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Forord

At gå. Hvor svært kan det være?

Ikke ret svært og derfor er det en ideel motionsform for 

enhver, der vil i bedre form på en nem måde, og både 

processen og resultaterne er overraskende positive.  

Gang virker sundhedsfremmende: Regelmæssige gåture 

styrker hjerte, kredsløb og knogler og kan forebygge, 

helbrede – gøre medicinfri – eller lindre lidelser som fx 

diabetes type 2, forhøjet blodtryk og hjertekarsygdom. 

Gang hjælper også til vægtvedligeholdelse, bedre natte-

søvn og flere og bedre leveår.

Gang er præstationsfremmende: Kondition og restitution 

forbedres og frisk luft, dagslys og sanseoplevelser løfter 

humøret. Gang er desuden eminent til aktiv mindfulness 

og stressreduktion og som platform for kreative tanker.

Sidst, men ikke mindst kan man gå sig til flere oplevelser. 

Til fods kan man færdes steder, hvor hverken biler eller 

cykler kan komme.

God læselyst og god gåtur
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OM GANG
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Gang og løb

Mennesket har to basale bevægelser til forflytning, 

bevægelse fra et sted til et andet: Gang og løb, to 

forskellige motoriske programmer i hjernen. Når far-

ten over en vis hastighed, skifter vi naturligt til løb.
 

Vores egen normale ganghastighed afhænger af 

benlængden. Korte ben svinger hurtigere end lange 

ben, til gengæld tager lange ben længere skridt.  

Både skridtlængden og skridtfrekvensen øges med 

stigende ganghastighed.

Både gang og løb styrker kredsløbet og knoglerne. En 

forskel er, at løb har en flyvefase, hvor begge fødder

momentant letter fra jorden. Det resulterer i, at man 

lander tungere under løb; ved landing påvirker man 

underlaget med et tryk og får et modsatrettet tryk op 

i kroppen, impact, der omtrent svarer til mindst 2-3 

gange kropsvægt, hvilket klassificeres high impact. 

I gang har man hele tiden en eller begge fødder i 

kontakt med underlaget, så impact er kun omkring 

1½ gange kropsvægt, low impact. Det er cirka-tal, 

fordi graden af impact påvirkes af måden, vi går på.
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Hvad er gang?

At gå er bare noget vi gør; vi mennesker sætter den ene 

fod foran den anden. Men hvad er gang egentlig?

 y Særskilt grundmotorisk program, der udvikles før  

1-års alderen; børn begynder at gå, når de er ca. 10-15 

måneder. Gang er forskelligt fra løb, et andet program.  

 y Grovmotorisk bevægelse: Involverer kroppens store 

muskler og enkle bevægelser modsat de finmotoriske 

øjen- og fingerbevægelser. Er betinget af neurale net-

værk i rygmarven, aktiveres af hjernen og sanseindtryk.  

 y Lokomotorisk bevægelse: Bevægelse, der flytter hele 

kroppen fra et sted til et andet. At bevæge sig oprejst 

på to ben kaldes bipedalisme. Selvvalgt ganghastighed 

for voksne er ca. 5,2 km/t, for ældre, 70 år, ca. 4,7 km/t. 

 y Kredløbstræning, den naturligste, nemmeste form:  

Gang kræver muskelarbejde, så hjertet slår hurtigere for 

at pumpe blod med ilt ud til musklerne via blodårerne. 

Gang tager længere tid fra A til B end fx cykling og løb, 

men giver mere tid til at reflektere og filosofere. 
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Gang versus løb

Mennesker skifter spontant fra gang til løb, når farten 

øges. Det sker normalt ved omkring 7,2 km/t. 

Vi kan dog gå i hurtigere tempo end ca. 7,5 km/t, 

power walking og kapgang, og løbe langsommere 

end 7,5 km/t, lunten eller wogging, walking-jogging. 

Hvorfor skifte tempo? Forskning peger på, at det kan 

skyldes træthed eller ubehag i skinnebensmusklerne.

Overgang fra gang til løb sker i løbet af 2-3 fodisæt. 

Ganghastighed (cirkatal)

2-3 km/t  Langsom slentren

4-5 km/t  Moderat, almindeligt, tempo gang

5-6 km/t  Rask gang

6-7 km/t  Hurtig gang, meget rask gang

7-8 km/t  Meget hurtig gang 

Løbehastighed (cirkatal) 

8 km/t   Jogging i roligt tempo

9-10 km/t   Moderat tempo løb

11-12 km/t  Almindeligt til hurtigt løb

13-14 km/t  Hurtigt løb

15-16+ km/t  Meget hurtigt løb
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Gang

Gang adskiller sig fra løb ved at der er mindst en fod i 

underlaget på alle tidspunkter – en fod under svingfase 

og standfase, begge fødder under den dobbelte stand-

fase – mens løb har en flyvefase ‘uden jordkontakt’. Det 

tryk, fodisættet påvirker underlaget med, er ca. 1½ gange  

kropsvægt ved gang og 2-3 gange kropsvægt ved løb.

Ganghastighed og stil er individuel og varierer afhængigt 

af kondition, muskelstyrke, kropsvægt, kropshøjde og 

benlængde samt humør, sanseindtryk og ydre faktorer; 

1) vægtbelastning fx bæreposer, baggage eller oppakning,  

2) terræn, vandret vej, bakker og bjerge, og 3) overflade: 

Beton, asfalt, træ, sten, jord, grus, sand, græs eller is.

Den gennemsnitlige menneskelige ganghastighed ved 

fodgængerovergange er målt til ca. 1,4 meter pr. sekund 

svarende til 5,0 kilometer i timen. 

Forskere har målt ganghastigheder for fodgængere ved 

fodgængerovergange fra 4,51 km/t til 4,75 km/t for ældre 

og fra 5,32 km/t til 5,43 km/t for yngre (Chang, 2010).

Hurtig ganghastighed for motionister er omkring 6,5-7 

kilometer i timen. Til sammenligning kan verdenselitens 

kapgængere gå med en gennemsnitsfart på 14 km/t.
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Fordele

+ styrker hjerte og kredsløb og evt. konditionen

+ forbedrer stofskiftekonditionen, celle konditionen

+ styrker knoglerne, men ikke musklerne

+ virker afstressende, kan mindske stress

+ kan mindske depression og angst

+ øger energiforbrug; kan give vægttab

+ er nemt, lav sværhedsgrad; overkommeligt   

+ kan foregå i hverdagstøj, kræver ikke omklædning

+ kan foregå når som helst, man har lyst

+ kan foregå næsten hvor som helst 

+ udendørs aktivitet; dagslys og frisk luft er sundt 

Ulemper

÷ tager længere tid at gå distance versus at cykle

÷ tager ret lang tid at opnå et stort energiforbrug 

÷ kræver rask gang for at forbedre konditionen

÷ kan overbelaste leddene ved for stor mængde

÷ ujævne eller glatte underlag kan være farlige

÷ trafikken kan være farlig, kræver opmærksomhed
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Hvorfor? 

Hvorfor gå? Fordi gang er menneskets naturlige metode 

til at flytte sig fra sted til sted og gåture mindsker stress, 

løfter humør og er den lettest tilgængelige motionsform. 

Men hvorfor gå som motion, virker det?  

Ja, ved at gå forlænger man livet og forbedrer: 

Kredsløbskondition, hjerte-kar ‘styrke’ og udholdenhed.

Stofskiftekondition, gang forbedrer cellernes evne til at

transportere energi, fedt og sukker, ind i cellerne; stof-

skiftet forbedres. Fedt, lipider, og sukker, glucose, fjernes 

fra blodbanen, hvor det ellers kan forstyrre og øge risikoen 

for forhøjet kolesteroltal og for højt blodsukker, hvilket 

kan medføre hjertekarsygdom og sukkersyge type 2.  

Knoglestyrke, hvilket kan være med til at forebygge  

sygdommen knogleskørhed, osteoporose. 

Kropskomposition; man forbruger energi, forbrænder 

fedt, og kan vedligeholde vægten eller tabe sig ved behov.

Søvn; man bliver naturligt træt af moderat-hård motion, 

søvnbehovet øges, og dagslys (lysmængden, øjet modtager) 

påvirker døgnrytmen, der er med til at regulere søvnen. 
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Gang for sundhedens skyld 

WHO, World Health Organization, vurderer, at livsstilsfak-

torer – her under manglende fysisk aktivitet – per 2020 er 

årsag til 60-70 % af alle kroniske sygdomme, der fører til 

for tidlig død, forudsat at man ikke ændrer livsstil. 

Mange mener trods det, at de mangler tid til motion. I de 

fleste tilfælde handler det nu nok om en prioritering. Man 

kan med fordel skære ned på skærmtid, der belaster øjne, 

ansigts- og nakkemuskler, og i stedet gå en tur. At gå er  

lige til at gå til, fordi gang kræver ingen omklædning og 

faciliteterne er lige uden for døren. 

Gang med en vis intensitet og varighed kan være sygdoms-

forebyggende, sundhedsfremmende og lindrende. Regel-

mæssig gang kan mindske risikoen for forhøjet blodtryk, 

hjertekarsygdom, stroke, diabetes type 2, tarmkræft og 

knogleskørhed – gang forbedrer knoglesundheden især i

hofteområdet – og desuden øge den forventede levealder.

Amerikanske sukkersygepatienter, som gik i to eller flere 

timer om ugen, mindskede deres risiko for for tidlig død 

af alle årsager med 39 procent. 4.500-7.500 skridt pr. dag 

gav bedre beskyttelse end 2.700 skridt pr. dag (CDC, USA). 
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Gang er den nemmeste metode til at vedligeholde en 

sund kropsvægt eller at tabe sig på en fornuftig, gradvis 

måde. Da intensiteten ofte er lav til moderat, bliver man 

heller ikke så sulten bagefter, hvilket kan forekomme 

efter anden mere intens motion. 

Ud over de fysiske sundhedsfordele er der en lang række 

mentale fordele. Gang kan forebygge, mindske eller 

lindre stress, angst og depression. Desuden kan gåture 

bidrage til at forhindre demenssygdomme og Alzheimers. 

En særlig fordel: Hjernen styrkes. Selv moderat intensiv 

motion (gang) kan forbedre hjernefunktion (Szuhany, 

Bugatti, Otto, 2015) fx hukommelse, indlæringsevne, 

koncentration og problemløsning: Mange går sig til ideer 

og løsninger på jobrelaterede eller personlige problemer.  

Gå dig sund

De fleste danskere går kun cirka 5000 skridt per dag. 

Men går du – over 7500 skridt – nedsætter du risikoen 

for 35 sygdomme og 13 former for kræft. Jo mere 

man går og jo hurtigere man går, desto større effekt. 

Under 30 minutter er altså meget lidt.  

Professor, læge, Bente Klarlund Pedersen, GÅ-BOGEN
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Gang for vægtvedligeholdelse eller vægttab

Giver gang nok motion til vægttab?

Ja, forudsat et vist tempo, en vis distance og regelmæs-

sighed. Selv ved helt almindelig gang kan overvægtige 

træningsuvante opnå vægttab i løbet af få uger.

Hvor meget kan man tabe sig ved gang?

Overvægtige kan tabe sig ganske meget ved gang alene, 

mere end 25 kg på et halvt år. Men der er intet entydigt 

svar, fordi det handler om person og aktuel situation:

1) Hvordan kroppen er sammensat; fedt, muskler, væv.  

2) Hvad kroppen vejer – jo flere kilo, jo mere arbejde.  

3) Hvad man spiser og hvornår man spiser. 

4) Hvordan man går – langsomt eller rask tempo. 

5) Hvornår man går; fx gavner en gåtur efter maden,  

    fordi det fremmer energioptaget; fedt og sukker  

    fjernes fra blodet og optages i muskelcellerne. 

Bør man tabe sig?

Måske, men det gavner ikke altid overvægtige voksne 

at gå på kur og tabe sig (VFF, 2015). Alligevel kan det 

selv for moderat overvægtige være en fordel at gå sig 

lidt lettere, da det gør hverdagens bevægelser nemmere.  
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Gang for form og velvære

Gå, fordi det er dejlig og nem motion. Undlad at stresse 

over kilo og kalorietælling; det kan modvirke vægttab.  

Tabeller med fakta om energiforbrug og energiindhold 

(Skridttællerbogen viser fx kalorier omsat til antal skridt)

kan øge indsigten i krop og kost, mens det en skidt ide 

slavisk at følge tabeller og lade tal styre alle valg.

Spis hellere efter de 10 kostråd – plantebaseret kost an-

ses som særligt sund – og vær fysisk aktiv i dagligdagen.

De officielle 10 kostråd 

  1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv

  2. Spis frugt og mange grønsager [også de grove]

  3. Spis mere fisk [fiskepålæg tæller også]

  4. Vælg fuldkorn [fuldkornsbrød og -pasta, vilde ris]

  5. Vælg magert kød og kødpålæg

  6. Vælg magre mejeriprodukter

  7. Spis mindre mættet fedt

  8. Spis mad med mindre salt

  9. Spis mindre sukker

10. Drik vand
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Motivationsstrategier

Gå i gang og hold ved

Vent ikke på det rette øjeblik, på gylden motivation og 

at vejret er perfekt. Succes afhænger af handling. Gå 

i gang! Lad være med at forhandle med dig selv. Gør  

som eliten: 1. Planlæg. 2. Gentag (øv). 3. Hold fokus.  

Hav et mål – kend dit formål

Hvorfor vil du gå? ”I bedre form” er diffust. Vær konkret. 

Spørg: Hvorfor? For at blive mindre forpustet. Hvorfor? 

For at kunne gå bytur en hel eftermiddag med familien 

uden at skulle sidde undervejs. Find ind til det centrale.

Find hovedmål for halvår og mindre delmål. Eksempel: 

Til sommer: Gå 20 km i træk. Delmål: Øg 5-10 % / uge.

Korte forløb, 8-10 ugers bootcamps, og challenges på 

1-4 uger, kan gøre det lettere at indlede en ny vane. 

Læg en plan 

En form for plan og intention fremmer vaneændring. 

Skriv ned hvad, hvornår, hvor: Dag. Tid. Sted. Fx: 

Gå. Mandag, onsdag, fredag, kl. 17. I parken.

Lav aftaler. Følg plan. Aflys ikke, lav højst ændringer.
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Vær forberedt og fleksibel

Øsregner det? Hav regntøjet klar. Orkan? Gå inde.  

Hav plan B, C og D parat til tider med lav motivation. 

Glipper gåturen alligevel, så tag det roligt. Det sker. 

Intet er tabt. Bare gå i gang igen. 

Hold ved

Kroppen påvirkes positivt hver gang man går, også 

selvom man ikke føler en effekt her og nu: Hold ved.  

Er det svært? 1) Gør det nemt: Stil travesko frem, sæt 

alarm, lad intet komme i vejen. 2) Lav aftale med en 

ven eller deltag på hold. Få hjælp til at blive i vanen.

Husk at fejre alle sejre

Noter fremskridt i kalender eller app: Timer, skridt 

eller kilometer. Tydeliggør resultater; anerkend ind-

sats. Lad evt. en gulerod, belønning, vente forude.  
 

Varier gåturene

Gentagelse giver kroppen mulighed for at tilpasse sig, 

men er målet fortsat fremgang, konditionsforbedring, 

skal der fra tid til anden ske noget nyt fx et andet 

program hver 3.-6. uge eller hvis ønsket hver uge. 
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Naturlig gang 

Naturlig gang omfatter almindelig økonomisk gang 

(...) ligeud samt op og ned ad bakke, på den ene eller 

den anden type terræn og de af stemningslejet af-

hængige gangvarianter. Dertil kommer march, der er 

en organiseret, ensartet og rytmisk gangart (...).  

Marchhastigheden ligger oftest mellem 5 og 5,5 km 

pr. time, hvilket giver en maksimal nyttevirkning (...). 

Kunstig gang

Til kunstig gang hører gymnastisk- og balletgang, 

visse specielle typer af gang som f.eks. catwalkgang 

samt specielle varianter af march. (...)  

March kan udføres med forskellige skridtlængder, 

-frekvenser og hastigheder, alt efter hvad det er for 

en type af march, der er tale om.

Patologisk gang

Forskellige lidelser af overvejende neurologisk og 

ortopædkirurgisk art kan ytre sig ved hver sit karak-

teristiske gangmønster (...) uøkonomisk gang.

Kilde: Det gående menneske – Homo ambulans.

Af lektor emeritus Kurt Jørgensen, KU.   
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Hvordan? 

Gang er skridt: Man flytter fødderne fremad et skridt ad 

gangen. Det er et automatisk program, så man behøver 

ikke at tænke over det. 

Man går naturligt på sin egen måde med sin egen stil. 

Man kan ikke gå forkert sammenlignet med andre:  

Vi mennesker er skabt forskelligt med kroppe og lemmer 

i mange længder og tykkelser med større eller mindre  

afvigelser fra normen, der dækker over et bredt spektrum.

Alligevel kan man med fordel rette sig op, bruge armene 

dynamisk og ‘rulle’ naturligt henover foden, så man går 

lettere og hurtigere.

Vil man gå for motionens skyld, skal tempoet op: Jo mere 

og jo raskere man går, desto mere markante kredsløbs-

forbedringer. Forskning peger på, at de bedste sundheds-

effekter opnås med hastigheder på over 4 km/t eller 

endnu bedre: Over 5 km/t (Williams, Thompson, 2013). 

En slentretur er afslappende og virker stressreducerende, 

men batter mindre i konditionssammenhæng. Alle gåture 

uanset tempo tæller dog i det samlede sundhedsregnskab 

og både korte og lange ture har værdi.
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Gang-som-motion kropsholdning

Hoved og torso

 y Rank, oprejst holdning. Undgå at læne fremad.

 y Tænk ’lang’ rygsøjle; gør dig højere. Undgå svaj.

 y Tænk kroppen let; ”anstrengelsesløs anstrengelse”. 

Vejrtrækning

 y Slap af i ansigt og hals – og smil: Det gør glad og sund.

 y Træk vejret regelmæssigt og naturligt; det foregår vha.

åndedrætsmusklen, mellemgulvet; ”maveånding”; dybe 

åndedrag mærkes hele vejen rundt om livet; ”360 gr.” 

Når pulsen stiger, hjælper flere andre muskler til.

 y Træk vejret jævnt, afbalanceret ind- og udånding.

 y Ånd ind gennem næsen; filtrerer og opvarmer luften.

 y Ånd (pust) ud gennem næsen eller munden; at puste 

ud gennem munden kan fremme kraftudvikling.

 y Træk evt. vejr rytmisk: Ånd ind-ud på 8:8, 6:6, 4:4, 

2:2 trin eller ind-hold vejr-ud-hold vejr (kortvarigt).

 y Åndedrætsøvelser kan føles anstrengende, men må ikke 

være ubehagelige. Stop da øvelsen eller nedsæt farten. 
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Arme og skuldre

 y Skuldrene nede, nakken afslappet. 

 y Arme og hænder naturligt afslappede:

 y Armene let bøjede, ca. 10-45 grader; de 

bøjes mere under hurtig gang, ca. 90 gr.

 y Højre arm bevæger sig frem samtidig med venstre fod 

og omvendt, uden at man tænker over det.  
 

