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SPARTA
Begynderprogram

VI MØDES ONSDAGE KL. 17:30
IDRÆTSHUSET, GUNNAR NU HANSENS PLADS 7, KØBENHAVN Ø
TRÆNERNE

Bente Frøkjær – blivlober@sparta.dk • Britta Vejen • Birgit Rintza • Lene Knudsen
Maria Nannestad • Mikael Houborg • Rikke Jeberg
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At melde afbud din træner, hvis du er forhindret i at deltage
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Test og fest
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Testløb 5 km
Har du spørgsmål vedr. Sparta?
Kontakt Sparta Løbskontor
Gunnar Nu Hansens Plads 11
2100 København Ø www.sparta.dk
Tlf. 35 26 69 00
Mail: sparta@sparta.dk

BEGYNDERPROGRAM

EN MOTIONSLØBER ER FØDT!

På sidste side i denne folder finder du et rigtig godt
begynderprogram. Hvis du følger det, skulle du gerne komme ud på den anden side som en fuldblods
motionsløber. Programmet starter helt fra bunden.

Nu er du jo allerede blevet en habil løber, der kan
løbe 5 km. Du kan nok selv vurdere, om du har lyst
til at øge intervallerne eller den tid, du løber ad gangen. Men husk, at du ikke må gå for voldsomt frem.
Hvis du føler, det bliver for hårdt, så sæt tempoet
ned eller gå en uge eller to tilbage i programmet. Du
risikerer at få en skade, hvis du går for hårdt frem.
Restitution er vigtigt, - hav altid mindst 1 dag mellem
dine løbeture. Da jeg i sin tid begyndte at løbe, fik jeg
efter nogle måneder en overbelastningsskade i den
ene akillessene. Det resulterede i, at lægen forbød
mig at løbe i flere uger. Og det er altså ikke særlig
sjovt, når man nu lige er begyndt at kunne lide det!

Begynderprogrammet er bygget således op, at du
forudsættes at løbe tre gange om ugen, den ene
gang med træner/instruktør på. Hvis du helt åbenbart føler, at du er i bedre form, end starten af dette
program kræver, kan du prøve at hoppe ind i programmet lidt længere fremme. Men husk, at det ikke
må være hårdere, end at du føler dig rimeligt tilpas
med det. Og du må heller ikke være helt smadret
bagefter. For så har du enten løbet for stærkt, og/
eller du er hoppet ind på et trin, som ligger for langt
fremme for dig.
Find en rute, der er nogenlunde flad. For mange
bakker på ruten ødelægger nemlig nemt både løbeog åndedrætsrytmen. Det ville også være godt, hvis
du kunne finde et sted, hvor der ikke er ret mange
mennesker. Så kan du koncentrere dig om opgaven
og behøver ikke at tænke på andre folks reaktioner.
Der veksles mellem at løbe og at gå. Du skal sørge
for at få åndedrættet næsten helt i ro under pauserne. Hvis du ikke får det, kan det blive for hårdt,
og det er et tegn på, at du har løbet for stærkt. Du
skal sørge for, at der er mindst én hviledag mellem
træningerne.
Følg programmet! Selv om du føler overskud, frarådes det at løbe mere, end programmet anfører – og
lad være med at løbe hurtigt!
Husk at strække ud i musklerne både før og efter
træningen. Så undgår du lettere skader og ømhed i
musklerne dagen efter, du har løbet.
Programmet er kopieret fra Run4fun.

Efter at have fulgt programmet er løbeturene ved at
blive en del af din hverdag. Måske vil du heller ikke
undvære løbeturene?
Næste trin er så at blive en stabil løber. Det vil sige,
at du skal fortsætte med at løbe 2-4 gange om ugen.
Det gør ikke noget at holde en pause en gang imellem, men du skal være opmærksom på, at formen
bliver dårligere efter bare en enkelt uges pause.
Desuden er risikoen for skader større efter en pause,
hvis man ikke skruer lidt ned for blusset, når man
går i gang igen.
En sund livsstil indebærer motion, men vel at mærke
motion, som man er glad for. Det allervigtigste, når
man taler om motion, er at gøre det. Så er det mindre vigtigt hvilken motionsform, der er tale om, blot
man får rørt sig. Sundhedsstyrelsen anbefaler 30
minutters motion om dagen, hvor pulsen stiger og
man bliver forpustet.
Løb er en fantastisk motionsform, der kan dyrkes af
alle, uanset hvem man er, eller hvor man er. Der er
altid mulighed for at tage et par løbesko på og få rørt
sig lige meget hvor i verden, man er. Når man først
er kommet godt i gang med løb som motionsform,
så er det svært at stoppe igen.
Derfor er det meget vigtigt, at man som nystartet
løber ikke presser for hårdt på i starten, men følger
en stille og rolig fremgangsmåde, både for at undgå
skader, men også for at finde glæden i løbet, uanset
hvilket niveau, man som løber befinder sig på.

