter (grønt, blåt,
rødt og sort) som afslutninger med stigende
afstand (kridt, maling,
toppe/pinde, o.l)

lektion 7 – syvende etape – ”det lange udbrud”
Tid (min.)

Fase

Aktivitet

0-1

Velkomst

Velkommen og dagens program.
Fokus: Målet i træningen er at løbe veldisponeret i 10 minutter, dvs. med højt tempo
uden at ”gå kold”.

1-5

Opvarmning

Roligt løb – evt. ”Yo-yo opsamlingsløb”.

Teknik & leg/
social aktivitet

Repetition af løbeteknik og serie med 1016 ”løbespring” tre gange.

5-10

Rekvisitter og lokalitet

Lidt sundere, meget sjovere!
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10-31

Træningsdel

”Det lange udbrud”
5 minutters kontinuerligt løb (ud-hjem eller
opsamlingsløb (Borg 14-15).
Et minuts pause.
10 minutters tempoløb (Borg 16-18) løb ud i
5 minutter og vend herefter for at løbe hjem
(se at tempoet er jævnt = man slutter, hvor
man startede).
Et minuts pause.
Evt. 4 minutters ”bonusrunde” med det
samme som før bare kun to minutter ud og
to minutter hjem.
Ellers roligt løb hjemad.

31-40

Afrunding

Roligt løb hjem (eller lidt core-træning)
Tak for i dag. Hvordan gik det med at disponere?

lektion 8 – ottende etape – ”enkeltstarten”
Tid (min.)

Fase

Aktivitet

0-2

Velkomst

Velkommen og dagens program.
Fokus: At holde et højt og så ensartet løbeniveau som muligt (lige som sidst).

2-8

Opvarmning

Jogger (Borg 13-14) til 3.000 meter testen
med ”Yo-yo opsamlingsløb”.

Teknik & leg/
social aktivitet

Løbeteknik(fritvalg)
og 2-3 stigningsløb
Løbeteknik
og 2-3 stigningsløb
over 80Jævnt underlag
overmeter.
80-100Evt.
meter.
Evt.
kæde tagfat.
100
kæde
tagfat.

15-35

Træningsdel

3.000 meter test – (alternativt evt.
Coopertest).

35-40

Afrunding

Afjogning (Borg 11-13), notere resultater
Resultatliste til test
og sige tak for i dag! (Er der forbedringer?)

8-15

Rekvisitter og lokalitet

Stadion med 400 meter
bane (7,5 omgange)
eller opmålt rute på
3.000 meter – gerne flad

lektion 9 – niende etape – lang flad etape
Tid (min.)

Fase

Aktivitet

0-2

Velkomst

Velkommen og dagens program.

2-7

Opvarmning

Roligt løb – evt. ”Yo-yo opsamlingsløb”.

Teknik & leg/
social aktivitet

Repetition af løbeteknik (+ russisk dans og
Fladt terræn – gerne
løbespring).
græsplæne (som ikke er
Evt. Kongeløber eller Makkerløb (3 træk og
alt for sart)
1 skub) – høj intensitet.

7-12
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Rekvisitter og lokalitet

12-37

Træningsdel

Kontinuerligt løb – find rute/distance, som
passer nogenlunde til, hvad holdet kan
løbe på 25 minutter. Løb i jævnt tempo,
uden pauser. Enten alle 25 minutter i jævnt
tempo eller varier med at løbe 7 minutter i
moderat tempo – 12 minutter i højt tempo
og yderligere 6 minutter i moderat tempo
(Borg 14/15 – 16/17 – 14/15).
Kan også byttes ud med Bike n’ run.

37-40

Afrunding

Afjogning (Borg 12/13 ).
Tak for i dag!

Lækre skovstier eller
gerne rute med god udsigt. Det er god service,
hvis der er kilometermærker på ruten

lektion 10 – tiende etape – ”Kongeetapen”
Tid (min.)

Fase

Aktivitet

0-2

Velkomst

Velkommen og dagens program.
Fokus: Vi skal arbejde med intervaller af forskellig længde – forsøg at holde intensiteten også i 2 minutters intervallerne - også
de sidste! Det er træning, der batter!