Går samme sides arm og ben frem samtidigt,  

kaldes det ”pasgang”; det hæmmer fremdrift. 

Ben og hofter

 y Gå let uden at trampe. Tænk ”gå blødt”.

 y Gå med en flydende, jævn og behagelig bevægelse. 

 y Gå med normale, moderate skridt under hverdagsgang. 

 y Fod-isæt med naturlig rulning; hæl-mellemfod-fodballe.  

Fordel belastningen over hele foden.

 y Stabiliser hofterne (under hurtig gang) ved at spænde 

let op i kropsmidten. Undgå at stritte med bagdelen.

 y Hofterne bevæger sig naturligt let fremad-bagud.

 y Undgå at rokke fra side-til-side med hofterne.
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Gå hurtigere 

Hurtigere gang kan forbedre konditionen og tider i

march-events. Hurtig gang er dog ikke alene for fitness 

fanatikere, men for alle der vil være sundere med mere 

overskud, større reservekapacitet. Et maksimalt gang-

tempo under 1 m/s, ~4 km/t, er kritisk for sundheden.

Man bliver ikke hurtigere fra dag til dag. Man kan starte 

med højt tempo i 15-30 sekunder og gradvist øge tiden. 

Gå-hurtigt-træning eksempel: Opvarmning, rolig gang i 

5-10 min. Dernæst 30 sek. hurtig gang efterfulgt af 2 min. 

moderat gang, 8-12 gange. Nedvarmning 5-10 minutter. 

Gang hastigheder

Minutter pr . km Km i timen Meter pr . sek .

15 min. pr. km 4,0 km/t 1,11 m/s

14 min. pr. km 4,3 km/t 1,19 m/s

13 min. pr. km 4,6 km/t 1,28 m/s

12 min. pr. km 5,0 km/t 1,39 m/s

11 min. pr. km 5,5 km/t 1,53 m/s

10 min. pr. km 6,0 km/t 1,67 m/s

9 min. pr. km 6,7 km/t 1,86 m/s

8 min. pr. km 7,5 km/t 2,08 m/s

7 min. pr. km 8,6 km/t 2,39 m/s

6 min. pr. km 10 km/t 2,78 m/s
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Faktorer der fremmer hurtig gang

 y Let sportstøj, der ikke strammer eller generer.

 y Lette gåsko, fleksible sko designet til gang.

 y Rank holdning, undgå at læne frem eller tilbage.

 y Armene og benene bevæges lineært fremad-bagud:

 y Armene passerer tæt forbi kroppens sider. 

 y Undgå at albuerne flagrer udad og at underarmene 

krydser ind foran overkroppen. 

 y Naturlig hoftebevægelse, undgå at rokke side til side.

 y Hold kursen: Krydsbevægelser er spild af energi.

 y Driv kraftigt fremad med armene, men løft dem ikke 

for højt, maksimalt til omkring brystben.

 y Armene bøjes naturligt mere; fra ca. 45 til 90 grader, 

når farten sættes i vejret.

 y Skub kraftigt fra med bageste fod for at øge farten.

 y Tag flere skridt på kortere tid, højere kadence, frem 

for at øge skridtlængden unaturligt: De, der går hur-

tigt, tager flere korte skridt i stedet for færre lange.

 y Træk vejret regelmæssigt, jævnt og kraftigt (dybt).
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Gå bedre i bakker

Bakkegang betaler sig konditionsmæssigt. Selvom det 

måske ikke går så hurtigt, giver det træning at flytte 

kroppen opad, og selvom det er lettere nedad bakke, 

bruger man på en gåtur i bakker, op og ned, samlet  

set mere energi end på en gåtur på flad vej.

Musklerne arbejder hårdere, hvilket giver mærkbar motion, 

men det kan være hårdt for knæene både opad og nedad. 

Især på længere ture er det en fordel at have styrketrænet 

benmusklerne i forvejen, så de bedre kan bære kroppens 

vægt, skubbe fra og holde igen og stabilisere knæene.

Energiforbrug opad bakke ved 5,6 km/t

Stigning Kcal / ½ t (50-80 kg) Kcal / t (50-80 kg)

0 % 113 - 180 225 - 360

1 % 120 - 192 240 - 384

2 % 129 - 206 257 - 411

3 % 138 - 221 275 - 441

4 % 148 - 236 295 - 472

5 % 159 - 254 317 - 507

6 % 170 - 272 339 - 543 

7 % 182 - 290 363 - 580

8 % 194 - 310 387 - 619

9 % 206 - 330 412 - 659

10 % 219 - 350 437 - 700
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Gang opad bakke

 y Gå med kortere skridt, men oprethold hastigheden. 

Undtagelser: Variation i landskab og muskelaflastning. 

 y Løft ikke knæene for højt. Spar på energien.   

 y Hold skuldrene over hofterne: Undgå at bøje fremad 

fra hoften, læn ikke imod bakken med overkroppen; 

undgå at trætte lænden og hofterne unødvendigt.

 y Brug armene dynamisk til at drive kroppen opad.

Gang nedad bakke

 y Hold jævnt tempo, skridt bliver naturligt længere, men:

 y Undgå at tempoet bliver for højt, så kontrollen mistes. 

Hav evt. armene længere ude og tag roligere skridt.

 y Undgå at tempoet bliver for langsomt, fordi hvis man 

bruger for mange kræfter på at bremse, er det særligt 

hårdt for knæ og muskler og man bruger unødig energi.

 y Hold kroppen ‘på lige linje’, vær i balance, spar kræfter; 

undgå at læne bagover for at bremse og undgå at læne 

for meget frem ved at knække sammen i hoften. 

 y Hold knæene let bøjede på stejle skråninger, undgå at 

overstrække, ‘låse’, knæene.
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Fysisk aktivitet anbefalinger for 18-64 årige

Frekvens:  7 dage om ugen

Intensitet:  Moderat til høj intensitet 

Tid:   Mindst 30 minutter om dagen i alt. 

   Mindst 10 minutter pr. gang.

Desuden mindst 2 gange pr. uge fysisk aktivitet ved 

høj intensitet i mindst 20 min. for at vedligeholde 

eller øge kondition og muskelstyrke med aktiviteter, 

der øger knoglestyrke og bevægelighed. For ældre 

over 64 år gælder det samme og desuden specifikt 

at vedligeholde bevægeligheden med strækøvelser 

mindst 2 x 10 min. per uge. Og regelmæssigt lave 

øvelser, der vedligeholder eller øger balancen.

Moderat intensitet

64-76 % af maksimalpuls, eller 12-13 på Borg-skalaen 

(følt anstrengelse): Fysisk aktivitet, hvor du bliver  

lettere forpustet og du kan tale med andre imens.

Høj intensitet

77-93 % af maksimalpuls, eller 14-16 på Borg-skalaen 

(følt anstrengelse): Fysisk aktivitet, hvor du føler dig 

forpustet, og har svært ved at føre en samtale.
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Hvor meget? 

Hvor ofte, hvor hårdt og hvor længe, man går og træner, 

giver tilsammen total motionsmængde per uge. 

De fleste er vant til at gå en smule i hverdagen, men vil 

man begynde at gå som motion, bør man starte med 

små mængder, korte gåture, og gradvist øge mængden, 

fordi for meget for hurtigt – dvs. overtræning – kan 

overbelaste hofter, knæ, ankler og fødder.  

 

Hvor ofte?

 

Dagligt eller 3-5 gange pr . uge afhængigt af omfang, for 

at forbedre konditionen. Når man er i træning, kan man 

gå længere ture hver dag, men efter meget lange eller 

hårde gåture, kan der være behov for en pausedag eller to. 

Hvor længe?

Varigheden af motions-gåture i rask tempo bør afhænge 

af dagsformen, målsætningen og helbredet; fra en kort 

tur på 5-10 minutter op til flere timer. 1-1½ t gåture 

giver målbare resultater med lav risiko for overtræning.  

Træner man op til en særligt lang vandretur, bør man gå 

længere distancer mindst en gang om ugen.  
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Antal skridt per kilometer

Kilometer Skridt Tidsforbrug ved 5 km/t

1 1 .312          12 min. = 0 t 12 min.

2 2 .625          24 min. = 0 t 24 min.

3 3 .937          36 min. = 0 t 36 min.

4 5 .249          48 min. = 0 t 48 min.

5 6 .562          60 min. = 1 t 00 min.

6 7 .874          72 min. = 1 t 12 min.

7 9 .186          84 min. = 1 t 24 min.

8 10 .499          96 min. = 1 t 36 min.

9 11 .811        108 min. = 1 t 48 min.

10 13 .132       120 min. = 2 timer

20 26 .247       240 min. = 4 timer

30 39 .370       360 min. = 6 timer

40 52 .493       480 min. = 8 timer

50 65 .617       600 min. = 10 timer

60 78 .740       720 min. = 12 timer

70 91 .863       840 min. = 14 timer

80 104 .987       960 min. = 16 timer

90 118 .110     1080 min. = 18 timer

100 131 .234     1200 min. = 20 timer

Skridtantal baseret på skridtlængde 0,762 (CIA Weights and Measures). 

Tid ud fra stabilt tempo på 5 km/t. Alle tal er cirkatal. Aagaard, 2020.
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Hvor hårdt?

 

Gang kan foregå i et moderat, rask eller hurtigt tempo. 

Anstrengelsen, hvor hårdt det er, kan mærkes på pulsen 

og måles med pulsur. Man kan også vurdere, hvor hård 

træningen er: Oplevet anstrengelse kan vurderes ud fra 

Borg’s 1-10 eller 6-20 skala (Kapitel 3, Kondition afsnit).  

Hvor meget i alt?

Ugens totale motionsmængde kan anslås via FIT-formlen: 

Frekvens:  Hvor ofte, hvor mange gange per uge?

Intensitet:  Hvor hårdt, hvor anstrengende?

Tid:   Hvor længe, hvor lang varighed?

Sundhedsstyrelsen anbefaler daglig fysisk aktivitet.  

Gælder det specifikt kredsløbstræning, herunder gang, 

lyder de internationale anbefalinger (ACSM) på:

Frekvens:	 	 ≥3-5	gange	pr.	uge,	mhp. på fremgang.

Intensitet:  60-90 % af maks. puls; moderat til hårdt.

Tid:   20-60 min. generelt. Kan variere fra kun 

   2-5 minutter op til 2-5 timer eller mere.
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Aktivitet til skridt omregner

Akt .        
          min . 10 20 30 40 50 60 120

Aerobic
moderat

923 1846 2769 3692 4615 5538 11077

Cykling
moderat

1308 2615 3923 5231 6538 7846 15692

Golf 231 462 692 923 1154 1385 2569

Græsslåning
let, maskine

862 1723 2585 3446 4308 5169 10338

Gymnastik 1154 2308 3462 4615 5769 6923 13846

Pilates 477 954 1431 1908 2385 2862 5723

Styrketræn-
ing moderat

769 1538 2308 3077 3846 4615 9231

Svømning
moderat

1538 3077 4615 6154 7692 9231 18462

Yoga 462 923 1385 1846 2308 2769 5538

Zumba 1000 2000 3000 4000 5000 6000 12000

DFIF Tæl skridt kampagnen omfatter udover gang også en række andre aktiviteter, 

der kan omregnes til antal skridt. Tabel tal er fra DFIF’s Top 10 Omregner (2014).

Alle tal i tabel er cirkatal. Mere præcise tal kræver blandt andet viden om person-

lig indsats i de enkelte aktiviteter. Find tal v.h.a. beregner på www.taelskridt.dk.
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Tæl skridt

Motionskampagne i Dansk Firmaidrætsforbund regi. 

Fire gange om året opfordres ansatte i danske virk-

somheder til at tælle skridt i to uger. Er man ikke i et 

firma, kan man lave sin egen Tæl skridt kampagne:  

Målet er at gå min. 10.000 skridt hver dag 2 uger i træk.

Tæl skridt

 

Et alternativ eller supplement til at måle gåture i varighed 

eller distance er at tælle sine skridt med en skridttæller, 

fitness tracker eller smartphone app.

10.000 skridt om dagen er et velkendt mål, der sikrer en

passende mængde fysisk aktivitet. Ifølge amerikanske

data (Tudor-Locke et al.) gælder det især personer over 

50 år, mens 18-40 årige gerne må nå ca. 12.000 skridt. 

Et andet forslag er 11.500 skridt pr. dag for både børn 

og voksne kvinder og mænd (Adams et al.). Forskellige 

studier peger altså på tal, der afviger lidt fra hinanden, 

mens der er bred enighed om, at flere skridt er bedre.  

Engelske postarbejdere, der går 15.000 daglige skridt, 

har samme optimale hjertesundhed som meget aktive 

afrikanske Hadza jæger-samlere (Pontzer et al.). 
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De 10 .000 skridt

Op til OL i Tokyo i 1964 begyndte et japansk firma at 

sælge skridttællere under navnet Manpo-Kei. På japansk 

betyder “man” 10.000, “po” skridt og “kei” måler. Altså 

direkte oversat en 10.000-skridt-måler.

Denne tidlige skridttæller var baseret på forskning af Dr. 

Yoshiro Hatano, Kyushu Universitetet. Han ville hjælpe 

japanere til at blive mere fysisk aktive ved at øge deres  

daglige antal skridt fra 4.000 til 10.000, så de ville bruge 

ca. 500 ekstra kalorier om dagen og derved holde formen.

Senere studier har vist, at raske voksne går fra 4.000 til 

18.000 skridt pr. dag, derfor anses 10.000 skridt som et 

rimeligt mål, selvom svage målgrupper går meget mindre.

Observationer af hverdagsaktivitet omregnet til skridt 

viser, at der er basis for at konkludere, at ca. 7.000-8.000 

skridt pr. dag er en minimumsgrænse for fysisk aktivitet i 

hverdagen; dette stemmer overens med de aktuelle inter-

nationale retningslinjer for folkesundhed (Tudor-Locke). 

10 .000 skridt 

10.000 skridt svarer til en gåtur på cirka 8 kilometer  

eller ca. 1 time 40 minutters gang uden stop og pauser.
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Hvor mange skridt i dag?

Mange, der begynder at tælle skridt bliver ret overraskede 

over hvor få skridt, de faktisk går i løbet af dagen. Det 

lave antal skyldes en livsstil, der typisk er for inaktiv. 

Undersøgelser har vist, at mange danskere sidder ned 

over 7-10 timer om dagen. Kan det virkelig være sandt?  

Ja, for vi sidder, når vi kører bil eller tog (eller flyver), når 

vi spiser, bruger pc, ser tv, læser eller laver håndarbejde.

At være inaktiv, sidde passivt længe, påvirker helbredet 

negativt; det øger fx risikoen for blodpropper og ømhed 

i ryggen. Alene det at rejse sig og tage flere ekstra skridt 

til daglig gør en betydelig forskel for sundhed og velvære.

Hvis man har en formodning om, at man går for lidt til 

daglig, trænger følgende spørgsmål sig måske på:

1) Hvor få skridt er nok? 

2) Hvordan kan man øge antal skridt?  

Hvor få – eller mange – afhænger af, hvad man ønsker  

eller forventer: Vil man ‘bare’ leve lidt længere, vil man 

modvirke sygdom eller have mere fysisk overskud? 
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Skridt per dag zoner og kategorier

Skridt per dag Kategori

Raske voksne

≥12.500 Meget aktiv

10.000 - 12.499 Aktiv

7500 - 9999 Noget aktiv

5000 - 7499 Begrænset aktiv

< 5000 Inaktiv, stillesiddende

Piger (6-12 år)

≥	14.500 Platin

12.000 - 14.499 Guld

9500 - 11.999 Sølv

7000 - 9499 Bronze

< 7000 Kobber

Drenge (6-12 år)

≥	17.500 Platin

15.000 - 17.499 Guld

12.500 - 14.999 Sølv

10.000 - 12.499 Bronze

< 10.000 Kobber

Baseret på evidens (Tudor-Locke, Bassett) og kriterier (Tudor-Locke et al.). 

“Metal” kategorierne undgår at sætte børn i bås og er mere motiverende; en 

form for gamification; som i spil får man point. Tabel jf. ‘How many steps are 

enough’ (Tudor-Locke et al., 2008). Oversat og opsat (Aagaard, 2020).
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Hvor få skridt er nok?

Et stort studie (Tudor-Locke, 2011) har påvist, at for at 

mindske risikoen for for tidlig død, er 4.400 skridt pr. 

dag værd at sigte efter, for allerede ved det antal er der 

positiv effekt, endnu bedre ved op til cirka 7.500 skridt, 

hvorefter effekten flader ud. Disse tal drejer sig dog om 

reduceret dødelighed og ikke forbedret funktionsevne.  

Et nyere studie (Chen et al., 2020) har vist, at 3.500 

til 6.999 skridt om dagen forbindes med lavere risiko 

for kognitivt forfald – forringet hjernepræstation fx 

tankeprocesser – efter to år. At nå over 7.000 skridt  

om dagen kan give en endnu bedre beskyttelse.

Er udgangspunktet lavt, kan selv ganske få ekstra trin 

gavne: Ved at øge daglig fysisk aktivitet med blot 2.000 

skridt, kan ældre få positive helbredseffekter (Lee, 2019). 

 
100 skridt pr . minut

100 skridt pr. minut, ca. 3 MET (3  x   hvileenerginiveau)  

anses som en rimelig bundgrænse i motionsvejledning: 

1000 skridt på 10 minutter, 3000 skridt på 30 minutter, 

svarer til moderat intensiv gang / fysisk aktivitet.  
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Hvordan kan man øge antal skridt?

Er det daglige antal skridt her og nu meget begrænset, 

kan et mål på 10.000 skridt virke fjernt. Lad det være et 

hovedmål og bryd det ned i overkommelige delmål:  

At nå 4000 skridt er trods alt bedre end 2000.

Ikke kun gåtur-skridt tæller. Alle dagens skridt tæller. 

Ved at øge mængden af al fysisk aktivitet løber det op. 

 y Gang i hus og have, på studie eller job

 y Gang til og fra og under indkøbsture

 y Gang til og fra bus eller bil

 y Trappegang

 y Powerwalk

 y Wogging 

 y Jogging 

 y Dans 

 y Stavgang

Kan man gå for meget?

Ja, det kan man godt, dvs. for meget i forhold til ens 

aktuelle form og helbred. Øg som hovedregel gradvist 

distance, antal skridt, over tid: Maks. 10-20 % pr. uge. 
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Gå-mere strategier

1 . Op af stolen mindst hver halve time . Er det svært? 

Bare rolig. Det er en vane, der kan optrænes. Hold ved.  

Når man alligevel står op, kan man bevæge benene.

2 . Stå op ved hæve-sænke-bord og bevæg fødderne .

3 . Stå op og vær aktiv under tv (reklame) pauser:  

Gå på stedet, hop, balancér eller lav styrkeøvelser.

4 . Tag trappen i stedet for elevatoren .

5 . Gå mere til hverdag . Udforsk nye ruter inde og ude.

6 . Gå som transportmotion . Gå til job eller studie. Eller: 

Hop af bussen tidligere eller stil bilen længere væk.

7 . Gå på indkøb . Fyldte indkøbsnet tæller ekstra.  

Gå diskret på stedet i kassekøen i supermarkedet.  

Tilbyd at gå ærinder for – eller sammen med – andre.

