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De �leste Marathon-løbere
starter med at træne sig op til
at løbe 5 og 10 kilometer inden
de tager det store spring - både
mentalt og fysisk.
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Pres ikke kroppen unødvendigt
Løb på et blødt underlag

Undgå overbelastningsskader
- løb rigtigt og med de rigtige løbesko
Følg en træningsplan - meld dig
evt. ind i en løbeklub

Løb skal være sjovt og motiverende
Træn aldrig med sygdom eller
smerter i kroppen.

Af Michael Fahlgren

Allerede som barn vidste danske Henrik Them at
han kunne løbe hurtigere og længere end de ﬂeste
andre børn, og efter ﬂere år med fodbold som sin
altoverskyggende sportsgren begyndte han som 1718 årig at snuse til løb. På det tidspunkt løb begge
hans forældre i den lokale Bagsværd Atletikklub,
som manglede en løber på ungdomsholdet.
Hans ambition på det tidspunkt var at blive en
god 100 meter-løber, men hurtigt stod det klart
at de længere distancer lå langt bedre for Henrik
Them. I dag er han blandt Danmarks hurtigste
Marathonløbere - den foreløbige kulmination
fandt sted under Frankfurt Marathon i 2012, hvor
han med tiden 2:16:06 satte den hurtigste danske
maratontid siden 1996, og blev den 13. hurtigste
dansker nogen sinde.
SIN EGEN VÆRSTE FJENDE
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I foråret 2011 begyndte Henrik Them at træne til
Marathon, på et tidspunkt, hvor han yderst sjældent
havde løbet træningsture på længere end 20 km.
Målet var et Marathonløb i efteråret 2011.
– Jeg blev hurtigt klar over at Marathon var
meget mere mig, og trænede mig op til mit
første Marathonløb i efteråret 2011. Man skal
være klar over, at udfordringerne ved at løbe et
Marathonløb er meget forskelligt fra at løbe 5, 10
eller halvmarathon løb Ikke mindst er det psykisk
meget hårdt, og kunsten er at ﬁnde sit eget tempo.
Et udlæg der kun er 2 sekunder for hurtigt per km.
kan få store konsekvenser senere i løbet.
Som løber er jeg meget social og kan godt lide at
løbe sammen med andre. Det kan nemmere lade
sig gøre i forbindelse med træningen på imod et
Marathonløb, da træningen ikke er så intensiv, men
mere har fokus på mængde.
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På en måde kan man være sin egen værste fjende
idet løb meget handler om at bryde grænser. Og der
skal brydes rigtigt mange grænser for at nå de 42
km, da man af naturlige årsager ikke ved, hvad der
sker, når man kommer ud over de vante 10 eller 20
km, påpeger Henrik Them.

Henrik Them
opdeler mentalt sine
marathonløb i otte
mindre distancer på hver
fem km - også lige de
sidste to.

KOST OG NEDTRAPNING
I de sidste to uger inden et Marathonløb begynder
Henrik Them tillige at ændre sin træning, dels at
ændre kosten med det formål at fylde depoterne op.
– Som Marathonløber starter de store forberedelser
to uger før selve løbet. Formen kan man ikke
længere ændre på, derfor trapper man træningen
ned i den periode, hvor det gælder om at
klargøre kroppen til den belastning,
den udsættes for under et
Marathonløb. Det er en
balancegang, for dels
skal man holde sig i
gang, dels skal man
ikke træne lige så hårdt
som man plejer. I forhold
til kosten starter jeg 3-4 dage
inden løbet det man kalder for en
carboloading, hvor man har ekstra fokus på
at fylde op med kulhydrater. Jeg gør det i ﬂydende
form, men ellers står den på pasta, ris og kartoﬂer,
svarende til et ekstra indtag pr. dag på 300-400
gram pasta. Derudover spiser jeg normalt.
Er det varmt og man sveder skal man fylde op
med elektrolytter for at sikre en intakt
saltbalance, slutter Henrik Them.
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1

De første fem km bruger
han på at komme ind i en
god rytme.

fase
2

Ved 5-10 km ﬁnder
man sig selv.

fase
3
fase
4

Ved 10-15 km kan man
arbejde med tempoet.
Ved 15-20 har man fokus
på at holde det valgte tempo
- og resten af vejen skal man
arbejde med sig selv og
kæmpe sig i mål.
Det optimale Marathonløb
løbes med det man kalder
negativ split. Den sidste
halvdel hurtigere end den
første. Eller løber stabilt
hele vejen.