2-7

Opvarmning

Roligt løb – evt. ”Yo-yo opsamlingsløb”.

Teknik & leg/
social aktivitet

Løbeteknik (høje knæ, hælspark og
krydsløb).
2-4 stigningsløb 50-80 meter.

12-37

Træningsdel

Kongeløb > 6 x 2+1 – dvs. 6 intervaller af
2 minutter max løb (Borg 17-19) + 1 minut roligt løb (Borg 10/11) + 1 minut max
(Borg 17-19). Gentages 6 gange med 1 miGode stier uden krydsennuts pause med roligt løb (Borg 10/11). I
de færdsel
pauserne løber alle mod ”midten”, så der er
fælles start hver gang.
Kan evt. af vikles som en form for jagtstart
(lang).

37-40

Afrunding

Afjogning (Borg 12-14) Tak for i dag!

7-12

Rekvisitter og lokalitet

lektion 11 – elvte etape – lang flad etape
Tid (min.)

Fase

Aktivitet

0-2

Velkomst

Velkommen og dagens program.

2-7

Opvarmning

Roligt løb – evt. ”Yo-Yo opsamlingsløb”.

Teknik & leg/
social aktivitet

Repetition af løbeteknik.
Evt. en runde med holdstafet.

7-12

Rekvisitter og lokalitet

Fladt terræn – gerne
græsplæne

Lidt sundere, meget sjovere!
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12-37

Træningsdel

Kontinuerligt løb – find rute/distance, som
passer nogenlunde til, hvad holdet kan
løbe på 25 minutter. Løb i jævnt tempo
uden pauser. Enten alle 25 minutter i jævnt
tempo, eller varier med at løbe 7 minutter i
moderat tempo – 12 minutter i højt tempo
og yderligere 6 minutter i moderat tempo
(Borg 14/15 – 16/17 – 14/15).
Kan byttes ud med Bike n’ run.

37-40

Afrunding

Afjogning ( Borg 12/13) Tak for i dag!

Lækre skovstier eller
gerne rute med god udsigt. Det er god service,
hvis der er kilometermærker på ruten

Lektion 12 – Tolvte etape – Finaledagen
Tid (min.)

0-2

2-10

10-15

Fase

Aktivitet

Velkomst

Velkommen - dagens program.
Fokus: Løb en god test med godt tempo
fra start og opmærksomhed på at ligge ”på
grænsen” men ikke over alle 3000 meter.

Opvarmning

Jogger (Borg 13-14) til 3.000 meter testen
med ”Yo-yo opsamlingsløb”.

Rekvisitter og lokalitet

Løbeteknik og 2-3 stigningsløb over 80Jævnt underlag – gerne
100 meter.
Teknik & leg/
Istrolde og varme feer – kodeord ”god test græs til fangeleg
social aktivitet
+ navn” (leg ved lidt lavere intensitet for at 2-5 veste til fangere
undgå ”uheld”).

15-35

Træningsdel

3.000 meter test – (alternativt evt.
Coopertest).
+ lidt afjogning (husk at det er godt at løbe
af! De, som er først færdige, kan løbe de
andre i møde og opmuntre. De sidste skal
have lov til lige at få pusten når de er færdige).

35-40

Afrunding

Afjogning (Borg 11-13), notere resultater
og sige tak for i dag! (Hvor store er forbed- Resultatliste til test
ringerne?)

Stadion med 400 meter
bane (7,5 omgange)
eller opmålt rute på
3.000 meter – gerne flad

Løbe-Tourens vinder af ”De Gyldne Ben”
Har du/I lyst til at kåre Løbe-Tourens vinder og dermed VINDEREN af ”De Gyldne Ben”,
kan du/I som instruktører opstille nogle kriterier for, hvordan kåringen skal findes lokalt
hos jer, samt hvordan vinderen honoreres.
En idé kunne være, at alle får 1 point pr. træningsgang. Efter hver etape er det muligt
for 3 personer at optjene yderligere bonuspoint. Disse uddeles efter hvem der har
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gjort det bedst ved dagens træning. Dette afgøres ved at indstille 3 kandidater og
foretage en hurtig håndsoprækning blandt dagens løbere. Dagens vinder optjener
3 bonuspoint, næstflest stemmer giver 2 bonuspoint, og der er 1 bonuspoint til den
sidste kandidat. Som træner sammentæller du/I pointene i et samlet regnskab.
Eksempler på kriterier for Vinderen af ”De Gyldne Ben”:
•
•
•