8 . Gå til og fra træning, idræt og fritidsaktiviteter. 

Bevæg fødder mere under diverse motionsaktiviteter.

9 . Gå tur om morgenen eller efter aftensmaden .  

Start med så korte ture, at det næsten føles for nemt. 

Hvor kort? Alt er muligt: 100-500 meter tæller også.

10 . Gå ekstra lange ture i weekender og på ferier .



42

Gang og alder

Alder
(år)

Hastighed
cm / sek .

Kadence
skridt per minut

Skridtlængde
cm (et / to trin)

3 86 154 33,4 / 66,8

4 100 152 38,9 / 77,9  

5 108 154 42,1 / 84,3

6 109 146 44,5 / 89,3

7 114 143 48,2 / 96,5

20-25 153 115 79,4 / 158,8

30-35 145 111 78,45 / 156,9

40-45 159 122 77,9 / 155,9

50-55 155 118 78,9 / 157,9

60-65 147 115 76,6 / 153,0

Uddrag fra tabel over gang-parametre for udvalgte aldersgrupper. Comparison of

Temporal-spatial parameters in different ages (Rose & Gamble, 2005; Abadi et al., 

2010). Skridtlængde, trinlængde, er for henholdsvis en fod (trin) og begge fødder 

(skridt, også kaldet dobbeltskridt). Oversat og oopsat, Aagaard, 2020.
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Hvem?

Gang er for alle børn, unge, voksne og ældre uden syg-

dom eller handicap, der forhindrer det. Der er de samme 

fordele for alle: Dagslys, frisk luft, oplevelser og motion. 

Man kan gå på egen hånd, med en personlig træner, på 

hold, fx forenings-, aftenskole- eller træningscenterhold, 

med familie, kæreste, venner eller kollegaer. Man kan 

trygt gå rask til, for der er en lav skadesrisiko ved gang. 

Skader eller kronisk sygdom kan betyde, at man i starten 

skal gå langsomt eller kortvarigt; heldigvis kan gåture 

bidrage til at forbedre helbred og fysik fremadrettet og 

gang må gerne være anstrengende, men ikke smertefuldt. 

Ved fodproblemer, fx hælsporer, kan selv almindelig gang 

være ubehageligt. Hjælper indlæg eller specialsko ikke, 

kan svømning eller cykling være at foretrække i starten.

Ved knæproblemer: Brug gode gåsko, øg gradvist antal 

skridt, distance, og suppler med styrketræning.  

Ved skulderproblemer: Gå uden alt for kraftige armsving 

og suppler med specialstyrketræning for skulderområdet.  
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Hvor?

Man kan gå udendørs, hvilket er at foretrække på grund 

af den ekstra fordel i form af frisk luft og dagslys, der 

fremmer kroppens D-vitamin produktion, hvilket er med 

til at styrke knogler og tænder.

Man kan gå i det fri inde i byen. Byrum byder på mange 

visuelle oplevelser og selvom luften er forurenet, er det 

bedre at gå tur i byen end slet ikke at gå. 

Er luften særligt forurenet som i visse storbyområder i 

udlandet, kan man eventuelt gå iført beskyttelsesmaske.

Man kan gå ude på landet, ved vandet eller i skoven. I den 

vilde natur eller i parker og haver. Det giver alsidige, op-

friskende sanseoplevelser, der højner humøret.

Man kan gå indendørs, hvis vejret er helt umuligt, hvilket 

hænder. Man kan fx gå i tørvejr i store bygninger såsom 

museer, arkader eller indkøbscentre. 

I træningscentre, eller derhjemme, kan man gå på løbe-

bånd. Det er langt fra samme oplevelse, men det træner 

kredsløbet udmærket. Muskelmæssigt og motorisk er 

gang på løbebånd dog ikke som almindelig gang. Båndet 

bevæger sig, mens kroppen bliver på stedet: Man bruger 

ikke bagsidemusklerne, balder og baglår, særlig meget.
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Hvornår?

Det bedste tidspunkt til gang? Man kan i princippet gå 

på alle tidspunkter af døgnet, men som hovedregel er 

det bedst at gå og træne i løbet af dagen, slappe af sidst 

på aftenen og sove om natten: 

Søvnen sørger for en sund hormonbalance og sætter 

gang i hjernens natlige “vaskemaskine”, det glymfatiske 

system, der renser hjernen; fjerner affaldsstoffer. 

 

Søvn er afgørende for sundhed og præstationsevne og 

tilstrækkelig søvn, 6-9 timer pr. nat, gør det også lettere 

at holde vægten eller at tabe sig. Søvnmangel skaber 

ubalance i hormonerne, så man bl.a. får øget appetit.  

På næste opslag er der en oversigt over træningstids-

punkter; hvornår på dagen det er mest fordelagtigt at 

træne og gå som motion. Det mentale er dog styrende, 

så lysten til en gåtur bør være udslagsgivende.

Vil man gerne holde styr på hvornår og hvor langt, man 

går, kan man føre træningsdagbog: notere dagens tal i 

en kalender, smartphone app, pc program eller på papir. 

Sidst i dette afsnit er der to eksempler.
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Generelt om træningstidspunkter

Om morgenen

Kroppen er ikke specielt parat til hård aktivitet tidligt om 

morgenen, men gang er en anden sag: Det er anbefalet 

opfriskende aktivitet. Man får gang i blodgennemstrøm-

ningen og bliver hurtigere klar til dagens opgaver.

Om formiddagen

Kroppen er hormonelt særligt klar til fysisk aktivitet som 

eksempelvis konditionstræning inklusive rask gang. Er 

man på job eller studie, kan man måske gå i pauserne. 

Om eftermiddagen

Kroppen er varmere, temperaturmæssigt klar til hårdere 

træning som styrketræning eller høj-intensiv kredsløbs-

træning som power walk.

Om aftenen

3 timer før sengetid, er det bedst at holde sig fra intens 

fysisk aktivitet: Man sover bedre, når kropstemperaturen 

ikke er for høj. Lav-intensiv eller moderat motion som en 

gåtur kan dog virke afslappende. 
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Om natten

Man bør sove for at restituere og klargøre kroppen og 

hjernen til næste dag. Er det svært at falde i søvn?  

Forsøg først at falde til ro med dybe åndedrag. Lykkes 

det ikke at falde i søvn, stå da eventuelt op og gå roligt 

og kortvarigt; det kan mindske muskelspændinger og 

måske gøre det lettere at falde i søvn.

Natarbejdere bør finde relevante individuelle strategier: 

Søg specifik information om søvn og skifteholdsarbejde.

Før og efter anden motion

Dyrker man flere motionsformer, skal gåture passes ind 

i det øvrige program, enten før eller efter anden motion 

alt efter gåturenes varighed og intensitet – og humøret. 

Alle dage eller pausedage

Efter almindelige gåture af moderat intensitet og omkring 

1 times varighed, er man fuldt restitueret dagen efter. 

Efter intensiv motion som bakkegang, trappegang eller 

langvarige gåture over flere timer, kan der være brug for 

1-2 dage med pause eller let aktivitet som strækøvelser.  

En træningsdagbog kan give overblik over trænings- og 

hviledage. Se eksempel på næste opslag.
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Træningsdagbog

Dag Tid Km/skridt Oplevelse: Hvordan gik det? 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag 

Lørdag

Søndag

Træningsdagbog. Noter tid, varighed, skridt og/eller distance for dagens træning.  

Skriv kommentar til “dagens gang”: Om oplevelse: Enten vurdering fra 1-10 eller 

tegn glad, ligeglad eller sur smiley. Hvordan var humøret? Hvordan med kroppen?
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Træningslogbog

Uge Tid Km/skridt Oplevelse: Hvordan gik det? 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Træningslogbog. Noter tid, varighed, skridt og/eller distance for ugens træning.  

Skriv kommentar til “ugens gang”: Om oplevelse: Enten vurdering fra 1-10 eller 

tegn glad, ligeglad eller sur smiley. Hvordan var humøret? Hvordan med kroppen?
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2 

I GANG
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Tøj og fodtøj

En stor fordel ved gang er, at det kan foregå som man er: 

I hverdagstøj og hverdagssko, helt uden omklædning, og 

uden at man nødvendigvis har behov for et bad bagefter.

Men vil man gå langt eller hurtigt, bliver oplevelsen en 

del bedre med behageligt svedtransporterende fritidstøj 

eller sportsbeklædning, der passer til vejret.

“Det er for vådt”, “det er for koldt”, “det er for varmt” 

er alle dårlige undskyldninger. 

Der er ikke dårligt vejr, kun forkert påklædning  . . .

Undtagelser: Bliv inde i stormvejr, tordenvejr og haglvejr. 

Varme og sol

Let, luftig beklædning, gerne solhat med skygge. Undgå 

solen mellem 12-15. Brug solcreme med passende faktor.

Kulde

Brug uldundertøj og lag på lag beklædning. Bær hue og 

handsker eller vanter for at beskytte hoved og hænder.

Blæsevejr

Bær vindtæt tøj samt eventuelt hue og handsker. 
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Fødderne

Fødderne bærer hele kroppens vægt, men er for det 

meste oversete og undertrænede. Plej fødderne; hold 

dem sunde og velfungerende her og nu og fremover:

Hold fødderne rene

Vask fødderne i varmt vand med en mild sæbe en 

gang dagligt. Sørg for at tåneglene er rene og korte.  

Fil regelmæssigt død og hård hud væk. 

Plej fødderne

Gå i bare fødder hjemme og hvor det ellers er muligt 

uden risiko for skarpe sten, glasskår, flåt-bid o.l.  

Giv fødderne masser af luft og plads og gerne sanse-

oplevelser i form af gang på diverse underlag. Prøv 

også fodbad og fodmassage eller selv-fodmassage.

Træn fødder

Hold fødderne i form. Strit med tæerne; udad, opad og 

nedad. Styrk fødderne, saml blyanter eller glaskugler 

o.l. op fra gulvet. Stræk fødderne og underbenene, 

stræk og bøj vristen med eller uden let modstand.

Balancér på hæl, flad fod og fodballe; op på tæerne.
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Tøj

Til gang som motion er hverdagstøj o.k., men let, 

svedtransporterende løbetøj eller vandretøj er bedre. 

Bær på tur lag-på-lag tøj, der kan tages af eller på under-

vejs. Tøjet kan gemmes i en rygsæk eller et lændebælte.

Undertøj, underbeklædning og tøj bør være uden sømme, 

der generer, og sidde til uden at stramme eller snære.

I kulde: En varm trøje eller dunvest kan være nødvendig. 

Ved regn: Bær et letvægtsregnslag (er det stort nok, kan 

man bære sin rygsæk under det), et regnsæt eller multi-

funktionelt tøj, der holder vind og vand væk fra kroppen.

Sokker

Fødderne har over 500.000 svedkirtler, der kan producere 

over en halv liter sved om dagen, brug derfor gode sokker

af kunststof eller uld; naturmaterialer er absorberende og 

åndbare. Bomuldssokker er dog ikke gode til lange ture.  

Jo tykkere sokker er, jo mere absorberende er de.

Sokkerne skal som tøjet være uden generende sømme og 

skal passe til fødderne og sidde behageligt uden at krølle. 

På vandretur: Undgå våde sokker, der kan føre til vabler: 

Skift sokker undervejs ved behov. Hav evt. to par uden på 

hinanden, hvilket også kan mindske risikoen for vabler.
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Sko

Man kan motions-gå i fritidssko, sneakers, løbesko eller 

rigtige gåsko. De ligner hinanden, men der er forskel.

Man går bedre i sko specifikt designet til netop det: 

En fleksibel sål, der kan bøjes 45 gr. som fødder, der går.

Gåsko kan være lette, bløde fitness walking sko eller 

vandresko og -støvler, der er tungere med fastere såler.

I alle tilfælde skal fodtøjet passe til fødderne. Ved særlige 

behov: Få hjælp af bandagist til valg af sko og evt. indlæg.  

Skal man gå langt i ujævnt, udfordrende terræn, anbefales 

trailsko eller vandrestøvler, der er vandtætte (og varme). 

Gæt ikke. Få vejledning i skobutik og ekspert-rådgivning, 

når det gælder vandreture i særlige (bjerg) områder.  

Prøv fodtøj sidst på dagen, når fødderne er hævede og gå 

sko eller støvler til i mindst et par uger før en langtur.

Bare fødder

Gå ofte med bare fødder, de har godt af plads og luft, men 

ude er der desværre risiko for rifter og sår pga. sten o.l. 

Alternativet er fivefingers, flade, fodlignende sko, men 

de kræver gradvis tilvænning og på lange ture og hårdt 

underlag kan sko med mere stødabsorption være bedre.
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Skridttæller og skridt

Gang er genialt enkelt at gå til, fordi det kræver ingen 

form for udstyr overhovedet; det giver rigelig træning i 

sig selv og ellers kan man tage en fyldt rygsæk på. 

Obs.: Der findes rygsække til næsten ethvert formål, til 

gåture eller vandreture. Få hjælp til at finde den rette.  

Et andet udstyrs-alternativ er stave, som både kan være 

et hjælpemiddel og et træningsredskab, der øge energi-

forbruget under stavgang. Se Kapitel 5, Stavgang afsnit.

Man kan gå uden ur eller måleudstyr af nogen art og 

blot nyde nuet og naturen. Det anbefaler entusiaster, 

som går for det sociale i selskab med andre eller for 

det mentale, stresse af, filosofere eller tænke kreativt. 

Andre, instruktører, trænere og motionister, oplever en

stærkt øget motivation ved brug af såkaldte wearables, 

kropsbårent udstyr, fx fitness armbånd, der enten blot 

tæller antal skridt i løbet af dagen eller registrerer fysisk 

aktivitet og pulsslag døgnet rundt, også når man sover.  

Avancerede pulsure og fitnesstrackere, der fås i alle pris-

klasser, viser ud over puls og skridt også oplysninger 

om indsatsen, kalorieforbruget og ruten.
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Skridtællere

En skridttæller eller pedometer er et lille batteridrevet 

elektronisk måleapparat. De måler ca. 3-5 x 3-5 cm x 1 

cm, vægten er få gram, ca. 25-40 g. Der er flere typer. 

Det kan være en fordel at vælge en enkel model med få 

funktioner. Ofte gælder det: Jo simplere udstyret er at 

betjene, desto hyppigere bliver det brugt.

Skridttælleren sættes i bukselinning eller bælte, så den 

sidder lige, lodret og flugter med knæ, og sidder fast. 

Den kan fæstnes yderligere med elastik eller sikkerheds-

clips. Derefter nulstilles den, så den er klar til at måle.

Placeringen er af betydning. Skridttællere er relativt 

nøjagtige, når de bæres ved taljen, mens de er mere 

unøjagtige, når de placeres i en lomme eller taske.

Man bør derfor læse og følge brugsanvisningen nøje.

Mange skridttællere reagerer på bevægelse, accelerati-

on: Når kroppen flyttes, opfanges det af en bevægelses-

sensor med software, der kan genkende skridt: Så regi-

strerer skridttælleren 1 skridt, der vises på displayet.

I nogle skridttællere kan man indtaste sin egen skridt-

længde, så skridtantal omregnes til kilometer. Det tal 

samt kropsvægt bruges til udregning af kalorieforbrug.
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Skridttællere er bedst til regulær, jævn gang på plant 

underlag. Nogle måler ikke sideværts bevægelser og 

måler derfor ikke alle trin under for eksempel dans.  

Andre måler andre bevægelser end skridt.  

Nyere skridttællere er rimeligt nøjagtige ved moderate 

hastigheder omkring 80-134 meter/minut, 4,8-8,0 km/t, 

men selv gode skridttællere tæller ikke helt præcist. 

Der kan være en unøjagtighed på cirka 5 %, ca. 500 skridt 

pr. 10.000 skridt, dvs. en nøjagtighed omkring 95 %. 

Nøjagtigheden falder til 74 % til 91 % ved hastigheder på 

ca. 3-5 km/t og endnu mere til 60 % til 71 %, ved lave 

hastigheder under 3,2 km/t.

Målefejl kan skyldes skridttællernes begrænsede evne til 

at opfange og måle store uregelmæssige bevægelser eller 

små bevægelser som ved langsom gang. Skridttællere 

virker bedst ved tydelig lodret bevægelse af hoften. 

Test din skridttællers nøjagtighed

Gå 100 skridt (eller flere) mens du tæller. Stop så og se 

straks efter på skridttæller: Stemmer de to tal overens?
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Døgnmåling 

Man kan med fordel anvende skridttælleren hele dagen 

alle ugens syv dage til at måle dagens og ugens aktivitet. 

Man tager sin skridttæller på lige fra morgenstunden 

og bærer den hele dagen igennem, indtil man går til ro. 

Alle skridt tælles, indtil tæller nulstilles.

Man kan også tælle skridt med en fitness tracker (arm-

bånd) eller smartphone, men smartphone tal kan afvige 

fra reelt antal skridt med cirka -6,2 til 6,7 % og fitness 

trackere med -1,5 til 22,7 %. Skridttællere afviger med 

-0,3-1,0 % (Case, Burwick, Volpp, JAMA, 2015).

Man kan notere skridt i pc eller på papir (eksempel på 

modsat side), det giver overblik over antal og fordeling.

Resultater kan gemmes og bruges til motivation: At sæt-

te mål og få ’point, skridt, kan forbedre vedholdenhed.

Se skridt zoner side 38, Kapitel 2, Hvor få skridt er nok? 

Skridttællere virker

Skridttællere hjælper brugerne til mere bevægelse og 

til vægttab: “Brugen af et pedometer er forbundet med 

en signifikant stigning i fysisk aktivitet og signifikant 

fald i BMI, body mass index, og blodtryk.” (JAMA, 2007).
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Skridtlængde

Skridtlængde (trinlængde) danner basis for måling af 

distance eller antal skridt. Et udbredt standardmål for 

gennemsnitlig skridtlængde (CIA Table, World Factbook) 

under gang for både mænd og kvinder er:

1 skridt = 0,762 meter

Andre kilder anvender andre mål: American College of 

Sports Medicine, ACSM, der udgiver motionsanbefalinger, 

sætter 1 gå skridt til 0,7874 m for mænd og kvinder. 

Obs.: Der er forskel på gå- og løbe-skridt.

I nogle skridttællere kan man ændre skridtlængden fra 

standard til egen skridtlængde, hvis man kender den. 

Mål egen skridtlængde (trinlængde)

 y Stå med samlede fødder.

 y Sæt et kridtmærke ved hæle.

 y Gå 10 skridt og stop.

 y Sæt kridtstreg ved forreste hæl efter sidste skridt.

 y Mål distancen.

 y Del distance med 10 for at finde længden af 1 skridt.
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Skridt eller trin

Internationalt og i Danmark bruges betegnelsen skridt-

længde, stride length, i flæng med trinlængde, step 

length, selvom de teknisk set ikke er samme mål. 

Skridtlængde, stride length: 

Afstand fra hælisæt til hælisæt af den samme fod: 

En gangcyklus eller et dobbelskridt (Jørgensen, 2013).

Trinlængde, step length:

Afstand fra hælisæt af den ene fod til hælisæt  

af den anden fod.  

I skridttæller målinger anvendes trin, step, som måle-

enhed. Der tælles for hvert fodisæt, højre og venstre er 

to trin. Obs.: Nogle skridttællere benævner trin ”skridt.” 