HAR DU MOD PÅ
AT LØBE MED SPARTA?
Du kan fortsætte med at løbe for dig selv eller med
kæresten/manden/konen eller veninder/venner/
kolleger. Men du kunne også overveje at melde dig
ind i SPARTA.
Når du starter i SPARTA, kommer du ind i et fællesskab, hvor fællesnævneren er løb. Du vil i en klub
drage fordel af, at der oftest er løbere på alle niveauer. Det betyder, at du altid vil kunne finde nogle at
træne med, selv når du måske ender som hardcore
marathon freak, vil du med garanti finde sammen
med nogle i klubben med samme interesse.
At være medlem af en klub gør naturligvis, at det er
faste tidspunkter, der trænes på. Ligeledes starter
ruterne typisk fra det samme sted, hvilket måske
betyder, at du har noget transport, inden du kan
nyde samværet med dine nye løbekammerater.
SPARTA har træning fra mandag til fredag kl. 17:30,
hvor vi mødes i Idrætshuset.
Som medlem af Sparta har du mange fordele - bl.a.:
• Du deltager gratis i alle løb
arrangeret af Sparta
• 15% rabat hos Marathon Sport sportssko og beklædning
• 15% hos klinik.dk fysioterapeutiske behandlinger
• 15% hos Energiilivet.dk (pr 1.marts) kostvejledning
• Sociale arrangementer såsom spændende
foredrag, påskebrunch, maratonmiddag,
årsfest, julefrokost mm.
Spørgsmål vedr. medlemsskab til:
medlem@sparta.dk eller telefon 3526 6900

DE FØRSTE
MÅNEDER I SPARTA

Du velkommen til at deltage i vores træning nogle
få gange, før du beslutter dig for at blive medlem.
Som ny løber er mandage og onsdage de bedste
dage, for det er her, vi har vores langsomste hold.
De løber 6:30 minutter/km (svarer til 5 km på 32½
minut), og det kan de fleste af os klare.
De løber 8 km om mandagen (til Hellerup), men
stopper op efter 3 km, hvor man kan vælge at løbe
hjem, så turen bliver 6½ km. Onsdag løber de 12 km
til Dybbølsbro, men igen: de stopper op efter 3 km
(ved Toldboden), og man kan løbe hjem.
Hvis du vælger at løbe en tur med 6:30 holdet, har
Sparta en ordning, som gør, at du kan føle dig tryg
og komfortabel: ”løbekammerat ”.
• En ”løbekammerat” er en rutineret løber (ikke
en træner), men bestemt rutineret nok til at kunne
klare sig selv og støtte dig.
• En ”løbekammerat” er en, som løber sammen
med dig på den distance, du vælger at prøve
kræfter. På den måde føler du dig aldrig alene på
holdet eller på turen rundt i byen.
• En ”løbekammerat” er en løber, som hjælper
og støtter dig på vejen, så du kommer godt rundt
på turen.
• En ”løbekammerat” forlader dig ALDRIG. I følges ad hele vejen, og kommer ALTID hjem til
idrætshuset SAMMEN.
Løbekammerater er tilgængelige både mandag og
onsdag.
Sådan fungerer det:
• Du møder bare op til træning mandag og/eller
onsdag.
• Du kommer senest kl. 17:20.
• Du finder en af de løbetrænere, som du kender
fra begynderholdet, og siger, at du godt kunne
tænke dig en løbekammerat til dagens løbetur.
Hvis 6:30 minutter/km er for hurtigt for dig, kunne
vores ”Indslusningshold” være en mulighed. Her
løber vi 7 minutter/km (svarer til 5 km på 35 minutter). Det er Bente, Jes og Mikael, der står for det
hold. Formålet med holdet er udelukkende at gøre
deltagerne i stand til at løbe hurtigt nok til at være
med på 6:30 holdet.
Mandag løbes 6½ km til Tuborgvej og 6 km om
onsdagen til Toldboden.
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SÅDAN KOM JEG SELV I GANG