Den løber, der i løbet af Løbe-Touren har udviklet sig mest (eks. %-forbedring i
løbetid målt på 3000 m. testen)
Den løber, der gennem hele Løbe-Touren har haft det bedste humør og hjulpet
andre
… find selv på

God fornøjelse!

Lidt sundere, meget sjovere!
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Modul: ”Pisteløb”

(Vintertræning – dec./jan./feb.)
Det er blevet vinter, og det er tid til vinterløb. For at få mest kontinuerligt løb for alle,
så man ikke skal stå og vente, inddeles løberne i 4 grupper. Hver løbegruppe har en
træner med som temposætter, så farten holdes.
Grøn gruppe er tiltænkt nyere løbere, som går/
løber ca. 6:30-7:30 minutter/km. på længere ture
svarende til 18-23 minutter på 3000 meter testen eller 31-38 minutter på 5 km.

Blå gruppe er tiltænkt lettere øvede løbere, som
løber ca. 5:30-6:30 minutter/km. på længere ture
svarende til 16-18 minutter på 3000 meter testen eller 27-31 minutter på 5 km.

Rød gruppe er tiltænkt dem, som løber ca. 4:455:30 minutter/km. på længere ture svarende til
13:30-16 minutter på 3000 meter testen eller 2327 minutter på 5 km.

Sort gruppe er tiltænkt dem, som løber ca. 3:504:45 minutter/km. på længere ture svarende til
11-13:30 minutter på 3000 meter testen eller 1923 minutter på 5 km.

Det er koldt, og opvarmning er vigtigt for at reducere risikoen for skader. Derfor arbejder alle programmerne med let opvarmningsløb i starten, hvor det bl.a. anbefales
at lave lidt hælspark og krydsløb undervejs for at varme og styrke muskulaturen på
lårets inderside og bagside. Efter træningen og evt. ventetid anbefales at bruges lette
strækøvelser.
DET ER VIGTIGT, AT TRÆNINGEN AFSLUTTES FÆLLES MED ”TAK FOR I DAG” SÅ ALLE
ARBEJDER LIGE LÆNGE, OG INGEN BLIVER EFTERLADT UDE PÅ VEJEN. I DE MØRKE PERIODER EFTERÅR OG VINTER SKAL LØBERNE DESUDEN VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ GOD
TRAFIKKULTUR, GOD PÅKLÆDNING OG AT VÆRE SYNLIGE I TRAFIKKEN MED REFLEKSER
OG LYS!
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lektionsplaner Pisteløb
Løbegruppe

Grøn
Valgfri (6.30-7.30)
4 km.

Blå
5.30-6.30
5 km.

Rød
4.45-5.30
6-7 km.

Sort
3.50-4.45
8-9 km.

Tur 1

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
-3 X 2 minutter
tempoløb (borg 16)
m. 3 X 2 minutter roligt pauseløb
(borg 12-13)
- 5-10 minutter
afjogning (borg
13-14)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 4 X 2 minutter
tempoløb (borg 1617) med 2 minutter roligt pauseløb
(borg 13-14)
– 10 minutter roligt
afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb (borg
14-15) 10 minutter
– 4 X 2 minutter
tempoløb (borg 1617) med 2 minutter roligt pauseløb
(borg 13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb (borg
14-15) 10 minutter
– 4 X 2 minutter
tempoløb (borg 1618) med 2 minutter pauseløb (borg
13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

Tur 2

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
- 10 minutter tempoløb (borg 16)
- 10 minutter roligt
afjogning (borg
13-14)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 10 minutter tempoløb (borg 16-17)
– 10 minutter
afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 10 minutter tempoløb (borg 16-17)
– 10 minutter roligt
løb (borg 13-15)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 10 minutter tempoløb (borg 16-17)
– 10 minutter roligt
løb (borg 13-15)