Hvis man skal indtaste data i en skridttæller (app), bør 

man læse manualen, for at kunne indtaste rigtig værdi.

Trin Skridt
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3

GANG SOM 
MOTION
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Hvor mange kalorier forbruger man under gang?

Jo mere man vejer, desto mere forbrænder man.  

Kalorieforbrug = MET (værdi) x Kropsvægt (kg) x Tid (t) 

Eksempel: En mand på 80 kg går (3 MET) i ½ time: 

Kalorieforbrug = 80 kg x 3 x 0,5 timer = 120 Kcal.

Energiforbrug – intensitet  

Energiforbruget ved gang afhænger af hvor meget man 

anstrenger sig. Anstrengelsen, intensiteten, påvirkes af:

 y Kropsvægt plus ydre vægt såsom en rygsæk

 y Forskydning af krop, stigning fx bakker; tyngdekraft 

 y Hastighed, gangtempo, påvirkes fx af vind og friktion

 y Varighed, hvor længe, påvirker totalt energiforbrug  

I sundhedsregi angives energiforbrug af og til i MET.  

1 MET er energiforbrug i hvile. MET værdier (cirkatal): 

 y Langsom gang (på plan vej) 2,0 - 3,5 

 y Moderat, almindelig gang  3,5 - 4,0

 y Rask gang     4,0 - 5,0

 y Meget rask, hurtig gang   5,0 - 6,0

 y Meget hurtig gang   6,0 - 8,0 
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Gang energiforbrug

MET Gang beskrivelse Kcal / 1 t

2,0 Gang, < 3,2 km/t, plant, meget langsomt, i bolig 100 - 160

2,5 Fuglekigning, langsom gang 125 - 200

3,0 Gang med hunden 150 - 240

3,0 Gang, 4 km/t, plan, fast flade 150 - 240

3,5 Trappegang, nedad trapper 175 - 280

3,5 Gang, 4,5-5,1 km/t, plan, fast flade, moderat tempo 175 - 280

4,0 Trappegang, langsomt tempo 200 - 320

4,3 Gang, 5,6 km/t, plan, fast flade, rask tempo 215 - 344

4,8 Gang m. stave, 5,6-6,4 km/t, plant, moderat tempo 240 - 384

5,0 Gang, 6,4 km/t, plan, fast flade, meget rask tempo 250 - 400

5,3 Gang, 4,7-5,6 km/t, vandre, bakke op, 1-5 % stigning 265 - 424

6,3 Opad bakke, uden belastning 315 - 504

7,0 Gang, 7,2 km/t, plan, fast flade, meget, meget rask 350 - 560

8,0 Gang, 4,7-5,6 km/t, opad bakke, 6-15 % stigning 400 - 640

8,3 Gang, 8 km/t (5.0 mph), plan, fast overflade 415 - 664

8,8 Trappegang, hurtigt tempo 440 - 704

Kilde: Arizona State University. Oversat, opsat, kcal/t 50-80 kg (Aagaard, 2020). 

CPA: https://sites.google.com/site/CompendiumofPhysicalActivities/ (20.03.20). 

MET: Metabolic Equivalent of Task, energiforbrugenhed. 1 MET er forbrug i hvile.
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Energiforbrug og vægtvedligehold 

Energibehov er den mængde energi, der kræves til krops-

lig aktivitet. Energi måles i KJoule eller Kcal, kilokalorier, 

der i daglig tale kaldes kalorier: 1 Kcal svarer til 4,184 kJ.

Energiforbruget afhænger af flere faktorer, bl.a. stofskifte 

og aktivitet, og kan være forskelligt for to personer med 

samme kropsstørrelse, fedtprocent og aktivitetsniveau.  

En person kan forbrænde flere hundrede kalorier mere 

end en anden per dag. Årsagen er endnu ukendt.

Vejledning omkring motion og vægttab tager jævnligt 

afsæt i input, kalorieindtag, og output, kalorieforbrug.

Input > output = vægtøgning

Input < output = vægtreduktion

Fysikkens love holder, alligevel oplever mange, at regnska-

bet ikke går op; at det trods indsatsen virker umuligt at 

tabe sig. Det skyldes forholdsvis ofte en af disse årsager:

 y Undervurderet fødeindtag; spist mere end antaget

 y Overvurderet energiforbrug; trænet mindre end følt

 y Belønning efter motion; snack input udligner output

 y Mindre bevægelse resten af dag; bevist eller ubevidst
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Forsøg har påvist mindsket aktivitet, energiforbrug, hos 

overvægtige om eftermiddagen efter hård morgenmotion. 

Energibalancen er derfor omtrent ens på dage med og 

uden motion.

Undersøgelser peger på, at der også kan være en særlig 

kropslig mekanisme på spil: Basalstofskiftet, det basale 

energibehov (hjerne, hjerte, muskler, lever o.a.), bidrager 

mere til forskelle mellem folk og dagligt energiforbrug 

end motion, og kroppen tilpasser sig til en aktiv livsstil 

ved at sænke sit indre aktivitetsniveau (Pontzer, 2015).

Motion har dog fortsat sin plads i vægttabsforløb:  

Fysisk aktivitet fremmer vægttab, omend med tiden 

mindre, og mindst lige så vigtigt: Når man har tabt sig, 

medvirker motion til at kiloene ikke kommer på igen.

Motion har desuden livsvigtige funktioner ud over 

bare kalorieforbrug og vægtregulering: Fysisk aktivitet 

forbedrer ens generelle sundhed, mobilitet og hjerne-

funktion, og mindsker risikoen for mange kroniske syg-

domme, herunder diabetes type II og Alzheimers. 

 

Gang energiforbruget er omtrent 1 kcal pr . km pr . kg . 

Går 80 kg person 1 km er energiforbruget ca. 80 kcal .    

Går 50 kg person 1 km er energiforbruget ca. 50 kcal .
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Energiforbrug

Aktivitet
½ time

kcal
1 time
kcal

Skridt  
pr . min .

Ligge (sove) 25 - 40 50 - 80 0

Sidde 33 - 55 66 - 110 0

Stå 45 - 72 90 - 144 0 

Gå 4 km/t, almindeligt 75 - 120 150 - 240 90 

Gå 5 km/t, rask 87 - 140 175 - 280 110 

Gå 6 km/t, meget rask 100 - 160  200 - 320 130 

Gå 7 km/t, hurtigt 112 - 180 225 - 360 150

Gå 8 km/t, powerwalk 162 - 260 325 - 520 170

Gå opad trappe 200 - 320 400 - 640 100

Gå 5,5 km/t opad bakke 150 - 240 300 - 480 120

Energiforbrug i kcal, kalorier, beregnet ud fra MET-værdier i ACSM Guidelines 

for Exercise Testing and Prescription samt en kropsvægt på ca. 50 til 80 kg 

som eksempel. Alle tabellens tal er vejledende cirkatal (Aagaard, 2020).
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Energiforbrug og præstation 

I fitness walking, motionsgang, er motionister for det 

meste interesseret i at få pulsen i vejret for at forbedre 

konditionen – og det øger samtidig energiforbruget. 

Andre er mere fokuserede på selve energiforbruget, at 

forbrænde kalorier for at tabe sig; bedre kondition er 

bare en bonus.

Udholdenhedsatleter, ultravandrere, pilgrimme og andre, 

der går meget lange vandreture, ønsker derimod det stik 

modsatte, nemlig at minimere energiforbruget; at spare 

på energien, så man “holder længere på en tank”.  

Derfor er det interessant at vide hvilke faktorer, der har 

indflydelse på intensitet og energiforbrug på en gåtur:

 y Kadence, hastighed

 y Belastning

 y Forflytning

 y Forskydning

 y Bevægeudslag

 y Momentarm

 y Antal muskler i bevægelse
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Kadence (hastighed)

Ved at gå hurtigere, kan man øge energiforbruget eller 

reducere tidsforbruget for en gåtur med en tung rygsæk.

Et optimalt vandretempo ligger et sted imellem højeste  

og laveste hastighed. 

I fitness walking kan man variere tempoet med henblik 

på en bestemt effekt; kondition, motion eller restitution. 

100 skridt pr . min . svarer til 3 MET, moderat intensitet . 

130 skridt pr . min . svarer til 6 MET, høj intensitet . 

Ganghastigheden påvirker muskelarbejdet. Hoftebøje-

ren på hoftens forside, og hoftestrækkerne, bagdel og 

baglår, er meget lidt aktive under langsom gang, mens 

de bliver mere aktive ved hurtigere hastigheder. 

Også knæstrækkeren, lårmusklen, er mere aktiv ved høj 

hastighed. Et godt argument for varieret tempo.

Energiforbrug ved vandring med rygsæk

Energiforbruget ved gang i diverse tempi med oppak- 

ning, kan beregnes med formler (ACSM, Pandolf, HWS) 

eller anslås via beregner på www.outsideonline.com/ 

2315751/ultimate-backpacking-calorie-estimator. 
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Belastning

På en gåtur bærer man:

 y Kroppens vægt

 y Tøj og sko; letvægtstøj og -sko gør forskel på langtur

 y Oppakning eller rygsæk – eller vægtvest til motion 

Motionsgang med håndvægte frarådes: Selvom gang 

med vægte øger energiforbruget en anelse, risikerer 

man at overbelaste skuldrene. Hold vægttræning for sig.

Ankelvægte frarådes også, da de kan overbelaste knæ. 

At bære vægt tæt på kroppen som eksempelvis en ryg-

sæk, er mere virkelighedsnært og sundere. 

Bærer man en rygsæk med oppakning svarende til 10 %

af kropsvægten, fx 6 kg rygsæk ved 60 kg kropsvægt,  

øger man energiforbruget med cirka 1 kcal pr. minut. 

Ikke overvældende, men dog 6o ekstra kcal pr. time. 

Forflytning, bevægelse i vandret plan

Gang er forflytning af kropsmassen fra et sted til et 

andet, hvilket kræver energi. I fitness walking og under 

opvarmninger kan man som variation til almindelig 

gang (fremad) gå baglæns og sidelæns eller i mønstre. 

Det kræver også energi og involverer andre muskler.   
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Forskydning, bevægelse i lodret plan

At gå opad, bakke- og trappegang, øger energiforbruget. 

Hvor meget afhænger af kropsvægt, hastighed og stigning.

Eksempel: 80 kg person, 5,6 km/timen: Kcal på ½ time:

10 %  350 kcal 

5 %  254 kcal 

0 %  180 kcal

Energiforbrug opad bakke kan beregnes på www.outside-

online.com/2394938/how-many-calories-burned-hiking. 

Bevægeudslag (range of motion)

Større bevægelser, længere skridt, øger energiforbruget. 

Man har en foretrukken, naturlig skridtlængde, men under 

motionsgang kan man i perioder gå med længere skridt.

Momentarm (vægtstangsarm)

Er armen eller benet bøjet eller strakt? Det påvirker, 

hvor megen muskelkraft, man skal bruge for at flytte 

kropsdelen. I power walking svinger man typisk arme, 

der er bøjet ca. 45-60 grader i stedet for 90 grader:  

At gå med mere strakte arme, kræver mere energi.  
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Løst underlag øger energiforbruget

Underlaget påvirker bevægelsen og energiforbruget. 

Gå tur på stranden og mærk efter: Gang i sand øger 

arbejdet med 1,6-2,5 gange det på fast, fladt under-

lag, energiforbruget er 2,1-2,7 gange det ved gang på 

hårdt underlag (Lejeune, Willems, Heglund, 1998).

Antal muskler i bevægelse

Under almindelig gang er armene relativt passive. Under 

fitness walking bruger man armene aktivt: Dynamiske 

armsving kan øge energiforbruget med ca. 5-10 %. 

Hvor intensiv er gåturen?

Det afhænger bl.a. af, hvad man går på: Asfalteret vej, 

jordvej, mudder, sne, is, sand, sump eller moseområde?

Underlaget gør en stor forskel både for tur-oplevelsen, 

impact, knoglebelastning, og intensitet, muskelarbejde:  

Fast eller løst underlag påvirker forskydning (synker man 

i eller ej), bevægeudslag (store eller små skridt), og hvor 

mange muskler, der er aktive. Løst, blødt strandsand 

kan resultere i nedsat hastighed eller øget energiforbrug 

ved samme hastighed; omtrent dobbelt så anstrengende.
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Knoglemotion – impact

Gang er såkaldt vægtbærende motion: Man bærer sin 

egen kropsvægt rundt i modsætning til under cykling, 

spinning og svømning; aktiviteter der kan kaldes ikke-

vægtbærende; man bærer ikke vægten på sine fødder. 

Når man sætter fødderne i jorden, påvirkes de med et 

større eller mindre modsatrettet stød og det styrker 

knoglerne over tid. Underlagets art – beton, asfalt, træ,  

hårdt stampet jord eller blød muld – påvirker impact.

Impact er det engelske ord for (sammen)stød eller  

reaktionskraft, og ordet er udbredt i fitnessregi.  

Udtrykket bruges om den belastning, som knogler og 

led udsættes for under gang, løb, hop og spring; den 

form for belastning er sund i de rette mængder.

Der er to overordnede former for impact: 

Low impact, øvelser og aktiviteter, hvor der hele tiden 

er mindst én fod i kontakt med underlaget fx gang.

High impact, øvelser og aktiviteter med en svævefase, 

hvor begge fødder momentant mister kontakten med 

underlaget fx løb og hop.
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Impact

Impact Belastning Beskrivelse

Non 

Næsten ingen 

belastning på 

leddene.

Balancer og bløde yoga og tai chi-

agtige øvelser. Strækøvelser. 

Siddende og liggende øvelser.

Super-

low

Omkring 1 x 

kropsvægt,  

< low impact.

Low impact bevægelse, i halv takt, 

langsomt, med ekstra muskelkontrol 

og landing på hele foden (YLab).

Low 

Cirka 1-1¼ 

x kropsvægt 

(Francis, 1989).

Gang og variationer. Definition:  

Altid mindst én fod i kontakt med 

gulvet. Ved dårlig teknik stiger impact.

Mode-

rate 

2-2½ x 

kropsvægt 

(Francis, 1989).

Lavere impact end high impact, men 

højere end low. Fjedring; op på fod-

ballen uden at fødder slipper jorden.

High
Over 2½-3 x 

kropsvægt.

Svævefase, begge fødder mister  

momentant kontakt med underlag fx: 

Løb, hink, hop. Løb ~3-4 xkropsvægt.

Super-

high

Belastning 

op til 5-6 x 

kropsvægt.

Eksplosivt opspring, ekstra højt hop.  

Gymnastikspring er på op til  

12 x kropsvægt. Atletikspring >13 x.
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Low impact

Aktiviteter som gang og stavgang styrker knoglerne 

endda med relativt lav belastning af leddene. Det er 

skånsom motion, der bl.a. kan anbefales ved:

 y Opstart på træningsforløb

 y Hofte-, knæ- og rygproblemer

 y Generel muskelsvaghed

 y Overvægt eller fedme

 

Ved visse sygdomme og generende knæ- eller fodpro-

blemer kan cykling eller svømning være at foretrække.

High impact

Selvom man ikke ellers er til løb og hop, kan 3 x 10 hop, 

3 gange om ugen, være et sundt supplement til gang: 

Man styrker knoglerne og træner desuden de hurtige, 

eksplosive muskelfibre, der ikke aktiveres under gang.

De eksplosive muskelfibre er aktive under trappegang 

og andre styrkekrævende eller hurtige aktiviteter. De 

har en tendens til at henfalde hos ældre, der ofte kun i 

begrænset omfang dyrker høj-intensiv fysisk aktivitet 

og det betyder, at funktionsevnen svækkes. 
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Vægtbærende eller ikke-vægtbærende

Impact, belastning eller tryk, opfattes ofte som negativt 

eller risikabelt, men knoglerne har gavn af belastning; 

de reagerer ved at blive stærkere. Man starter med lidt 

og øger først mængden, siden belastningen over tid, for 

at undgå overbelastning; ikke begge dele samtidigt. 

2000 skridt/d er for lidt til at forhindre tab af knoglemasse 

i benene fx ved sygdom og inaktivitet og giver ingen gavn-

lig effekt på kondition, styrke eller muskelfibervolumen 

(Arentson-Lantz et al., 2019). Der skal flere skridt til.

 

Vægtbærende aktiviteter som gang, løb og hop, og tung 

styrketræning kan øge knoglemassen. Den type motion 

kan medvirke til at forebygge knogleskørhed, osteoporose.

Ikke-vægtbærende idrætter som cykling, spinning, roning 

og svømning er ikke de mest velegnede til knoglemotion, 

til gengæld forbedrer de konditionen, svømning desuden 

bevægeligheden. Mountainbike cykling og roning med 

kraftige åretræk kan øge knoglestyrken en smule. 

Efter overgangsalderen afhænger træningens evne til at

øge knogletætheden i høj grad af tilstrækkelig og sund

ernæring, med bl.a. kalcium, der fx findes i mælke- 

produkter og grove grøntsager som broccoli og bønner.
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Den bedste knoglemotion (Borer, 2005)

 y Dynamisk træning; ikke statisk [uden bevægelse]

 y Overstiger ens normale tærskel [hårdere end ellers]

 y Overstiger tærskel mht. frekvens; hvor ofte

 y Er relativt kort og opdelt [fx hoppeserier]

 y Lægger et uvant belastningsmønster  

på knoglerne [variation er sundt]

 y Understøttes af tilstrækkelig/rigelig næringsenergi

 y Involverer tilstrækkelig kalcium og cholecalciferol,  

vitamin D3 [vitamin der dannes af sollys på huden]

Knoglemotion styrker især lokalt 

Underkropstræning styrker mest benknoglerne, mens 

overkropstræning styrker overkropsknoglerne blandt 

andet i ryggen. 

Derfor bør gang og træning af benene suppleres af 

overkropstræning, gerne tungt, fx armstrækninger  

og planker på hænderne (se afsnit om Styrke).

Fysisk aktivitet med tryk (og træk) stimulerer til øgning 

af knoglernes diameter igennem hele livet. En forøgelse 

af knoglediameteren kan mindske risikoen for brud ved 

at modvirke, at knoglerne bliver mindre og mere porøse.
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Kondition

Almindelig gang er en lav til moderat intensiv aktivitet 

og derfor ikke effektiv kredsløbstræning. Det er når man 

presser sig selv, at man forbedrer kredsløbskonditionen, 

konditionen. Hjertemusklen bliver stærkere og bedre til 

at pumpe blod (med ilt) både i hvile og under aktivitet. 

Også åndedrætsmuskulaturen og andre væv styrkes.  

Hvor meget konditionen forbedres af rask gang afhæn-

ger af udgangspunktet: Hvor aktiv er man i forvejen?  

Utrænede og let trænede kan opnå en klar konditions-

forbedring ved at gå fra inaktivitet eller lav-intensiv 

aktivitet i hverdagen til målrettet gang i rask tempo.

Veltrænede motionister som rutinerede løbere vil ikke 

forbedre konditionen ved almindelig gang, mens power 

walking kan gøre en forskel; naturligvis afhængigt af  

træningens udformning og træningsindsatsen.