HVORFOR LØBE?
Hvorfor skulle man overhovedet gå i gang med at løbe? Mange mener jo, at det nærmest er selvpineri. Men
lyt ikke til disse lyseslukkere. De aner ikke, hvad de taler om. Hvis løb føles som selvpineri, er det simpelthen,
fordi man løber for stærkt. Så enkelt er det!
Der er masser af gode grunde til at begynde at løbe. Det kan være, du gerne vil smide et par kilo, at du
er træt af, at du bliver forpustet, når elevatoren er i uorden, og du må tage trapperne til første sal, eller du
gerne vil opleve naturen på en anden måde. Under alle omstændigheder er der masser af gode grunde til,
at løb er den bedste motionsform, der findes. Nogle af dem er anført herunder, men det skal retfærdigvis
nævnes, at nogle af fordelene også er gældende for andre udholdenhedsidrætter.

FORBEDRING
I modsætning til mange andre sportsgrene, kan
man (når det drejer sig om langdistanceløb) blive
ved med at forbedre sig i mange år. Og selv når
ens tider efterhånden begynder at blive dårligere
pga. alderen, sker det meget langsomt. Tro endelig
ikke, at du kan løbe fra alle 70-årige, bare fordi du
selv er 30!!
HJERTET
Hjertet er en muskel, og den styrkes, som mange
andre muskler, også ved løb. Efterhånden som
hjertet bliver stærkere, behøver det ikke pumpe så
mange gange for at holde gang i systemet, og dermed falder din hvilepuls, - typisk med omkring 1020 slag pr. minut. Det betyder, at hjertet skal arbejde
mindre (og derfor også belastes mindre) for at holde
organismen i gang.
KONDITION
Den konstante bevægelse i løb gør, at det er en
meget effektiv måde at komme i form på. Der er
ingen “spildtid”, da man hele tiden er i bevægelse.
LEVETID
Flere undersøgelser viser, at løbere lever længere
end dem, der ingen motion dyrker. Det amerikanske
Shape Magazine, har udregnet, at man i gennemsnit forlænger livet med 13 minutter for hver km,
man løber!! Det er der da perspektiver i!
MENTALT
Også på det psykiske plan er der en positiv effekt
at hente. Selvtilliden bliver bedre, man tænker klarere og har mindre tendens til at blive anspændt.
Mange oplever, at man på en lang løbetur kan se
problemer fra en anden vinkel og måske endda løse
dem undervejs.
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SUNDHED
Løb (og andre former for udholdenhedsidræt) styrker immunforsvaret og virker forebyggende overfor
mange sygdomme og skavanker som fx. hjertekarsygdomme, blodpropper, gigt, astma, forhøjet
blodtryk og almindelige forkølelser. Desuden virker løbetræning forebyggende overfor (og bruges
også til behandling af) milde depressioner. En amerikansk undersøgelse viste, at løbere havde 32 %
færre fraværsdage fra deres arbejde end kolleger,
der ikke dyrkede motion.
TRÆNINGSMULIGHEDER
Du kan løbe, når det passer dig. Du kan løbe året
rundt i al slags vejr, måske lige bortset fra isslag og
høj sne. Efterhånden som man kommer til at holde
af at løbe, nyder man virkelig at kunne komme ud
året rundt.
SØVN
Søvnen bliver mere effektiv. Det er de færreste løbere, som kender til søvnbesvær.
VÆGT
Løb - kombineret med fornuftig kost - er den rette
vej til et vægttab. Det er den naturlige måde at tabe
sige på; når man forbrænder flere kalorier, end man
indtager, taber man sig. Hvis man forbrænder færre
kalorier, end man indtager, tager man på. Det er
faktisk meget enkelt.