Tur 3

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 20 minutter jævnt
løb (borg 15)
- 5 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-14)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 20 minutter jævnt
løb (borg 16)
– 5 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 20 minutter jævnt
løb (borg 16)
– 5 minutter roligt
løb (borg 13-15)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 20 minutter jævnt
løb (borg 16)
– 5 minutter roligt
løb (borg 13-15)

Tur 4

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 2 X 4 minutter
tempoløb (borg
16) med 2 minutter pauseløb (borg
12-13)
– 5-10 minutter
roligt løb/afjogning
(borg 13-14)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 2 X 4 minutter
tempoløb (borg 1617) med 2 minutter pauseløb (borg
13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb (borg
14-15) 10 minutter
– 2 X 5 minutter
tempoløb (borg 1617) med 2 minutter pauseløb (borg
13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb (borg
14-15) 10 minutter
– 2 X 5 minutter
tempoløb (borg 1618) med 2 minutter pauseløb (borg
13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

Ca. km. tid
Distance

Lidt sundere, meget sjovere!
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Tur 5

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
(+ 2 stigningsløb)
– 5 X 1 minut
tempoløb (borg 17)
med 1 minut roligt
løb som pause
(borg 12-13)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-14)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
(+ 2 stigningsløb)
– 6 X 1 minut
tempoløb (borg 17)
med 1 minut roligt
løb som pause
(borg 13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb opvarmning (borg
14-15) 10 minutter
(+ 2 stigningsløb)
– 7 X 1 minut
tempoløb (borg 17)
med 1 minut roligt
løb som pause
(borg 13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
14-15)

- Roligt løb opvarmning (borg
14-15) 10 minutter
(+ 2 stigningsløb)
– 8 X 1 minut
tempoløb (borg 17)
med 1 minut roligt
løb som pause
(borg 13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
14-15)

Tur 6

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
–12 minutter tempoløb (borg 16)
- 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-14)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
–12 minutter tempoløb (borg 16-17)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 12 minutter tempoløb (borg 16-17)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
–12 minutter tempoløb (borg 16-17)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

Tur 7

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 2 X 5 minutter
tempoløb (borg 16)
med 2 minutter roligt løb som pause
(borg 12-13)
– 5-10 minutter
roligt løb/afjogning
(borg 13-14)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 2 X 5 minutter
tempoløb (borg 1617) med 2 minutter roligt løb som
pause (borg 13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb (borg
14-15) 10 minutter
– 2 X 6 minutter
tempoløb (borg 1617) med 2 minutter roligt løb som
pause (borg 13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb (borg
14-15) 10 minutter
– 2 X 6 minutter
tempoløb (borg 1618) med 2 minutter roligt løb som
pause (borg 13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

Tur 8

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 20 minutter jævnt
løb (borg 15)
- 5 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-14)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 20 minutter jævnt
løb (borg 16)
– 5 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 20 minutter jævnt
løb (borg 16)
– 5 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 20 minutter jævnt
løb (borg 16)
– 5 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)
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Tur 9

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
(+ 2 stigningsløb)
–6 X 1 minut tempoløb (borg 17)
med 1 minut roligt
løb som pause
(borg 12-13)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-14)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
(+ 2 stigningsløb)
– 7 X 1 minut
tempoløb (borg 17)
med 1 minut roligt
løb som pause
(borg 13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb (borg
14-15) 10 minutter
(+ 2 stigningsløb)
– Evt. 8 X 1 minut
tempoløb (borg 17)
med 1 minut roligt
løb som pause
(borg 13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
14-15)

- Roligt løb (borg
14-15) 10 minutter
(+ 2 stigningsløb)
– 9 X 1 minut
tempoløb (borg 17)
med 1 minut roligt
løb som pause
(borg 13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
14-15)

Tur 10

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 20 minutter jævnt
løb (borg 15)
- 5 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-14)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 20 minutter jævnt
løb (borg 16)
– 5 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 20 minutter jævnt
løb (borg 16)
– 5 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 20 minutter jævnt
løb (borg 16)
– 5 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