Veltrænede vil i alle tilfælde kunne bruge gang som en 

fordelagtig restitutions- eller velværeaktivitet:

Rolig gang fungerer fint som aktiv restitution efter hårde 

træningsdage eller mental aflastning i et intenst trænings-

forløb. Andre alternativer er yoga eller svømning.
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Gang er for det meste en aerob aktivitet, aer betyder ilt: 

Der er ilt nok til det aktuelle muskelarbejde. 

Gå man hurtigere, har musklerne brug for mere ilt, så 

man snapper efter luft, fordi gåturen nu bliver anaerob, 

uden nok ilt til det aktuelle muskelarbejde. 

Der er hele tiden ilt til stede i kroppen, men behovet 

veksler, især under varieret belastning som i bakkegang.  

Der er to overordnede kredsløbstræning-metoder:

Kontinuerlig træning, distance træning

Et jævnt tempo, moderat eller hurtigt, over en kortere 

eller længere distance. Det er ofte aerob træning.

Læs mere om Distance gang i kapitel 5.

Intervaltræning

Skiftevis hurtigt og langsomt tempo i kortere eller  

længere intervaller. Det er ofte anaerob træning.

Arbejdsintervallerne, hurtig gang, kan være lidt eller 

meget hårdere end vanlig gang. Pauseintervallerne, de 

aktive pauser, består af langsom gang med lav intensitet.

I ugens løb kan man gå tur i jævnt tempo, distance gang, 

med intervaller, interval gang, eller veksle mellem de to.

Læs mere om Interval gang i kapitel 5.
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Konditionseffekten kan varieres via følgende faktorer:

Hastighed

Gå i langsomt, moderat, hurtigt eller variabelt tempo. Eller: 

Start langsomt og gå gradvist hurtigere indtil maksimum.

Belastning

Gang med rygsæk eller vægtvest, belastning tæt ved 

kroppen, øger arbejdet. Gang med hånd- og ankelvægte 

giver begrænset effekt, kan irritere leddene og frarådes.

Forflytning

Man kan forflytte (bevæge) kroppen i:

Vandret plan, fremad, bagud, til siden, og i mønstre. 

Lodret plan fx op (ned) ad bakker og trapper.

Bevægeudslag (range of motion)

Store skridt, længere skridt end vanligt, øger pulsen og 

energiforbruget og reducerer tiden for samme distance.

Antal muskler i bevægelse 

Dynamiske armsving kan øge energiforbruget en smule, 

omkring 5-10 %, og under rask stavgang cirka 10-20 %. 
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Pulsmåling og oplevet anstrengelse

Man kan træne efter pulsen, når man kender maksimal-

pulsen, det maksimale antal slag ens hjerte kan slå i 

minuttet. Den kan findes med tests, men de er dyre og 

anstrengende, derfor beregnes den tit ud fra en formel. 

Maksimalpulsformlen: 220 ÷ alder. Eksempel:

En 40-årig har en anslået maksimalpuls på 180, 220 ÷ 40. 

En anden formel for især 40+ år er: 208 ÷ 70 % af alder . 

Usikkerheden er dog stor, mindst +/÷ 10 slag ved begge 

formler, så man bør ikke ukritisk gå ud fra en beregnet 

maksimalpuls. Det kan resultere i under- eller overtræning.

Træningspulsen ligger typisk i området fra 60-90 % af 

maksimalpulsen: Fra moderat til meget hårdt.

Man kan også vurdere træningsintensiteten med Borg-

skalaen: RPE, rating of perceived exertion; vurdering af 

følt eller oplevet anstrengelse. Man vurderer, hvor hårdt 

man træner, ud fra en skala fra 6-20: Sættes 0 efter tal 

svarer det til pulsområdet fra en hvilepuls på omkring 60 

til maksimalpulsen på cirka 200 hjerteslag for 20-årige.

Oversigt viser 6-20 og 1-10 skala og hvad man oplever. 
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Oplevet anstrengelse

Borg
CR
10

Arbejde Følelse Åndedræt Tale Effekt

6 0 Intet
Ingen 

aktivitet
Rolig, 

langsom
Normal Ingen

7-8 1 Ekstremt let
Næsten 
inaktiv

Rolig Normal

Opvarmning/
nedvarmning

9-10 2 Meget let Afslappet Rolig Normal

11-12 3 Let Ubesværet Rolig Normal Sundhed
– kræver 

lang træning 
(slet ikke 

hårdt)13 4 Relativt let
Varm, 

ubesværet
Rolig Normal

14 5 Moderat Varm, aktiv
Lidt 

hurtigere
Normal

Kondition 
og sundhed

15 6 Let
anstrengelse

Lidt 
anstrengt, 

sveder
Hurtigere

Tale 
afbrudt af 
åndedrag

16 7 Anstren-
gende

Anstrengt
Tung vejr-
trækning

Forpustet 
tale Effektiv 

konditions-
træning

(men hårdt)
17 8 Hårdt

Meget an-
strengt

Forpustet
Korte 
fraser

18-19 9 Meget hårdt
Meget hårdt 

presset
Meget for-

pustet
Få ord

Præstations- 
og sprint-

evne

20 10 Maksimalt
Nær 

udmattelse
(få s til stop)

Gisper efter 
vejret

Tale 
(nær) 

umulig
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Træningszoner – træningspulsområder

Hvordan træningspulsområder inddeles afhænger blandt 

andet af sportsgren. Der findes forskellige systemer med 

inddeling i fire, fem eller seks zoner. 

En typisk inddeling i fitness pulstræning inklusive gang er 

fem zoner med start ved 50 % af maksimalpuls (her under).

  

Man kan beregne sine træningszoner sådan: 1. Test eller 

beregn maksimalpuls; 220 minus alder (husk usikkerhed). 

2. Udregn zoner; max. puls x 0,5 (50 %), x 0,6 (60 %) o.s.v. 

Eksempel, 40 år: 180 x 0,5 og 0,6 (50-60 %) = 90-108 slag.  

Træningszoner

% max puls Aktivitet Pulsslag

50-60 %
Opvarmning, nedvarmning 

Aktiv restitution 
_ _ _ - _ _ _

60-70 % 
Udholdenhed,  

moderat intensitet
_ _ _ - _ _ _

70-80 % 
Kondition, lang tempotræning, 

moderat-høj intensitet
_ _ _ - _ _ _

80-90 %
Kondition, kort tempotræning, høj 

intensitet, lange intervaller
_ _ _ - _ _ _

90-100% 
Maksimal puls,  

korte intervaller
_ _ _ - _ _ _ 
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Træningsintensitet

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man motionerer med både 

moderat og høj intensitet, som beskrives sådan:

Moderat intensitet

Fysisk aktivitet, hvor du bliver let forpustet,

og hvor du kan tale med andre imens. Svarer til:

64-76 % af maksimalpuls, eller

12-13 på Borgs anstrengelsesskala [3-4 på CR10 skala]

Høj intensitet

Fysisk aktivitet, hvor du bliver forpustet,  

og har svært ved at føre en samtale. Svarer til:

77-93 % af maksimalpuls, eller

14-16 på Borgs anstrengelsesskala [5-7 på CR10 skala]

Sved og intensitet

Går man rask til, så stiger pulsen og åndedrættet. Til 

gengæld er det ikke sikkert, at man sveder ret meget.  

Svedmængde er ikke altid relateret til indsats og sved 

kan fordampe fra eller blive blæst af huden under gang. 
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Styrke

Gang øger ikke muskelstyrken, fordi der er forskel på 

konditionstræning (fx gang), der forbedrer kredsløbet, 

og styrketræning, der især forbedrer muskelstyrken.

Man har måske hørt, at ”løb og gang styrker muskler”, 

men det er ikke helt præcist, selvom konditionstræning 

medvirker til at give mere fysisk overskud. 

En undtagelse er gang opad trapper eller stejle bakker  

som i starten giver en vis styrke-udholdenhedstræning.

Generelt gælder, at:

Styrke opnås med en belastning så tung, at man kun 

kan løfte/skubbe/presse/trække den højst 8-12 gange.

 

8-12 løft svarer omtrent til 70-75 % af det tungeste, 

man kan løfte en enkelt gang, ét løft svarende til 100 %.

 

Træning skal altså føles ret tungt, for at det virker som 

styrketræning, der giver stærkere muskler. Når man går, 

ofte over 1000 skridt i træk, er styrkeeffekten derfor 

minimal. Gang-motion betegnes som konditions- eller 

kredsløbstræning, der primært belaster kredsløbet.
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Selvom gang er den foretrukne motionsform, kan det i 

høj grad betale sig at supplere gåture med styrketræning 

et par gange om ugen; 20-40 min. pr. gang kan være nok. 

Større styrke giver forbedret præstationsevne i hverdag, 

fritid og de fleste idrætsgrene. Styrketræning er desuden 

den mest effektive metode til at bevare funktionsevnen 

langt op i alderen.

Styrketræning kan foregå derhjemme eller i et trænings-

center – start med en instruktionstime – eller udendørs  

i forbindelse med en gåtur.

Rundt om i landet er der efterhånden mange udendørs 

træningssteder, træningspavilloner eller outdoor fitness 

anlæg. Læs mere i Kapitel 6, afsnit om Outdoor Fitness.

Udendørs fitness anlæg

Ikke alle anlæg har lige effektive redskaber og noget 

udstyr kan være sværere at regne ud eller betjene end 

andet: Find derfor helst en træner, der kan instruere

og vejlede. Alternativt afprøv udstyr med forsigtighed 

og træn gerne sammen med en ven, der kan hjælpe. 

Undlad risikable eller ubehagelige øvelser. 
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Start med at varme kroppen op fx med en rask gåtur 

eller 5-10 minutters energisk gang på stedet. Lav evt. 

dynamiske stræk som ekstra forberedelse. Dernæst:

All-round styrketræning for de store muskler 

 y Ben- og hoftetræning fx squat (benbøjning)

 y Rygtræk (vandret/lodret) eller kropshævning

 y Brystpres eller armstrækning

 y Skulderpres (lodret pres), eventuelt

 y Rygstrækninger fx maveliggende

 y Mavebøjninger fx rygliggende og/eller

 y Planke og evt. sideplanke og bagsideplanke

Der findes adskillige øvelsesvariationer, men de nævnte 

kropsvægt basisøvelser giver et solidt styrkefundament.

2-3 gange pr. uge. 2-4 sæt a 8-12 repetitioner pr. øvelse. 

Planke/sideplanke holdes statisk 1-3 x 10-60 sekunder.

 

Disse og flere andre øvelser og variationer kan ses på 

YouTube kanalen www.youtube.com/MarinaAagaard.

Udendørs: Se Outdoor playlisten med øvelser i det fri.
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Motorik

Gang forbedrer ikke motorikken i særlig grad. Gang er 

netop kendetegnet ved at være enkel og lettilgængelig: 

Man gentager de samme automatiserede skridt igen og 

igen uden at man skal koncentrere sig.

Den enkelhed, der er fordelen, er dermed også bagdelen, 

hvis man gerne vil have trænet hjernen og nerve-muskel-

systemet, dvs. motorikken eller koordinationen.

For at øge udfordringen under gang:

 y Gå ikke (altid) udenom forhindringer. Passer dem ved 

at træde over, gå over, eller gå eller kravle under dem.

 y Gå på forskellige underlag, gerne ujævne overflader 

som sand og små og mellemstore sten på stranden: 

Det giver hjernen og sanserne ekstra arbejde.

 y Gå på smalle skovstier, hvor det gælder om at undvige  

rødder og grene for ikke at snuble.

 y Gå i mønstre, gå i ottetaller, eller ‘på line’ på fortov.

 y Balancer på træbomme, stubbe, sten, kantsten o.l.  

Find udfordringer i terrænet; det styrker hjernen.  
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Motoriktræning

Man bruger motorikken under al fysisk aktivitet, fordi 

man skal styre krop og lemmer, men er målet decideret 

koordinationstræning, virker udfordrende og uvante 

bevægelser bedst. Det opnår man ikke med almen gang, 

men man kan lave øvelser under eller efter gåturen.

Under motorikken hører også balancen; bedre balance 

forbedrer funktionsevnen og kan forebygge fald og uheld. 

Man forbedrer sin grundkoordination ved at bevæge sig 

alsidigt under varierede forhold på fast underlag (asfalt),

eftergiveligt underlag (sand), på stationært underlag (vej)

og bevægeligt underlag (rullefortove, rulletrapper) og

ved at øve sig i at styre, spænde og afspænde musklerne. 

Tænk i “skridtsikkerhed”, af det tyske trittsicherheit: 

Forbered hjernen og kroppen på gåture i udfordrende 

terræn. Træn ud over styrke også evnen til at vurdere 

forholdene og koordinere bevægelser på ujævne under-

lag. Træn balance under varierede forhold; det gør det 

lettere at genvinde balancen i tilfælde af at man glider.  

Udvalgte eksempler på motoriktræning i forbindelse 

med gåture, outdoor fitness eller anden træning:
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Rytme

Forskellig hastighed i kombinationer. Eksempel: 

Hurtigt, hurtigt, langsomt. Eller chassé 1-og-2, 1-og-2. 

Eller gå 8 normalt og 16 dobbelttempo trin på stedet.

Rumsans

Retningsskift, vendinger og drejninger. Eksempel:

Øvelse 1 i yogaserien “De 5 Tibetanere”: Man går på ste-

det rundt om sig selv langsomt eller hurtigt 1-21 gange. 

Balance

På flad fod eller fodballe. Åbne eller lukkede øjne. 

 y Uden bevægelse, statisk balance, fx på et ben. 

 y Med bevægelse, dynamisk balance, fx hinke.

 y Med bevægelse af hoved, krop, arme eller ben.

 y På fast, stabilt underlag, normale betingelser.

 y På blødt, ustabilt underlag, sand, jord og muld.

 y Med eller uden redskab; bom, træstub, luftpude.

 y I diverse stillinger; stående, siddende, knælende o.s.v. 

Optræn balancen gradvist. Fjern frygten for at falde ved 

at begynde med lette balancer og eventuelt med støtte.
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Smidighed

Gang forbedrer ikke muskelsmidigheden og mobiliteten, 

evnen til at bevæge leddene frit:  

Bevægelserne i gang er begrænsede, moderate skridt og 

armsving, leddene kommer ikke ud i yderstillinger, fulde 

bevægeudslag. Det er en fordel, fordi man kan dyrke 

gang som motion, selvom man ikke er særligt smidig. 

Samtidig betyder det imidlertid også, at man ikke får 

trænet bevægeligheden undervejs. Derfor er det sund 

fornuft at lave strækøvelser for stramme muskler enten 

efter gåturen, på et senere tidspunkt eller en anden dag. 

Formålet med almindelige strækøvelser er ikke at blive 

supersmidig, men at forhindre at musklerne forkortes 

over tid. Alt for stramme muskler kan genere og gøre 

det vanskeligere at bevæge sig i hverdag eller idræt. 

Stræk kan modvirke almindelig stivhed og ømhed, men 

ikke den ømhed, DOMS, delayed-onset muscle soreness, 

der opstår 1-2 dage efter uvant eller hård træning:  

DOMS er tegn på, at kroppen heler og bliver stærkere.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle over 65 år strækker 

ud mindst to gange om ugen – og yngre må også gerne. 
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Strækøvelser

Stræk de muskler, der føles stramme (se næste opslag). 

Mindst to gange 5-10 min. pr. uge, og mere er bedre.

Man kan holde kroppen hverdagsbevægelig ved dagligt 

at strække, bøje og dreje sig kortvarigt, 2-5 sekunder 

per stræk for de store muskler i overkrop og underkrop.  

I motionsstræk efter gåture og træning normen er 20-30

sekunder per muskelgruppe. Alternativt flere korte stræk 

fx 4 x 10-15 sekunder: Stræk og giv slip på skift.

For at opnå en muskelafslappende effekt, er der behov 

for længere stræk. Lægmusklerne er ofte stramme og 

har gavn af 45-60 sek. stræk fx om aftenen før sengetid, 

hvilket kan mindske risikoen for natlige lægekramper.

Nogle muskler er generelt slappe og har brug for styrke, 

fx ryggen, mens andre er stramme og har gavn af stræk:

 y Lægmuskler (side 102)

 y Baglår (side 102)

 y Hoftebøjere (side 102)

 y Lår (side 102)

 y Lyskemuskler; indadførere (side 103)

 y Bryst, skuldre forside og underarme (side 98)  
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Stræk og bøj

Når man strækker lægmuskler, baglår og lyskemuskler, 

dvs. muskler der passerer over to led, knæ og ankel eller 

hofte, kan man strække med både strakt og bøjet knæ 

eller hofte. Når man bøjer leddet, bliver nogle muskler 

mindre udspændte, så man opnår et anderledes stræk. 

Mange strækker deres lægmuskler efter gå- eller løbeture. 

Det foregår af og til på kanten af en trappe eller en kant-

sten. En udmærket ide, men stræk blidt: Undgå at lægge 

hele kropsvægten i strækket, pas på akillessenen.

Strækøvelser skal føles som et fast stræk i den tykke del 

af musklen; det må ikke smerte i sener og led, for det 

gør det kun vanskeligere af strække ud og slappe af. 

Disse og flere andre øvelser og variationer kan ses på 

YouTube kanalen www.youtube.com/MarinaAagaard.

Skriv ’strækøvelser’ eller ‘stretching’ i søgefeltet: Så 

følger videoer med stræk i byen, i skoven og hjemme.

Næste opslag viser udvalgte stræk, bevægelighedsøvelser, 

som kan udføres lige efter gå- og vandreture eller på et 

andet tidspunkt, når det passer ind i programmet.
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Hofte- og benstræk

Lægmuskler

 y  Stå med fødder i hoftebredde. 

 y  Træd den ene fod bagud, hold hæl nede. 

 y  Læn kroppen frem; lige linje fra hæl til nakke. 

 y  Hold først et stræk, hvor knæet er strakt. 

 y  Bøj strækben, hold. Skift til modsatte ben.

Hoftebøjer

 y  Stå med fødder i hoftebredde og forskudt. 

 y  Stå med oprejst krop, vægten mellem ben. 

 y  Spænd bageste bens balde, vip bækken: 

Stræk hoftebøjeren. Skift side. 

Baglår og underben

 y  Stå med fødder i hoftebredde, et ben frem. 

 y  Ret ryggen, skyd bagdelen bagud, stræk baglår. 

 y  Tip haleben, bagdel, op mod loftet; øg strækket. 

 y  Tæerne opad: Stræk lægmuskler. Skift side.

Lårmuskler

 y  Stå på et ben. Støt evt. op ad noget i starten.

 y  Bøj det andet ben, fat om ankel, stræk forlår.

 y  Hold ben tæt: Strækbenet lidt bag standbenet  

(det, du står på), der er let bøjet. Skift side.

 y  Svært ved at nå foden? Brug et håndklæde.



103

Kroppens side og benenes udadførermuskler

 y  Stå. Højre fod bag venstre, skub højre hofte ud. 

 y  Sidebøj overkroppen modsat, til venstre.

 y  Støt venstre hånd på ben, højre arm over hoved.

 y  Har man ribbe, kan man holde ved den. 

 y  Skift side, modsat fod bagved.

Benenes indadførermuskler (lysken)

 y  Bredstående. Begge fødder peger fremad. 

 y  Bøj det højre ben, flyt kropsvægt til højre.  