– beretning fra en forhenværende begynder

Efter en hel del forgæves forsøg begyndte jeg at løbe regelmæssigt i 2000. Jeg fulgte et træningsprogram, som inden starten nærmest så latterligt let ud, men siden har jeg fundet ud af, at uden dette lette
program var jeg aldrig kommet videre. For i de mislykkede forsøg havde jeg begået den samme fejl, som
får mange mennesker til at holde op: jeg havde overvurderet mig selv.
Trods min arrogante holdning til træningsprogrammet besluttede jeg mig til at følge det nøje. Det første
mål var at kunne løbe 15 minutter i træk uden at gå. Ja, lyder det ikke latterligt? Men det er altså ikke
sådan lige at gøre, hvis man ikke er i form. Man kan måske nok gennemføre distancen, men man vil ikke
få den nødvendige, gradvise opbygning af form og selvtillid, der skal til.
Efter at have fulgt træningsprogrammet til punkt og prikke var jeg nu i stand til at løbe i 15 minutter uden
pause. Mit næste mål var at løbe rundt om Sortedamssøen (dem begge!). Turen er en klassisk distance,
som mange løbere har stiftet bekendtskab med, og den er godt på 3 km. Dette mål opnåede jeg ret hurtigt, og jeg begyndte gradvist at øge distancen ved at lægge en sø mere på efterhånden.
Dernæst definerede jeg et mål, som førhen ville have været utopisk: at gennemføre Eremitageløbet (13,3
km) samme år. Jeg gennemførte E-Løbet, og jeg var lykkelig. Siden dengang i 2000 har jeg løbet regelmæssigt, og kunne slet ikke undvære det i dag.
Jeg har indtil for et par år siden haft et par huskeregler, som jeg er overbevist om, er grunden til, at jeg har
holdt fast og ikke givet op:
• have det rart med at løbe
• ikke løbe hurtigere, end jeg havde lyst til at løbe næste gang
• fokusere på hvor længe eller hvor langt, jeg havde løbet, og ikke på hvor hurtigt jeg løb.
Jeg tog bare løbeskoene på og løb. Når man først er kommet ud i naturen, fortryder man det ikke. Jeg
vænnede mig gradvist til at være nogenlunde ligeglad med, om folk gloede, og hvad de syntes om, at
man gik det halve af vejen.
Efterhånden er jeg blevet en smule mere ambitiøs og gør lidt mere ud af at forbedre mine egne rekorder
både under træning og til motionsløb. Men jeg har hele tiden for øje, at løb skal være noget, jeg holder af
og ikke en sur pligt.

ØKONOMI
Det er en af de billigste sportsgrene, man kan dyrke.
Det eneste, du behøver, er et par gode løbesko.
Selvfølgelig kan man også købe sig fattig i løbetøj,
men det bestemmer man heldigvis selv.
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SÅDAN KOMMER DU I GANG

”GODE” UNDSKYLDNINGER

Det første, du skal gøre, er at glemme alt om fart og
mellemtider. Der bliver rig lejlighed til at sprinte af
sted senere – næste år! Og pas på, drenge, for der er
mange piger, der er rigtig gode løbere, så lad være
med at prøve at imponere. Hvis du har et løbeur, så
brug det kun til at måle, hvor lang tid du har løbet,
og ikke hvor hurtigt, du har løbet.

”DET TAGER LANG TID”
Naturligvis optager løb en del af ens tid, men da det
er en meget effektiv motionsform, er den ikke nær
så tidskrævende som mange andre idrætsgrene,
fx. cykling. Og da du kan løbe hvor og hvornår, det
passer dig, burde det kunne lade sig gøre at få det
hele til at gå op. Trøst dig med, at dette problem føles
mindre, efterhånden som du bliver mere erfaren,
og betragt den tid, du bruger på at løbe, som en
investering i et bedre liv.