Tur 11

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
–2 X 5 minutter
tempoløb (borg 16)
med 2 minutter roligt løb som pause
(borg 12-13)
– 5-10 minutter
roligt løb/afjogning
(borg 13-14)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
– 2X 5 minutter
tempoløb (borg 1617) med 2 minutter roligt løb som
pause (borg 13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb (borg
14-15) 10 minutter
– 2 X 6 minutter
tempoløb (borg 1617) med 2 minutter roligt løb som
pause (borg 13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb opvarmning (borg 14-15)
10 minutter – 2 x 6
minutter tempoløb
(borg 16-18) med 2
minutter roligt løb
som pause (borg
13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

Tur 12

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
(+ 2 stigningsløb)
– 7 X 1 minut
tempoløb (borg 17)
med 1 minut roligt
løb som pause
(borg 12-13)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-14)

- Roligt løb (borg
13-15) 10 minutter
(+ 2 stigningsløb)
– 8 X 1 minut
tempoløb (borg 17)
med 1 minut roligt
løb som pause
(borg 13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
13-15)

- Roligt løb (borg
14-15) 10 minutter
(+ 2 stigningsløb)
–9 X 1 minut tempoløb (borg 17)
med 1 minut roligt
løb som pause
(borg 13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
14-15)

- Roligt løb (borg
14-15) 10 minutter
(+ 2 stigningsløb)
– 10 X 1 minut
tempoløb (borg 17)
med 1 minut roligt
løb som pause
(borg 13-14)
– 10 minutter roligt
løb/afjogning (borg
14-15)

Lidt sundere, meget sjovere!
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Modul: ”forårsfavoritter”
(forårstræning – Mar./Apr./Maj)

De 12 forårstræningspas er ment som inspiration og bygget op således, at du som
træner selv kan skifte ud i aktiviteter og øvelser, efter hvad du har erfaring med fungerede bedst i efterårets træning.
Skemaerne er fyldt ud med overordnede forslag til indhold, men du kan frit selv afgøre,
hvilke aktiviteter og øvelser der skal indgå og i hvor lang tid. Brug dette materiale
aktivt. God fornøjelse!

lektionsplaner forårsfavoritter
forårfavoritter 1
Tid (minutter)

Fase

Aktivitet

Opvarmning

Roligt løb

Rekvisitter og lokalitet

Kongeløber – løbeteknik

Jævnt underlag – helst
græs til leg og evt. mere
fast underlag til løbeteknik

Træning

3.000 meter test

Stadion med 400 meter
bane (7,5 omgange) eller opmålt rute på 3.000
meter – gerne flad

Afrunding

Afjogning, notere resultater og
sige tak for i dag!

Resultatliste til test

Fase

Aktivitet

Rekvisitter og lokalitet

Opvarmning

Roligt løb

Teknik – leg/social
aktivitet

Ræv og ulv

Veste

Træning

3 x 1000 meter (grøn/blå)
4 x 1000 meter (rød/sort)

Gerne stadion med 400
meter bane (undlad at
bruge de inderste baner –
god stil)

Afrunding

Afjogning (Borg 11-13)
– tak for i dag!

Teknik – leg/social
aktivitet

forårsfavoritter 2
Tid (minutter)

forårsfavoritter 3
Tid (minutter)
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Fase

Aktivitet

Opvarmning

Roligt løb

Teknik – leg/social
aktivitet

Løbeteknik

Rekvisitter og lokalitet

Træning

15 minutter tempoløb

Afrunding

Afjogning (Borg 11-13)
– tak for i dag!

forårsfavoritter 4
Tid (minutter)

Fase

Aktivitet

Opvarmning

Roligt løb

Teknik – leg/social
aktivitet

Kædetagfat

Træning

1-2-3-3-2-1 minut intervaller
med 1 minut pause (grøn/blå)
1-2-3-4-3-2-1 minut intervaller
med 1 minut pause (rød/sort)

Afrunding

Afjogning (Borg 11-13)
– tak for i dag!