Hold kroppen oprejst. 

 y  Hænderne i siden eller på benene. 

 y  Skift side, flyt kropsvægten til venstre.

Baldemuskler

 y Stå på et ben. Evt. med støtte i starten. 

 y  Kryds det andet ben over, drej knæet ud. 

 y Bøj lidt ned, så det strækker godt i balden. 

 y  Hold ryggen ret og kroppen i balance. 

 y  Skift til det modsatte ben.

Øvre ryg, lænd, bagside af skuldre

 y  Stå med samlede eller let adskilte ben. 

 y    Bøj overkroppen frem, og tag fat omme bag 

benene, evt. hænder på modsatte albuer. 

 y  Rund ryggen fra haleben til nakke, kig ind  

mod ben og skyd ryggen godt opad.



104

 y



105

4

PLANLÆG 
GÅTURE 
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Træningsplanlægning

Hvor lang tid tager det at træne sig op fra 0 til 20 eller 50 

km gang? Der er ingen standardsvar, da det er individuelt: 

Hvad er udgangspunktet og hvordan reagerer kroppen?

I idræt kommer trænere med programforslag baseret på 

teori og erfaringer, men først når træningen går i gang, 

ser man effekten. Derfor skal programmer ofte justeres 

løbende pga. fysiske forhold – eller travlhed i hverdagen. 

Undgå overtræning og stress: Overvej ugens samlede 

belastning, motion, fritidsaktiviteter og job, og tilpas 

gåturene; varierer antal, intensitet og distance.  

Før evt. træningsdagbog eller noter i kalender (app).

For nogen tager det lang tid at optræne sig til at gå langt: 

Man kan være low responder, reagerer langsomt, og er 

måske endda særligt sårbar overfor (over)belastning.  

Andre får hurtigt en god effekt, high responder, og kan 

tåle de mest utrolige belastninger uden problemer.  

Går man sammen med andre, kan man ikke regne med 

at kunne klare samme tempo eller distance; man er nødt 

til at respektere kroppens grænser. Det er fristende at 

lade være, men det betaler sig ikke i længden.
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Motionsprogram planlægning

Man kan træne hjemme, inde eller ude, eller i motions-

center. Man kan træne med kropsvægt og supplere med 

vægt efter ønske fx en rygsæk med bøger i. All-round 

motionsprogrammer følger denne enkle skabelon:

Opvarmning 5-15 min. før almen træning og gang.

   Gang/fjedrejog/løb. Øg gradvist tempo.   

   Man kan tilføje dynamiske strækøvelser 

   for at øge bevægeligheden og få   

   mere varme i kroppen hurtigere.  

   

Hoveddel  5-10 min. op til 60 min. eller mere.  

   Fokus på et eller flere af disse områder: 

   Kondition: Fx gang eller power walking.

   Styrke: Øvelser med eller uden udstyr. 

   Motorik: Balancer, reaktionsøvelser o.l. 

   Smidighed: Strækøvelser, yoga o.l.

Nedvarmning 5-10 min. med gradvist faldende tempo. 

   Man bør nedvarme, fx gå langsomt, når  

   pulsen har været høj. Det er derfor ikke 

    nødvendigt efter almindelig rolig gang 

   og motion, men kan være behageligt. 
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Styrketræningsprogram indhold

Træn både underkrop, fordi stærke, stabile ben går 

længere, og overkrop, for lettere at kunne løfte ting og 

bruge stave, og kropsstamme (core), for at undgå ondt 

i ryggen under lange ture med eller uden rygsæk.

5-10 øvelser, 2-3 gange pr. uge, 1-4 sæt (serier) a 8-12 

rep. af hver øvelse. 1-2 min. pauser mellem øvelser. Eller 

cirkeltræning: Øvelserne i serie uden pauser, 2-3 runder. 

Vælg for eksempel mellem disse øvelser:

Underkropstræning Squat. Dødløft. På begge/et ben.

    Lunge (frem/bagud). Side lunge. 

    Step op (opstigning). Hælløft evt.  

    Bækkenløft, (et) ben på bænk. 

    

Overkropstræning Armstrækning. Brystpres.

    Kropshævning. Ro-øvelse.

    Skulderpres. Skuldercirkel.

Kropsstamme (core) Rygstrækning (evt. dødløft).

    Mavebøjning, lige, skrå. 

    Planker, balancer.

Her er fire basis styrkeprogrammer samt tips og forslag:



110

Basis styrkeprogram kropsvægt I

Fokus Øvelse Sæt Rep

Kredsløb Opvarmning, gang, 5-10 min.

Hofter/lår Squat, benbøjning 1-4 8-12

Bryst/arme
Armstrækninger, på skrå 

hænder på bord eller stol
1-4 8-12

Ryg/arme
Omvendt body row, skrå eller 

siddende under bord/stativ
1-4 8-12

Lænd
Rygstrækning, lig på mave:  

Løft-sænk overkrop
1-3 8-12

Mave
Mavebøjning, lig på ryg: Bøj; 

løft-sænk krop. Plus evt. planke.
1-3 8-12

Stramme 

muskler

Strækøvelser, 5-10 min.

30-60 sek. pr. muskelgruppe
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Basis styrkeprogram maskiner I

Fokus Øvelse Sæt Rep

Kredsløb Opvarmning, gang, 5-10 min.

Hofter/lår Benpres, maskine 1-4 8-12

Bryst/arme Brystpres, maskine 1-4 8-12

Ryg/arme
Ro-øvelse, vandret rygtræk, 

maskine
1-4 8-12

Lænd
Rygstrækning,

rygbænk (eller maskine)
1-3 8-12

Mave
Mavebøjninger,

på gulv (eller maskine)
1-3 8-12

Stramme 

muskler

Strækøvelser, 5-10 min.

30-60 sek. pr. muskelgruppe
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Basis styrkeprogram kropsvægt II

Fokus Øvelse Sæt Rep

Kredsløb Opvarmning, gang, 5-10 min.

Hofter/lår Squat, dybt, hvis knæ tillader 1-4 8-12

Hofter/lår Step op, højre 8-12, venstre 8-12 1-4 8-12

Balder/ 
baglår

1-bens dødløft, ‘dragen’, tip

Højre 8-10, venstre 8-10
1-4 8-10

Bryst/arme Armstrækninger på gulv 1-4 6-10

Ryg/arme
Kropshævning i stativ eller:

Omvendt body row (bord/stativ)
1-4 6-10

Skuldre
Skuldercirkel, arme alene eller 

med mælke/vand flaske (let vægt)
1-2 10-16

Lænd/core
Krydsløft, på alle fire: 

Løft modsat arm-ben, skiftevis
1-2 8-16

Mave/core Planke, på underarme og tæer 1-3 10-60 s

Lænd/core
Omvendt, reverse, planke 

eller bro eller krabbestilling
1-2 10-60 s

Mave/core Sideplanke, højre og venstre 1-2 10-60 s

Stramme 
muskler

Strækøvelser, 5-10 min.

30-60 sek. pr. muskelgruppe
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Basis styrkeprogram frie vægte II

Fokus Øvelse Sæt Rep

Kredsløb Opvarmning, gang, 5-10 min.

Hofter/lår
Squat med vægtstang eller 

håndvægte eller kettlebell
1-4 8-12

Hofter/lår
Lunge og side lunge, på skift eller 

sætvis. Med eller uden vægtstang.
1-4 8-12

Balder/ 
baglår

Rygliggende broløft og bencurl: 

Hæle på bold, bøj og stræk ben
1-4 8-10

Bryst/arme
Bænkpres eller brystpres i 

maskine eller med håndvægte
1-4 8-12

Ryg/arme
Kropshævning i stativ med eller 

uden hjælp, assist. Eller rygtræk.
1-4 6-10

Skuldre
Skulderpres, lodret pres 

med håndvægte
1-3 8-12

Lænd/core Rygstrækning på gulv/rygbænk 2 8-10

Mave/core Planke, på hænder og tæer 1-3 10-60 s

Lænd/core Omvendt, reverse, planke (bro) 1-2 10-60 s

Mave/core Sideplanke, højre og venstre 1-2 10-60 s

Stramme 
muskler

Strækøvelser, 5-10 min.

30-60 sek. pr. muskelgruppe
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I gang med styrketræning  

Start med let vægt og øg gradvist over tid. Maksimalt ca.  

2,5 til 10 % øgning fra uge til uge. Belastningen bør være 

sådan, at man kan tage 10 gentagelser med god form. 

Den sidste gentagelse bør være så tung, at man kun har 

overskud til 2-3 gentagelser mere: Det giver styrke.

Man styrketræner 2-3 gange pr. uge. Typisk 5-10 øvelser 

per træning; alle kroppens store muskler i samme pas, 

full body. Man holder mindst en dags pause mellem  

styrkepas. Eksempel på motionsstyrketræning forløb:

 

Uge   1-4: 1-2 sæt a 10-15 rep. 2-3 gange per uge.

Uge   5-8:  2-3 sæt a 10-12 rep. 2-3 gange per uge.

Uge 9-12: 3-4 sæt a 8-12 rep. 2-3 gange per uge.

Uge 13-  : Ditto, men variér gerne øvelser/program. 

Program I med kropsvægt / maskiner (side 110-111)

Begynder grundstyrke program. Start med let vægt.  

Se øvelser på www.youtube.com/MarinaAagaard.

Program II med kropsvægt / frie vægte (side 112-113)

Flere, mere udfordrende øvelser for (let) øvede. Start 

med moderat vægt, belastning, og øg gradvist over tid.
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Kropsholdning 

Tilstræb under motion en rank holdning uden at være 

‘stiv som et bræt’. Varierede kropsstillinger er generelt 

det sundeste, men under styrketræning og gåture er det 

mest hensigtsmæssigt, at kroppen er forholdsvis rank:  

Ører over skuldre og hofter: Hoved og overkrop bør 

balancere “anstrengelsesløst” over bækkenet, så der er 

mindst mulig belastning på rygsøjlen.  

Man kan have tendens til at bøje kroppen sammen, når 

man går med rygsæk, men det belaster lænd og hofter. 

Vejen til gode resultater

Ud over fornuftig træning er tilstrækkelig og sund næring 

afgørende for fremgang og positive resultater. Man kan 

godt klare sig med suboptimal mad og motion i kortere

perioder, men ikke i ugevis i træk.  

Mindst lige så vigtigt er nattesøvn og kvalitetshvile mel-

lem gåture for at bevare et godt helbred og overskud.

Næste opslag viser eksempler på almene gå-programmer. 

I Kapitel 7 er der detaljerede gå-programmer.

De næste afsnit omhandler endnu to temaer i planlægning: 

Testning, der kan give et indblik i den aktuelle form, og  

Skader og genoptræning, hvis uheldet er ude. 
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Basis gang forløb I

Periode 3 til 4 fitness walking ture om ugen

1 Gå 10 minutter om dagen 3 til 4 gange om ugen

2 Gå 12 minutter om dagen 3 til 4 gange om ugen

3 Gå 14 minutter om dagen 3 til 4 gange om ugen

4 Gå 16 minutter om dagen 3 til 4 gange om ugen

5 Gå 18 minutter om dagen 3 til 4 gange om ugen

6 Gå 20 minutter om dagen 3 til 4 gange om ugen

7 Gå 22 minutter om dagen 3 til 4 gange om ugen

8 Gå 25 minutter om dagen 3 til 4 gange om ugen

9 Gå 30 minutter om dagen 3 til 4 gange om ugen

10 Gå 35 minutter om dagen 3 til 4 gange om ugen

Kom i gang med at gå mere ved at følge fitness walking basis gang forløb I. Hver 

periode, hvert niveau, følges et valgfrit antal uger i træk. Lad kroppens reaktion 

og humøret bestemme, hvornår der skiftes til det næste niveau.
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Basis gang forløb II

Periode 4 eller 6 fitness walking ture om ugen

1
Gå 10 minutter om dagen 4 gange om ugen, eller

Gå  7 minutter om dagen 6 gange om ugen

2
Gå 15 minutter om dagen 4 gange om ugen, eller

Gå 12 minutter om dagen 6 gange om ugen

3
Gå 20 minutter om dagen 4 gange om ugen, eller

Gå 15 minutter om dagen 6 gange om ugen

4
Gå 25 minutter om dagen 4 gange om ugen, eller

Gå 17 minutter om dagen 6 gange om ugen

5
Gå 30 minutter om dagen 4 gange om ugen, eller

Gå 20 minutter om dagen 6 gange om ugen

6
Gå 35 minutter om dagen 4 gange om ugen, eller

Gå 23 minutter om dagen 6 gange om ugen

7
Gå 40 minutter om dagen 4 gange om ugen, eller

Gå 26 minutter om dagen 6 gange om ugen

8
Gå 45 minutter om dagen 4 gange om ugen, eller

Gå 30 minutter om dagen 6 gange om ugen

9
Gå 50 minutter om dagen 4 gange om ugen, eller

Gå 35 minutter om dagen 6 gange om ugen

10
Gå 55 minutter om dagen 4 gange om ugen, eller

Gå 40 minutter om dagen 6 gange om ugen

Kom i gang med at gå mere ved at følge fitness walking basis gang model II. Hver 

periode, hvert niveau, følges et valgfrit antal uger i træk. Lad kroppens reaktion 

og humøret bestemme, hvornår der skiftes til det næste niveau.



118



119

Testning 

Gang-tests er udbredte i fysioterapi, fordi de undersøger 

en af de vigtigste dagligdags funktioner. Hvor godt vi går, 

hænger sammen med sundhed og funktionsevne. Tests:  

 y Undersøger status her og nu; helbred og fysisk form. 

 y Muliggør sammenligning med normer og egne data.

 y Gør det muligt at udforme en bedre træningsplan.

 y Fungerer indirekte også som træning.

 y Giver udfordring, der gør træning mere motiverende. 

For at tests kan bruges til noget og sammenlignes med 

tidligere resultater eller normer, skal testen udføres:

 

1) I frisk og veloplagt tilstand. 

2) Præcist som beskrevet og på en sikker måde. 

3) På samme tidspunkt og samme måde hver gang. 

Virker et testresultat underligt, kan det skyldes en måle-

fejl eller at man ikke er vant til testen. Så kan man teste 

igen en anden dag, når man er frisk og klar. 

I det følgende er de mest udbredte gang- og step-tests 

kort beskrevet; de kan teste “hvordan går det” lige nu. 
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1,6 km gang test (1 mile walk)

Den mest brugte gang- og konditionstest for utrænede. 

Ikke egnet til veltrænede. Varighed ca. 10-25 min. Test på 

jævn vej. Resultat kan op svinge op til 30 % afhængigt af 

motivationen. Man bør gå på samme måde ved re-test. 

 y Udstyr: Stopur eller ur med sekundviser. Desuden et 

pulsur. Alternativt tæller man pulsslag ved håndleddet. 

 y Opmål distance på 1,6 km: 1) Find en ‘rute planner’ på 

nettet eller 2) mål rute med fitnesstracker eller pulsur 

eller 3) find løbebane og gå fire runder (4 x 400 m).  

 y Start ur/stopur. Start: Gå 1,6 km så hurtigt som muligt.  

 y Stop lige efter 1,6 km og tjek gå-tiden samt pulsen på 

pulsuret eller find straks puls ved bryst eller håndled 

og tæl i 10 sekunder og gang antal pulsslag med 6. 

 y Indtast gå-tid, puls samt køn, vægt, alder i beregner, 

der viser iltoptagelse og kondital. Den findes her:     

www.health-calc.com/fitness-tests/one-mile-walk-test.  

 y Sammenlign med kondital med tabel (modsatte side). 

 y Ved re-test: Sammenlign med tidligere resultat og tabel.
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Kondital mænd

Alder
Meget  
lavt

Lavt Middel Højt
Meget 
højt

Elite

5-14 < 38 39-43 44-51 52-56 > 57

60-90

15-19 < 43 44-48 49-56 57-61 > 62

20-29 < 38 39-43 44-51 52-56 > 57

30-39 < 34 35-39 40-47 48-51 > 52

40-49 < 30 31-35 36-43 44-47 > 48

50-59 < 25 26-31 32-39 40-43 > 44

60-69 < 21 22-26 27-35 36-39 > 40

70- <19 20-24 25-32 33-37 >38

Kondital kvinder

Alder
Meget 
lavt

Lavt Middel Højt
Meget 
højt

Elite

5-14 < 34 35-39 40-47 48-52 > 52

50-72

15-29 < 28 29-34 35-43 44-49 > 49

30-39 < 27 28-33 34-41 42-47 > 48

40-49 < 25 26-31 32-40 41-45 > 46

50-64 < 21 22-28 29-36 37-41 > 42

65- <19 20-26 27-34 35-39 >40
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6 minutters gang test 

Tester hvor langt man kan gå på 6 minutter. Distancen, 

der kan være omkring 300-700 meter, sammenlignes 

med referenceværdier. Testen beregner ikke kondital.

Testen er især egnet til svage personer såsom patienter 

og ældre. Resultatet kan svinge en hel del afhængigt af 

motivationen. Man bør gå på samme måde ved re-test. 

 y Udstyr: Metermål og stopur. 

 y Opmål distance 30 m. Ude eller indendørs i gang:  

Flad, jævn strækning. Marker vendepunkter med kegle.  

Strækningen kan være fra 20 til 50 m. 30 m er normen. 

 y Start stopur. Gå så hurtigt som muligt frem og tilbage. 

Den der tester holder øje med antal baner og meter. 

 y Stop efter 6:00 minutter og stop straks stopuret.  

 y Den gennemførte distance måles; antal baner, meter. 

 y Distance og persondata indtastes i en beregner, 

www.health-calc.com/fitness-tests/6-minute-walk-test 

der sammenligner tal med referenceværdier for samme 

aldersgruppe (40-80 år M/K) og oplyser en % værdi. Fra 

75 % og opefter anses som værende i normalområdet. 
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12 minutters gang test

En test for lungepatienter (McGavin,1976). Patienten går 

12 minutter i træk, hvorefter følelse og tilstand vurderes. 

6-min. testen er dog mest udbredt; den er lettere for pa-

tienter og læger og sammenlignelig med 12 min. testen.

12 minutters testen refererer i dag normalt til Cooper-

testen; den måske mest udbredte test til løb eller gang; 

testen er mest nøjagtig ved løb: Hurtigt, jævnt løb (gang) 

i 12 min. på løbebane. Distancen oversættes til kondital.

  

Cooper test

Distance, m Kondital Distance, m Kondital

1600 24 3100 58

1700 27 3200 60

1800 29 3300 62

1900 31 3400 65

2000 33 3500 67

2100 36 3600 69

2200 38 3700 71

2300 40 3800 74

2400 42 3900 76

2500 45 4000 78

2600 47 4100 80

2700 49 4200 83

2800 51 4300 85
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5 km gang test

Den amerikanske 3 mile walk test bliver på dansk oversat 

til 5 km gang test, hvilket er nogenlunde rigtigt; 3 miles 

svarer omtrent til 4,8 km. Testen er lang og derfor ikke 

særlig udbredt. Det til trods vises testtal her, da mange 

går 5 kilometer og tabellen viser eksempler på tider. 