Det er meget vigtigt, at man hele tiden har en målsætning. Men specielt i starten skal man passe
på, at den ikke bliver for ambitiøs. I første omgang
kunne målsætningen være at gennemføre et begynderprogram. Hold dig så kun denne målsætning for
øje og lad være med at kigge langt efter de løbere,
der tilsyneladende ubesværet kan flyve hen over
asfalten timer i træk. Det er utrolig vigtigt at kende
og acceptere egne begrænsninger. Når du har nået
et mål, kan du så overveje, om du har tid, lyst og
ambition til at sætte dig et nyt mål, som er lidt mere
krævende, eller om din nye målsætning simpelthen
skal være at fastholde det niveau, som er opnået.
Når du skal i gang med at løbe, skal du være indstillet
på, at det skal være langsomt. Jeg læste engang i
en løbebog, at begyndere skal finde et tempo, som
de synes er langsomt - og dernæst halvere det! Det
lyder underligt, men jeg tror, der er noget om snakken. For det må ikke gøre ondt. Og specielt ikke i
starten, hvor man lettere kan få lyst til at droppe det
hele igen. Du må gerne blive lidt forpustet, men du
må ikke være stakåndet og hive efter vejret. Hvis
du gør det, løber du for hurtigt og må sætte tempoet ned. Husk det! Lad ikke hjernen bestemme
tempoet med tanker som: “det kan da ikke passe,
at jeg ikke kan løbe hurtigere, jeg sætter lige farten
lidt op”. Du kan godt løbe hurtigere, men du må
ikke, for det kan være den indirekte vej til at lægge
løbeskoene på hylden igen. Som en tommelfingerregel: du skal ikke løbe stærkere, end du kan føre
en samtale undervejs.
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En hovedregel siger, at det først er efter ca. 3 måneder, at man rent faktisk begynder at nyde dét at løbe.
Det kan selvfølgelig variere fra person til person.
Men regn med, at de første tre måneder er en del af
programmet, som fører til, at man bliver en tilfreds
og trofast løber. Så det er altså i disse tre måneder, at
du skal være ekstra opmærksom på at tage af sted,
selvom du måske ikke lige føler, at du har lyst eller
tid. Og nu vi er ved det med tiden: du skal vænne dig
til at prioritere løb højt, så andre ting skubbes ned
ad listen, for ellers ender det alt for ofte med, at du
ikke får løbet, fordi der var så meget andet, du skulle.
Du kan altid få tid til at løbe. Det er et spørgsmål
om at prioritere dine opgaver. Et godt råd: læg dine
træningstider ind i din kalender og respekter dem
på linje med møder!
Det svære er egentlig ikke at løbe, men snarere at
holde fast i det og gøre det til et fast indslag i ugens
program. Alle kan føle sig fristet af at springe træningen over en gang imellem, men specielt begyndere
skal være opmærksomme på at styre uden om de
typiske grunde til at holde op med at løbe igen.

- som du ikke skal bruge!

Jo mere overvægtig man er, des hårdere er det
at begynde at løbe. Og da man belaster benene
tre gange sin egen kropsvægt, når man slår fødderne ned i underlaget, er man også mere udsat
for overbelastning og skader. Derfor skal man være
ekstra forsigtig med optrapning af træningen, hvis
man overvægtig. Hvis du er meget overvægtig, bør
du starte med at gå nogle raske ture tre gange om
ugen. Når du føler, at du er klar til det, kan du så gå i
gang med et begynderløbeprogram. Snak evt. med
træneren om, hvordan det kan gribes an.

HUSK!

Dårligt vejr findes ikke - kun dårlig påklædning!
Du fortryder aldrig en løbetur!
”DÅRLIGT VEJR”
Vi ved jo alle, at det danske vejr er en prøvelse ind
imellem. Men det ser som regel værre ud, end det
er, når man står inde i den varme stue og ser ud på
det. Når man først er kommet af sted, er det egentlig
ikke så galt. Så den værste tærskel, man skal over,
er faktisk dørtærsklen. Naturligvis kan vejret være
så surt, at det kan være svært at bevare optimismen,
og så kan man selvfølgelig vælge at springe et enkelt
træningspas over. Men pas på, for det kan lynhurtigt
blive en vane! Næste gang, du skal af sted, er vejret
måske endnu værre, og så er det endnu nemmere
at droppe træningen den dag. Pludselig mangler du
en uge, så to, for til sidst at være holdt helt op igen.

”DET ER KEDELIGT AT LØBE”
Jeg må da nok indrømme, at hvis det er action, du
går efter, er løbesporten ikke det rigtige for dig. Her
drejer det sig om at komme ud i naturen i al slags
vejr og mærke, hvordan kroppen arbejder. Hvis du
godt kan lide at løbe, men føler, at det begynder at
kede dig lidt, kan det være, du trænger til at variere
din træning og/eller dine ruter eller at opjustere din
målsætning. Nogle løbere begynder også at kede
sig lidt, fordi der mangler selskab ude på ruterne.
Hvis du har det sådan, var det måske en idé at
melde dig ind i en løbeklub. De fleste klubber har
en motionsafdeling, hvor der plads – også til dem,
der ikke løber så hurtigt.

”OVERVÆGT”
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