Rekvisitter og lokalitet

forårsfavoritter 5
Tid (minutter)

Fase

Aktivitet

Opvarmning

Roligt løb

Rekvisitter og lokalitet

Teknik – leg/social akLøbeteknik
tivitet
Træning

10 minutter tempoløb
5 minutter roligt løb
Trappetræning

Afrunding

Trapper – gerne brede

Afjogning (Borg 11-13)
– tak for i dag!

forårsfavoritter 6
Tid (minutter)

Fase

Aktivitet

Opvarmning

Roligt løb

Teknik – leg/social
aktivitet

Kædetagfat

Træning

6 x 1 minut med 1 minut pause
(grøn/blå)
8 x 1 minut med 1 minut pause
(rød)
10 x 1 minut med 1 minut pause
(sort)

Afrunding

Afjogning (Borg 11-13)
– tak for i dag!

Rekvisitter og lokalitet

Lidt sundere, meget sjovere!
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forårsfavoritter 7
Tid (minutter)

Fase

Aktivitet

Opvarmning

Roligt løb

Teknik – leg/social akRæv og ulv
tivitet

Træning

15 minutter jævnt tempo
(Borg 15-16) (grøn/blå)
20 minutter jævnt tempo
(Borg 16-17) (rød/sort)

Afrunding

Afjogning (Borg 11-13)
– tak for i dag!

Rekvisitter og lokalitet

Veste (2 farver)

forårsfavoritter 8
Tid (minutter)

Fase

Aktivitet

Opvarmning

Roligt løb

Teknik – leg/social
aktivitet

Kongeløber

Træning

2 x 1200 meter (grøn/blå)
3
3 x 1200 meter (rød/sort)
4

Afrunding

Afjogning (Borg 11-13)
– tak for i dag!

Rekvisitter og lokalitet

Gerne stadion med 400
meter bane (undlad at
bruge de inderste baner –
god stil)

forårsfavoritter 9
Tid (minutter)

40

HÅNDBOLDFITNESS

Fase

Aktivitet

Opvarmning

Roligt løb

Teknik – leg/social
aktivitet

Makkerløb

Træning

3 x 2 + 1 minut med 1 minut
pause (grøn/blå)
4 x 2 + 1 minut med 1 minut
pause (rød/sort)

Afrunding

Afjogning (Borg 11-13)
– tak for i dag!

Rekvisitter og lokalitet

forårsfavoritter 10
Tid (minutter)

Fase

Aktivitet

Opvarmning

Roligt løb

Teknik – leg/social
aktivitet

Løbeteknik

Træning

200-400-800-1000-800-400200 meter intervaller med 1-2
minutter pause (grøn/blå)
200-400-800-1200-800-400200 meter intervaller med 1-2
minutter pause (rød/sort)

Afrunding

Afjogning (Borg 11-13)
– tak for i dag!

Rekvisitter og lokalitet

Gerne stadion med 400
meter bane (undlad at
bruge de inderste baner –
god stil)

forårsfavoritter 11
Tid (minutter)

Fase

Aktivitet

Opvarmning

Roligt løb

Teknik – leg/social
aktivitet

Løbeteknik

Træning

2
3 x 1500 meter (grøn/blå)
3
4 x 1500 meter (rød/sort)

Afrunding

Afjogning (Borg 11-13)
– tak for i dag!

Rekvisitter og lokalitet

Gerne stadion med 400
meter bane (undlad at
bruge de inderste baner –
god stil)

forårsfavoritter 12
Tid (minutter)

Fase

Aktivitet

Rekvisitter og lokalitet

Opvarmning

Roligt løb

Teknik – leg/social
aktivitet

Istrolde og varmer feer – kodeord: god ferie!

Veste

Træning

3.000 meter test

Stadion med 400 meter
bane (7,5 omgange) eller
opmålt rute på 3.000 meter – gerne flad

Afrunding

Afjogning, notere resultater og
Resultatliste til test
sige tak for i år!

Tak for i år!
Vi ses igen til en ny omgang ”Løbe-Touren” til september!

Lidt sundere, meget sjovere!
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