Få den helt rigtige start på løbetræninging - Peter Ebro, Løberen.dk

Træn med
hovedet først

Alt for mange nye løbere går for hårdt
til værks i starten, og får dermed
overbelastningsskader. Det er helt
unødvendigt, som den uhyre erfarne løber
Peter Ebro her forklarer.

Peter Ebro

Af Michael Fahlgren

– Der er naturligvis nogen forskel
på, om man skal i gang med
at løbe – eller man skal i gang
med at løbe en halv eller hel
Marathon. Er man helt ”grøn”
som løber, og ikke har løbet før,
skal man være opmærksom på
at starte stille og roligt op for at
undgå overbelastningsskader,
der typisk opstår fordi man
træner hårdere end kroppen kan
holde til, forklarer Peter Ebro,
der til daglig vejleder løbere i
butikken Løberen i Kgs. Lyngby.

Marathonløbets faser

LØB HANDLER
OM AT BRYDE
GRÆNSER
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Af Michael Fahlgren

Træn jævnligt – gå og småløb. På
trods af at det for den utrænede
løber hurtigt kan tage 12-15
uger at blive i stand til at løbe
5 km sammenhængende,
skal man ikke tabe modet og
udsætte planlagte løbeture. For
det er umådeligt vigtigt at man
træner jævnligt. Har man løbet
før kan man dog forholdsvis
hurtigt komme op at løbe de 5
km, der for mange er den første
”milepæl”.

– Mange har i starten svært
ved blot at løbe 200 meter ad
gangen. Derfor skal man starte
med at gå og småløbe lidt indtil
benene er stærke nok til at klare
belastningen. Konditionen
forbedres relativt hurtigt, og
allerede efter nogle få uger kan
man løbe længere ad gangen
uden at blive forpustet. Til
gengæld er dine sener, senevæv
og bruskvæv ikke fulgt med – det
kan tage op til 6-10 måneder,
forklarer Peter Ebro.

Find den
rigtige
løbesko
der passer
til dig
Af Michael Fahlgren

læbetræning
for begyndere

Find din løbestil
Du kan endnu nå at træne dig op til et af
forårets halvmarathon-løb. Er du helt ny løber
bør du sigte efter et Marathonløb til efteråret.
I begge tilfælde skal du �inde din løbestil.

Basalt set er mennesket født til at løbe; og
løbe på bare fødder. Rent praktisk er det kun
sjældent muligt på grund af underlagets
beskaffenhed, og fordi folk ikke er stærke
nok i deres fødder og underben og ikke
giver sig tid til at optræne denne styrke, der
kræves for at man kan løbe skadefrit på bare
fødder. Hvilken løbesko, der er bedst, er
eksperterne til gengæld ikke enige om, når
det handler om at absorbere den belastning,
som løb medfører.
– Belastningen skal absorberes på en eller
anden måde: biomekanisk eller ved hjælp
af en løbesko. Løbeskoen skal naturligvis
passe til foden, men den skal også passe
til de udfordringer, den pågældende løber

har. Og den løbestil den enkelte løber
ønsker at opnå. Mange løber tilbage på
hælen, ruller hen over foden og ﬂader
lidt ud i svangen. Den bevægelse kaldes
for pronationsbevægelse, hvor man helt
naturligt roterer lidt i skinnebenet, ﬂader
ud i svangen og sænker forfoden ned mod
jorden, fastslår Peter Ebro og tilføjer at hvis
styrken i skinneben/fod mangler kan man
komme til at overpronere. Det kan kun afsløres
ved en (video)test, der samtidigt vil danne basis
for valg af den helt rigtige løbesko.
På Løberens hjemmeside (loberen.dk) kan
du både ﬁnde en række frit tilgængelige
træningsprogrammer, guides med gode
råd samt videoer om løbeteknik.
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