Tiderne er ret hurtige og relateret til fitness gang. 

 y Testen foregår bedst på løbebane, men kan også ud-

føres på jævn vej, i udhvilet tilstand, i behageligt tøj.

 y Hvil dagen før og efter testen. Spis senest 2-3 timer 

før testen. Drik rigelig med vand på test-dagen. 

 y Læg ikke for hårdt ud, økonomiser med kræfterne.

 y Gå hurtigst muligt med jævn 5 km hastighed. I testregi 

har man typisk to forsøg før test og har trænet mindst 

6 uger før. Efter testen: Sammenlign tid med tabel-tal.

 y Varm op før test: 5 min. gang og strækøvelser er nok. 

Varm ned efter test: Gå langsomt 5 min. og stræk ud.

 y I tabellen kan man se cirkatider for egen aldersgruppe. 

Tal (20-59 år): Cooper Institute, Three Mile Test, Age and 

Gender Norms (1982). Tal (13-19 år): Wellness Concepts 

and Applications (Anspaugh, Hamrick, Rosato, 1994).
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3 mile walk tid (min .) mænd

Alder
Meget  
dårlig

Dårlig Rimelig God
Meget 
god

13-19 >45:00 41:01-45:00 37:31-41:00 33:00-37:30 <33:00

20-29 >46:00 42:01-46:00 38:31-42:00 34:00-38:30 <34:00

30-39 >49:00 44:31-49:00 40:01-44:30 35:00-40:00 <35:00

40-49 >52:00 47:01-52:00 42:01-47:00 36:30-42:00 <36:30

50-59 >55:00 50:01-55:00 45:01-50:00 39:00-45:00 <39:00

3 mile walk tid (min .) kvinder

Alder
Meget  
dårlig

Dårlig Rimelig God
Meget 
god

13-19 >47:00 43:01-47:00 39:31-43:00 35:00:39:30 <35:00

20-29 >48:00 44:01-48:00 40:31-44:00 36:30-40:30 <36:30

30-39 >51:00 46:31-51:00 42:01-46:30 37:30-42:00 <37:30

40-49 >54:00 49:01-54:00 44:01-49:00 39:00-44:00 <39:00

50-59 >57:00 52:01-57:00 47:01-52:00 42:00-47:00 <42:00
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3 Minutters Step test (YMCA)

Klassisk test for raske motionister: Tester restitutions-

pulsen; hvor hurtigt pulsen falder efter anstrengelse; 

dvs. hvor hurtigt man kommer sig; et mål for god form. 

Testen varer 3 minutter, tidsforbruget er 5-7 min. i alt.

 y Udstyr: Stabil 30,5 cm høj (step) bænk. Stopur eller ur.  

Metronom/app med fast rytme: 96 BPM (beats pr. min.);  

dvs. steptempo på 24 op-op-ned-ned trin/minut.

 y 1) Før testen øves manuel pulstælling: Pege- og lang- 

finger sættes let på halsen, føl efter puls, tæl pulsslag.  

2) Tjek, at bænken står stabilt og skridsikkert. 

3) Tidtagning startes, gå i gang: Træd op og ned:

 y Step op/op/ned/ned. Skift ben hvert minut eller halv-

vejs efter 1½ minut. Med eller uden armbevægelse. 

Step med en rank kropsholdning og tæt på bænken. 

Mister man et trin, fortsætter man; tilbage i rytmen.  

 y Stop efter 3 min. Sid ned og gør klar til at finde puls.

 y Hurtigst muligt efter stop, inden for 5 sekunder:  

Start stopur og tæl pulsslagene manuelt i 1 minut. 

 y Efter 1 minut stoppes tælling. Antal pulsslag noteres. 

Pulsslag sammenlignes med tabeltal (YMCA, USA).
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3 minutters step test

Form/Puls 18-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år

Excellent 50-76 51-76 49-76 56-82 60-77

God 79-84 79-85 80-88 87-93 86-94

Over middel 88-93 88-94 92-88 95-101 97-100

Middel 95-100 96-102 100-105 103-111 103-109

Under middel 102-107 104-110 108-113 113-119 111-117

Dårlig 111-119 114-121 116-124 121-126 119-128

Meget dårlig 124-157 126-161 130-163 131-159 131-154

Den Danske Steptest

En progressivt stigende steptest til mange målgrupper. 

Testen giver en rimelig vurdering af kondital op til 60; 

svarer til maksimal testtid på 6 minutter på 35 cm bænk.

Man stepper på en 20, 25, 30 eller 35 cm høj bænk til 

rytmen i testens lydfil eller pc-program. Først er tempoet 

ret langsomt, så øges det gradvist. Rytmen følges længst 

muligt. Bliver det for svært at holde rytmen, stop. 

Den Danske Steptest kan downloades på www.steptest.dk. 

Programmet omsætter step-tiden til kondital (side 121). 
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Skader og genoptræning

Gang har en meget lav forekomst af skader. Alligevel kan 

de opstå. Der er to hovedtyper: Akutte her-og-nu skader 

og overbelastningsskader. De sidste er lumske, for de 

kommer snigende nærmest umærkeligt og når de først 

er blevet generende, er de svære at slippe af med.

Akutte skader kan være forstuvninger eller helt eller del-

vist overrevne sener (eller ledbånd). Ved en akut skade er 

hurtig førstehjælp vigtig, så skaden mindskes. Derefter 

bør fornuftig genoptræning igangsættes snarest muligt.

Akutte skader kan i nogen tilfælde undgås ved at man 

går i skridsikre sko og er særligt opmærksom ved gang 

på trapper, ujævne flader, sten, vådt træ og lignende.

 

Overbelastningsskader omfatter bl.a. betændelsestil-

stande i knæ, hofter, underben og fødder samt skulder, 

albue og håndled (pga. kraftige stavisæt) og rygsmerter.

Overbelastning kan ofte forhindres med varieret træning 

og gradvis optræning over tid: Gang med moderat øgning 

fra uge til uge, maksimum 10-20 % om ugen. Nogen er 

mere sårbare end andre og bør nøjes med 1-5 % øgning.
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Mulige årsager til skader og overbelastning

Indre årsager

 y Fysiske skavanker evt. pga. tidligere skader

 y Svage muskler pga. sygdom eller dårlig fysisk form 

 y Dårlig balance og koordination

 y Overaktive muskler, stramhed, stivhed

 y Overbevægelige led, hypermobilitet

 y Stive eller ‘låste’ led, nedsat eller ingen bevægelighed

 y Platfod, lav svang, overpronation 

 y Hulfod, høj svang, underpronation 

 y Træthed eller manglende koncentration

 y Væskemangel eller for lidt at spise (ildebefindende)

 y Overvægt

Ydre årsager

 y For hurtig stigning i motionsmængde eller belastning 

 y For stor mængde, fx lange ture alle dage uden pauser

 y Store belastningsspring, fx øgning fra 5 til 15 km 

 y Dårlige sko (bløde, hårde, udtrådte), forkerte stave

 y Ustabilt, glat eller hårdt underlag, fx brosten o.l.
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Forebyggelse og behandling af skader

Uanset hvor godt man er forberedt, kan man være uheldig, 

fx træde skævt og vrikke om, så man får en forstuvning. 

Den type akutte skader behandles efter RICE princippet:

R Rest   Ro; stop aktivitet/smerte. Reager straks.

I Ice   Is, 20-30 min. ad gangen pr. time i 6 t  

   på ømt sted (is virker ikke i dybden). 

   Obs.: Ikke is direkte på hud eller hoved.

C Compress  Forbinding, moderat pres, 24-36 timer.

E Elevation Løft skadet område; mindsk hævelsen.

Hævelse opstår på grund af væske omkring det skadede 

område. Det kan bremse blodgennemstrømningen, så 

man bør hurtigt holde hævelsen nede med en forbinding.   

Is er omdiskuteret, fordi studier ikke med sikkerhed viser, 

om afkøling får skaden til at hæve mindre. Der er dog ikke 

noget, der tyder på at is bremser helingsprocessen og 

desuden kan is, isposer eller poser med frosne grøntsager, 

virke bedøvende og smertelindrende.   

Et skadet væv kommer sig hurtigere, jo før man kommer i 

gang igen uden smerte. Få et fysioterapi program. 
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I første omgang skal det skadede væv, muskel, sene eller 

ledbånd aflastes, så længe der er hævelse og smerter.

Desværre mister man ret hurtigt formen (efter 2-3 uger) og 

sundhedsfordele: Alle væv svækkes – kredsløb, muskler, 

knogler, sener og ledbånd – når man ikke bevæger sig:  

Undgå derfor så vidt muligt pauser helt uden motion.

Næste skridt er vedligehold af formen og genoptræning. 

Man kan eventuelt ‘træne udenom’, dvs. fortsætte med 

let træning af de muskler og led, der ikke er skadet, fordi 

det tager meget længere tid at opbygge end at nedbryde 

væv. Det er en fordel at holde sig aktiv.

Ved problemer med fødder eller knæ, kan man dyrke:

 y Konditionstræning; cykling, svømning, roning o.l.

 y Styrketræning for muskler uden skader fx overkrop

 y Smidighedstræning for muskler uden skader

 y Balancetræning; så snart det ikke smerter

Så lang tid tager det omtrent at (gen)opbygge styrke:

Muskelstyrke:   4 ugers træning

Knoglestyrke:   4 måneders træning 

Ledbånds- og senestyrke:  8 måneders træning 
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En øget træningsmængde vil hurtigt øge muskelstyrken 

og den belastning, som musklerne overfører til sener og 

knogler, mens sener og knogler endnu ikke er klar.  

Derved kan der opstå overbelastningssymptomer fra  

knoglerne, i form af skinnebensbetændelse og trætheds-

brud, eller senerne, typisk betændelse af akillessenen, 

knæskalssenen eller hulfodssenen. 

 

For at forebygge overbelastningsskader, skal trænings-

mængden og -intensiteten øges så tilpas langsomt, at 

både muskler, knogler og sener kan nå at omstille sig til 

den øgede belastning. Man må tage et skridt af gangen 

og være klar til at holde igen eller gå tilbage ved smerter.

Det kan være en god ide at føre træningsdagbog, så man 

nemmere kan overskue træningsmængden og fremgang.

Lyt til kroppen, gå roligt frem, vær tålmodig. Følg guiden:

 y Du må ikke mærke skadessymptomer under træning. 

 y Du må ikke mærke skadessymptomer lige efter træning.

 y Du må ikke mærke skadessymptomer resten af dagen. 

 y Du må ikke mærke skadessymptomer hele næste dag. 

Stop træningen eller nedsæt træningsmængden og/eller 

belastningen, hvis ikke alle fire er opfyldt.
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5

GANG 
FORMER
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Gang-former i hverdagen

Lifestyle Walking (almindelig gang, hverdagsgang)

Den mest almindelige form for gang. Den type, som bruges, når man går 
ud og handler eller går med børnene i parken. Det er lav intensitet og man 
bruger eller bruger ikke lang tid på det. Når man står op og bevæger sig, 
er det hverdagsgang. I forskellige befolkningsgrupper er hastigheden af 
hverdagsgang rapporteret til min. 3,5 og maks. 4.2 km/timen (Minetti, 
Lucap et al. 2001; Willis, Ganley et al. 2005; Dal, Erdogan et al. 2010).

Fitness Walking (rask gang)

Et trin op fra hverdagsgang og designet specifikt til at få pulsen op.  
Går man med det formål at træne eller går man på løbebånd dagligt,  
er det fitness walking. Det hæver pulsen og forbrænder flere kalorier.  
En gennemsnitlig ‘fitness walker’ foretrækker hastigheder fra 4,5 til 
5,6 km/t (på løbebånd eller vej) (Alexander, 2002; Willis, Ganley et al. 
2005; Rose & Gamble, 2006). For fitness walker’en er gang oftest den 
primære træningsform, eventuelt suppleret af andre aktiviteter.

High-Energy Walking (meget rask gang)

Høj-energi ‘walkere’ går forrest og forbruger mange kalorier. De går 
hurtigt nok til at gennemføre en 10-minutters mil (1,6 km); lige under 
jogging. Gang er den primære kredsløbsaktivitet og grundstenen i 
deres træning. Høj-energi [power] ‘walkere’ går måske kun 2-3 gange 
om ugen, men maksimerer forbrændingen under den form for gang. 
Hastigheden kan være i den høje ende af 6,2 km/t (Macpheson, Purcell 
et al., 2009). Nogen veksler med fitness walking, hvis de går oftere. 

Walk/Run (gang/løb)

Hybrid aktivitet. Tillader øget hastighed [løb] uden at overgøre det. Man 
skifter mellem gang og løb for at hæve puls og forbrænding. Det kan fx 
involvere gang i 5 minutter, løb i 2, gang i 5 og løb i 2. Ved hastigheder 
op til 7,2 km/t (2m/s) kræver gang mindre energi end løb, så vi går. Ved 
højere hastighed er løb mere økonomisk, så vi løber (Doke, Donelan et al.
2005). Spurter øger arbejdsmængden i forhold til fitness gang af samme 
varighed [Walk/run er intervaltræning; alternativet er gang/power walk].

Gangformer. Abadia FH, Muhamada TA, Salamuddina N (2010). Energy Expendi-

ture through Walking. Procedia Social and Behavioral Sciences 7(C), 2010, 512–5. 

Oversat, forkortet og opsat i tabel (Aagaard, 2020).
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Fitness walking

Fitness walking definition: Gåture med træning som mål 

eller gang på løbebånd. Daglig gang. En typisk ‘fitness  

walker’ foretrækker rask gang med 4,5-5,6 km/t på vej 

eller løbebånd (Abadi, Muhamada, Salamuddina, 2010). 

Fitness walking, motionsgang, er egentlig bare rask gang, 

men betegnelsen bruges her i bogen for at understrege, 

at det ikke drejer sig om en slentretur ned ad strøget, 

men om målrettet gang med et mere eller mindre vel-

defineret formål: Bedre kondition, stærkere knogler, 

forbedret kropskomposition (mindre overflødigt fedt), 

reduceret risiko for livsstilssygdomme, mindre stress og 

bedre humør – men sandt at sige, så får man de fleste af 

de effekter ved helt almindelige, ustrukturerede gåture. 

 

Derfor er dette fitness walking afsnit især til de, der går  

meget lidt og har behov for motivation til at gå (mere) 

og de, der allerede går en del og ønsker ny inspiration.   

På de næste opslag er der forslag til begge situationer.

Metoderne i de næste afsnit om stavgang, power walking, 

interval gang, distance gang og mindful gang kan alle 

indgå som del af fitness walking programmer og forløb. 
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Den gode gåtur

Den gode eller bedste gåtur? Det er individuelt og enten 

det fysiske, mentale eller sociale kan være i centrum. 

Her er en række vidt forskellige forslag som inspiration 

til gåture på egen hånd, med en makker eller en gruppe. 

1 . Gå op og ned

At flytte kroppen opad og bremse nedad er afvekslende 

og også anstrengende træning, der opbygger overskud.

Gå i kuperet terræn, hvis muligt. Det giver en form for 

usystematisk intervaltræning kaldet fartlek:  

Gang opad bakke får pulsen til at stige (arbejde), mens 

gang ned ad bakke får pulsen til at falde (aktiv pause). 

Optræn gradvist: Bakkegang er hårdt for muskler og knæ. 

Træn og gå på trapper; de fører tit til spændende steder. 

Træn på en lang trappe få gange fx 50-100 trin, 1-5 ture,  

eller på en kort trappe flere gange fx 10-50 trin, 5-10 ture. 

Start med få ture og trin; undgå overbelastning af knæ.

Man får motion både opad og nedad, energiforbrug: 

Opad: 530-835 kcal/time, 8-14 kcal/minut.  

Nedad: 175-275 kcal/time, 3-4,5 kcal/minut. 
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Man kan gå på korte trapper på tid fx 30, 45 eller 60 sek.  

ad gangen efterfulgt af en pause på 60, 15 eller 30 sek.  

Gentages 3-10 gange. Eller:  

Kombiner en eller flere trappeture med rolig gang fx i 

forholdet 1:3 min., trappegang:gang. Gentag 5-7 gange.

Læs mere i afsnittet om Interval gang.

2 . Gå en anden vej, en omvej eller den modsatte vej

Mange går den samme sædvanlige rute dag efter dag. 

Tag i stedet en afstikker ned ad en sidevej, drej fra 

tidligere eller senere eller gå længere. 

Det gør også forskel at gå en kendt rute den modsatte 

vej rundt. Alt ses fra en anden vinkel; en ny oplevelse. 

Apropos modsat: Gå baglæns og træn bagsidemusklerne. 

Men tjek ruten, undgå forhindringer, eller gå med en ven; 

den ene holder øje, mens den anden går baglæns.

3 . Gå på skattejagt

Deltag i verdens største skattejagt. Download en gratis 

geocaching app og gå på skattejagt i lokalområdet eller 

rundt om i verden. En cache er en lille beholder med en 

logbog og små skatte uden særlig værdi. Man skal finde 

cachen og skrive i logbogen. Se mere på geocaching.com.
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4 . Gå med et mål

Træn op til og deltag i en event fx Hærvejsmarch, Ecco 

Walkathon eller World Walking Day, WWD. Eller gå efter 

en personlig rekord; gå en kendt rute hurtigere end før.

Man kan finde rutedistancer med en rutemåler, søg fx 

på ‘ruteplanner’. Alternativt kan man fra mange pulsure  

og fitness trackere aflæse og downloade data.  

5 . Gå med forhindringer

Gå tur med forhindringer. Forhindringsløb er oppe i 

tiden, fordi det træner hjernen og kroppen alsidigt. 

Man behøver ikke at hoppe og springe: Man går og når 

der dukker forhindringer op i naturen eller byen, går 

eller kryber man over eller under eller balancerer på 

dem; bomme, stativer, bænke, borde, stubbe og sten. 

6 . Gå i byen

Gå en rask tur i byen i kendte eller ukendte kvarterer. 

Vær opmærksom, læg mærke til detaljerne som en turist

på ferie. Der er overraskende meget at se, når man kig-

ger op, ned og rundt. Gå bytur på egen hånd eller tag 

med på en guidet tur: Museer, Folkeuniversitetet og 

Dansk Arkitektur Center arrangerer byvandringer. 



141

7 . Gå i naturen

Naturen giver mange sanseoplevelser, frisk luft og 

grønne omgivelser, der gavner sundheden og humøret.

Brug weekender, fridage og ferier, hvor der er mere tid 

til at gå på opdagelse i naturen, gerne i andre egne af 

landet, i skoven, på heden og ved vandet. 

Historieinteresserede kan gå på jagt efter gravhøje,  

dysser og jættestuer. Se mere på fortidsmindeguide.dk. 

I kapitel 6 Gå tur, Vandreture, er der en kort oversigt 

over danske ruter og stier med særlige naturoplevelser.

I udlandet? ViewRanger er en gratis GPS navigationsapp 

til planlægning og kortlægning af ture over hele verden.

8 . Gå med rygsæk 

Man behøver ikke at være vandrer på vej til Alperne for 

at gå med rygsæk. At tage en rygsæk på ryggen giver en 

skøn fornemmelse af at være på tur eller på vej til en tur 

og øget vægt øger arbejdet; man opbygger fysisk kapital.

Start let – små bøger i rygsækken – og øg belastning over 

tid op til ca. 10 % af kropsvægt (max. 1/3 kropsvægt). Ikke 

for stort læs i lang tid; gem tung vægt til styrketræning.  
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9 . Gå med lydbøger

Alle burde motionere for helbredets skyld, men mange 

har mere lyst til at læse en bog. Hvad gør man? 

