
Gode råd om løbetræning! 

Havstrygerne har nu fået mulighed for at tilbyde klubbens medlemmer ”gode råd” om løbetræning. Lars 

Hansen, som har været medlem i klubben det seneste år og som har stor erfaring med løbetræning på alle 

niveauer, har tilbudt denne nye ”tjeneste”.  

Mange nye løbere kan – især i opstartsfasen – være i tvivl om mange forhold omkring løb, som er 

indlysende for os, der har løbet i mange år. Det kan være lige fra sko, øvrig påklædning til spørgsmål om 

løbestil og evt. supplerende træning (mave, ryg m.m). Det er ligeledes min erfaring, at mange nye løbere 

har en forventning om, at de kan få fremgang meget hurtigt og derfor forcerer træningen i starten. Det er 

der ingen grund til – det er meget bedre at starte stille og roligt op med at løbe, eventuelt med at gå det 

meste af vejen i den første periode. Det som er væsentligt, er at man opnår at mærke det overskud og 

velvære, som det giver at løbe. Det er denne ”følelse” som bliver motivationen for den videre træning. 

Tilbuddet om gode råd er ikke kun rettet mod nye løbere. Er der klubkammerater, som har en bestemt 

konkurrence eller løb, hvor de ønsker at være i topform, hjælper jeg også gerne med at planlægge 

træningen op til dette. 

I øvrigt fornemmer jeg, at der i tiden er en klar tendens til, at man skal løbe langt, meget laaaangt. Denne 

udvikling mener jeg ikke nødvendigvis er rigtig, man kan få meget ud af at løbe kortere og hurtigere ture. 

Det er ikke så slidsomt, ikke så tidskrævende, sjovere og giver i øvrigt bedre resultater, hvis det er det man 

ønsker. Man bestemmer selvfølgelig helt selv – det er klart!  

Der er et område, hvor jeg ikke kan og vil rådgive – det er vedrørende skader. Her må I kontakte specialist 

(læge e.a.) . 

Alle andre spørgsmål vedr. løb og løbetræning kan I sende til mig på min mailadresse: 

info@motionevent.dk, eller vi kan snakke sammen til træning i klubben, hvor jeg kommer 1-2 gange om 

ugen. 

Med håb om en god løbesæson til jer alle! 

Lars Hansen 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@motionevent.dk