Lytter til en lydbog, mens man går. Man kan låne lyd-

bøger på biblioteket eller købe dem via onlinetjenester:  

Man modtager en mail med mp3-filer, som man kan høre 

på sin smartphone. En gåtur er en oplagt chance for at 

komme i gang med at ‘læse’ flere bøger. 

Alternativt kan man lytte til podcasts, gratis digitale 

lydfiler med en app. Podcasts er serier, interviews og 

fortællinger om alt mellem himmel og jord inklusive 

motion og træning. Der er en podcast app i iPhones og 

Android-brugere kan downloade Spotify eller Podimo.

10 . Gå med musik

Musik virker motiverende og hurtige rytmer hjælper til, at 

man går hurtigere uden at det føles mere anstrengende.
 

Udnyt tiden til at stifte bekendtskab med flere genrer. 

Der er et væld af iørefaldende musik, som man sjældent 

hører i radioen. Søg på musikgenrer og hits i genrerne. 
 

Ud over at bruge musik som baggrundsmusik, kan man 

bruge musikken aktivt. Her er en række forslag:
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 y Lad grundrytmen danne basis for gangtempoet. 

 y Tilpas gangtempoet til musikkens stemning; gå ikke 

kun til rytmen, men også melodien og lydeffekter. 

 y Lav speciel intervaltræning til musikkens struktur: 

Gå roligt til sangens vers. Gå hurtigt til refræn.  

Gå så hurtigt som muligt til soloer og mellemstykker.

 y Gå hurtigt til første halvdel af nummeret og gå i  

moderat, almindeligt tempo til resten; musiknumre 

varer typisk omkring 3 minutter, så fx 1½ : 1½ min.  

 y Er melodien lang, 6-9 minutter, kan man gå i moderat 

tempo til første tredjedel, hurtigere til anden tredje-

del og så hurtigt som muligt til den sidste tredjedel  

eller moderat, hurtigt og moderat tempo igen.

 

Vær trafiksikker

Lyd i ørerne på gåturen? Helst på steder uden trafik, 

på landet eller i fodgængerområder. Går man i trafik 

blandt cykler, biler og busser, bør man være særligt 

opmærksom og se sig grundigt omkring før retnings-

skift, krydsning af vejen eller andet. Fortsæt helst i 

samme forudsigelige bane: Man kan ikke forvente, at 

andre trafikanter kan forudse, hvilken vej man vil gå. 
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Stavgang

Stavgang er motionsgang med stave. Gang med stave er 

traveture og marcher med stave – smag og behag afgør 

om man bruger dem eller ej. 

Stave kan gøre vandring lettere ved at aflaste benene: 

Nedad bakke kan belastningen på knæ reduceres med 

op til 25 %. Det føles også mindre anstrengende, så man 

kan gå længere før udmattelse. Stave hjælper også med 

til at holde overkroppen mere oprejst, så lænden aflastes. 

Ved gang opad bakke med stave, kan musklerne i arme 

og overkrop hjælpe benmusklerne. Samtidig bliver 

skulder- og armmuskler trænet mere end uden stave.

Endnu et argument for brug af vandrestave er, at de kan 

gøre det lettere at holde balancen og mere sikkert at gå 

i ujævnt terræn eller vand. I sumpede områder kan man 

føle sig frem, så man undgår at falde. 

Der findes flere slags stave, tunge, lette, bløde og hårde. 

De mest anvendelige er lette grafit teleskopstave, som 

nemt kan justeres i højden alt efter terræn. Undersøg 

markedet og afprøv stave før køb.
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Stavgang

Gang med stave som motion, stavgang, Nordic walking, 

er en selvstændig motionsform, der er beskrevet i anden 

litteratur og den gratis pjece Danmarks Stavgangsskole 

(DIF/DGF/DAI), så her er blot en kort beskrivelse. 

Stavgang foregår omtrent som almindelig gang, men 

med større skridt og armene skal på grund af stavene 

bevæge sig aktivt, kraftfuldt og med større bevægelser. 

Ved stavgang kan energiforbruget øges med 8-10 % eller 

mere samtidig med at anstrengelsen sammenlignet med 

gang med samme tempo føles tilsvarende eller mindre.

Stavgang kræver stave med gummi-dupper til asfalt. Til 

lange ture er lette, justerbare stave at foretrække.

Stavlængden skal være 70 % af kropshøjden, plus/minus 

1-5 centimeter. Længden indstilles, når man vandrer:

Flad vej:  Når stave står lodret, skal underarme være  

  lige under vandret; hænder under albuehøjde.

Opad:  Stave forkortes; kan aflaste leddene.

Nedad:  Stave forlænges; forbedrer balancen og øger  

  kontrollen under krævende nedstigninger.
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Stavgang teknik

 y Gå med en rank naturlig holdning.

 y Kig lige frem, lang hals, hagen lidt ind. 

 y Afslappede skuldre; undgå at trække dem opad.

 y Brug arme dynamisk og kraftfuldt, modsat af ben;  

højre fod frem, venstre arm frem. 

 y Hold løst på stavene; en rem sikrer at staven bliver i 

hånden, når armen føres bagud og fingrene løsnes. 

 y Armen og staven svinger naturligt bagud, bag hoften; 

armen strækkes uden at albuen overstrækkes. 

 y Lad hænderne og fingrene bevæge sig naturligt.

 y Staven sættes skråt i jorden ud for det forreste ben. 
 

Sæt ikke staven lodret eller foran forreste ben, for  

så er kraftretningen forkert; det føles unaturligt,  

irriterer skuldrene og forringer træningseffekten.

 y Gå naturligt med store skridt. Er skridtene for små, 

bliver armbevægelserne også små.

 y Land med hælen, overfør vægten i en rulle-bevægelse 

gennem foden, sæt af med forfod og tæer.

 y Find ind i en jævn, behagelig rytme.
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Stavgang energiforbrug

Omtrentligt kalorieforbrug ved 70 kg kropsvægt:

5-5,5 km/t 1 time 300-350 kcal 

6-6,5 km/t 1 time 420-490 kcal

7-7,5 km/t 1 time 540-600 kcal

Anbefalet mængde stavgang: 

3-4 gange pr. uge. Moderat-højt tempo. 30-90+ minutter.

Antal gange afhænger af distance og tempo.

 

Fordele ved stavgang (Nordic walking):

 y Styrker knoglerne som ved almindelig gang eller mere, 

når tempoet er højere. Hver gang foden sættes i, får 

kroppen et stød, der over tid gør knoglerne stærkere. 

 y Det er skånsomt for leddene. Kraftpåvirkningen, stødet, 

ved stavgang er lavt til moderat, afhængigt af tempo og 

teknik, omkring 1¼-2 gange kropsvægt. 

 y Konditionen forbedres ved moderat til hård aktivitet, 

så stavgang giver kredsløbstræning, der styrker hjerte 

og lunger (åndedrætsmuskler) og fedtforbrændingen.

 y Stavene kan måske aflaste knæ og hjælpe til at holde 

balancen i kuperet terræn eller ved dårlig balanceevne.
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 y Musklerne på bagsiden af kroppen, bagdel og baglår, 

er mere aktive end under løb. Desuden øges bevæge-

ligheden i hofteområdet på grund af de store skridt.

 y Overkroppen trænes mere end ved fx power walking: 

Stavene kræver brug af det meste af overkroppen: 

Bryst, ryg, skuldre og arme er aktive, hvis man selv 

er opmærksom på at gå med dynamiske bevægelser.

 y Begrænset risiko for overbelastning, men man skal 
  

- undgå at lægge for hårdt ud i starten, 

- gå med stave i den rigtige højde,  

- bruge stavene rigtigt.

Ulemper ved stavgang:

 y Hvis man går for langsomt med for korte skridt eller 

bruger stave for lidt, er træningseffekten begrænset.

 y Man skal vænne sig til stavene. Det varer normalt 

mindst en stavgangstur, før teknikken fungerer.  
 

Det kan anbefales, at få instruktion af en stavgangs- 

instruktør. Selvom man tænker, at det er let at mestre,  

kommer man hurtigere og bedre i gang med vejledning.

 y Uindviede kan mene, at det ser fjollet ud at gå hurtigt 

med stave; men den, der ler sidst, ler bedst.
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Power walking

Power Walking, energisk gang, stammer fra 90’erne, 

sandsynligvis som modreaktion på jogging-bølgen og 

high impact aerobic: Begge dele blev udført til overdrift, 

hvilket medførte mange overbelastningsskader. 

Power walking minder om almindelig gang, men foregår 

i højt tempo, i den høje ende af og over naturlig gang-

hastighed, op til cirka 7-9 km/t. Man går med energiske 

armsving, der kan øge energiforbruget med 5-10 %. 

Bemærk, at allerede ved 7-8 km/t vil det føles mest 

naturligt at begynde at løbe. Fordelen ved at fortsætte 

med powerwalking er, at det er omtrent lige så intenst 

som jogging, men med lavere belastning på leddene.

 

Ved hurtig gang bøjer man normalt albuerne over 90 

grader, men i powerwalking holdes armene let bøjede, 

fra 45 op til maks. 90 grader, for at øge energiforbruget: 

Det kræver mere energi at svinge en ’lang’ arm.  

Speed walking og aerobic walking er næsten det samme 

som power walking, men ganghastighed og tilbagelagt 

distance er i højsædet frem for energiforbrug. 
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Power walking er velegnet til:

1. hurtig gang over kortere afstande, i kortere perioder: 

under eller omkring 1 times træning i alt eller

2. meget hurtig gang i helt korte arbejdsintervaller,  

fra ½-5 minutter, i interval-programmer.

3. variation til jogging, moderat-høj intensiv træning 

ved en puls på omkring 60–80 % af maksimalpuls.

Power Walking er ikke det samme som kapgang, der er 

endnu hurtigere, 10-14 km/t, og en konkurrencesport.

Power walking teknik

Gang med mere kraft: Kraftigere afsæt og armsving.

 y Arme og ben bevæger sig naturligt: Når højre ben 

går frem, svinger venstre arm frem og omvendt.

 y Der er hele tiden mindst en fod i kontakt med jorden.

 y Man går med hurtige og/eller lange skridt; 

undgå unaturlige, overdrevent lange skridt.

 y Man går uden at hofter bevæger sig unaturligt; undgå 

en udtalt rokkende op-ned bevægelse som i kapgang; 

en smule fremad-bagud bevægelse ses ved hurtig gang.
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 y Knæene bevæges naturligt uden at man skal tænke 

over det, de skal ikke være bøjede, men afslappede,  

‘låst op’; undgå at låse standbens knæ som i kapgang.

 y Fødderne bevæges med en blød ‘rullende’ bevægelse,  

hæl-mellemfod-fodballe. Kropsbevægelsen er let og 

flydende med en jævn rytme. 

 y Armene let bøjede, ca. 35-45 grader, maks. 90 grader; 

bevæges kraftfuldt frem og tilbage for at øge tempo.

 y Armene bevæges lige frem og tilbage, ikke ind foran 

kroppen, hvilket bremser fremdrift. 

 y Hænderne holdes i forlængelse af underarmen og evt. 

let lukket sammen, ikke krampagtigt knyttede.

I bogen Aerobic Walking anbefales det, at fødder går 

næsten på linje, indenfor 7,5 cm, så man kan gå hur-

tigere. Hofter vipper ikke, men drejer let side til side.
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Power walking energiforbrug

Power walking og langsomt løb, jogging, har omtrent 

samme energiforbrug.  En person på 70 kg forbruger ca. 

150 kcal ved ½ times rask gang ved 5,5 km/t. 

Ved 7 km/t er energiforbruget ca. 200 kcal på ½ time, men  

så højt tempo kan være svært at opretholde i længere tid.

Omtrentligt kalorieforbrug ved 70 kg kropsvægt:

7-7,5 km/t  400-450 kcal 

8-8,5 km/t  500-550 kcal  

9-9,5 km/t  600-650 kcal

Anbefalet mængde power walking: 

3-4 gange pr. uge. Højt tempo. 30-60 minutter.

Andre dage gerne gang med lav eller moderat hastighed.

   

Fordele ved power walking

 y Styrker knoglerne lidt mere end ved gang. Hver gang 

foden sættes i, får kroppen et stød, som over tid får 

knoglerne til at reagere ved at blive stærkere. 

 y Det er skånsomt for led. Impact, stødet, ved power 

walking er moderat, ca. 2 gange kropsvægt. Noget 

lavere end løb, hvor impact er ca. 3 gange kropsvægt. 
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 y Konditionen forbedres ved moderat til hård aktivitet, 

dvs. power walking er effektiv kredsløbstræning, der 

styrker hjerte og lunger og forbedrer udholdenheden.

 y Musklerne omkring hofterne trænes mere alsidigt, 

fordi bagsidemusklerne er mere aktive end ellers.  

Desuden øges hoftebevægeligheden. 
 

Oprindelig power walking havde en ret markant hofte- 

bevægelse; ikke vippen op-ned som hos kapgængere, 

men fremad-bagud. En alt for stor hoftebevægelse er 

imidlertid ikke sundt og kan irritere lyskemusklerne.

 y De kraftige armbevægelser øger pulsen og aktiverer 

også mavemusklerne en smule. 

 y Der er begrænset risiko for overbelastning pga. den 

moderate impact, men man skal undgå at lægge for 

hårdt ud i starten. Ikke for meget for hurtigt.

Ulemper ved power walking:

 y Er relativt anstrengende, så man bør starte med en  

moderat hastighed og kortere distance. 

 y Kan i motionsfremmedes øjne se en smule fjollet ud 

sammenlignet med almindelig gang, fordi skridtene 

og armbevægelserne er meget større end normalt. 
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Interval gang

Intervaltræning betyder træning i intervaller, modsat kon-

tinuerlig, ud-i-et, træning. Intervaltræning skifter mellem 

en arbejdsperiode og en (aktiv) pauseperiode. 

I arbejdsperioden er intensiteten, anstrengelsen, hårdere 

end ellers. Det kan betyde alt fra en smule hårdere til 

maksimal indsats, der kun kan opretholdes få sekunder.  

I pauseperioden bevæger man sig ved lav intensitet, så 

man kan nå at komme sig mest muligt før næste ‘arbejde’. 

Gang foregår for det meste i moderat tempo over længere 

distancer, distancetræning, dvs. typisk aerob træning; der 

er ilt nok til muskelarbejdet; åndedrættet kan følge med.

Går man hurtigt eller stejlt opad bakker og trapper, bliver 

det anaerob træning, uden ilt nok til det aktuelle muskel-

arbejde, man gisper efter vejret for at få mere ilt ind.

Det kan man ikke holde til i ret lang tid ad gangen, så 

træningen opdeles i kortere intervaller, intervaltræning . 

Det er en misforståelse, at intervaltræning altid er med 

maksimal intensitet og kun for veltrænede. Intervaller 

kan tilpasses alle niveauer og behov. 
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Interval gang er ganske enkelt skift mellem gang i hen-

holdsvis hurtigt og langsomt tempo. 

I arbejdsintervallerne skal pulsen op: Man går hurtigt. 

Gerne så hurtigt, at man bliver stakåndet og har svært 

ved at tale i hele sætninger uden at trække vejret tungt. 

I pauseintervallerne skal pulsen ned: Man går langsomt. 

Man bør uden besvær kunne tale i hele sætninger. 

Intervaltræning er den mest tidseffektive metode til at 

forbedre kredsløbskonditionen, konditionen, og stof-

skiftekonditionen, celle konditionen, hvilket er med til 

at forebygge fx hjertekarsygdom og diabetes type 2. 

Interwalk er en dansk app til netop det formål; interval-

ler med 3 min. hurtig og 3 min. langsom gang på skift. 

Man kan også indtaste egne intervaller i en app som   

Circle Timer til iPhone eller Android. Eller:

Interval Timer HIIT til iPhone eller tilsvarende til Android. 

Disse apps kan downloades gratis og er nemme at betjene.

Syretræning

Ved høj intensitet stiger mælkesyreniveauet i blodet,

man “syrer til”; en naturlig del af energiprocessen og 

kort efter stop er mælkesyreniveauet igen normalt.
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Intervaltyper

Systematisk intervaltræning er bygget op af ensartede 

arbejds- og pauseperioder. Intervallerne kan være korte 

fx fra 5 til 20 sekunder eller lange fra 1 til 3 minutter. 

I sportstræning udformes intervallerne tit efter sporten: 

Intervallerne har samme længde som ryk og sprinter i 

sportsgrenen. I motionstræning som gang er der ingen 

krav om det; det er næsten kun fantasien, der sætter 

grænser, bare pulsen kommer op i arbejdsperioderne 

og ned igen i pauserne, så man bliver klar til næste tur.

Usystematisk intervaltræning kan være bygget op af

uens, uregelmæssige intervaller, der fx dikteres af rutens  

udseende: Terrænløb med bakkeløb eller kortvarige 

temposkift fra lygtepæl til lygtepæl eller træ til træ. 

Eksempel:

Gå så hurtigt som muligt fra et træ til det næste. 

Gå langsomt til det næste træ eller nummer 2, 3 eller 4. 

Gentag flere gange fx 8-12 repetitioner, arbejde:pause.

Fartleg, fartlek, er et andet navn for legende uens, 

usystematiske intervaller fx bestemt af terrænet.  
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Der kan være ens intervaller under hele træningen, gå-

turen, fx 10 repetitioner a 1 minuts arbejde og 1 minuts 

aktiv pause, 10 x 1:1 minut, 1 sæt a 10 ens repetitioner, 

eller flere sæt med forskellig intervalvarighed. Eksempel:

1 x 3:3 + 2 x 2:2 + 3 x 1:1 = 3 uens sæt, 20 minutter.

Intervaltræning elementer 

 y Arbejdsinterval. Anstrengelse, sekunder eller minutter.

 y Restitutionsinterval. Pause, sekunder eller minutter.

 y Repetition. 1 arbejds- og 1 restitutionsinterval.

 y Sæt. En serie arbejds- og restitutionsintervaller, af 

samme eller forskellig varighed.

 y Pause. Man kan have en (aktiv) pause mellem to eller 

flere sæt som det ses i indendørs holdcykling. I løb og 

gang er der typisk kun ét sæt med ens repetioner. 

Variationer

Den mest udbredte fitness interval model er 1 sæt med 

5, 6, 8, 10 eller 12 repetitioner, men man kan frit variere:

 y Antal gentagelser, repetitioner. 

 y Antal sæt, serier; et antal uens – eller ens – sæt.

 y Intensitet; fart, stigning eller belastning.
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Forholdet mellem arbejde og pause, hvor længe hver del 

varer, påvirker både træningsoplevelsen og resultatet.

I målrettet intervaltræning kan der være fokus på aerob 

(med nok ilt) eller anaerob (uden nok ilt) intervaltræning 

eller kombinationer. Det er relevant ved specifik træning 

til sportsgrene med typiske ryk og spurter. 

 

I almen motion, hvor det mest handler om, at 1) bevæge 

sig mere og 2) øge energiforbruget, kan de fleste inter-

val modeller bruges. Følgende tre modeller kan bruges 

som de er til interval gang – efter en kort opvarmning.

Aerobe intervaller 1:0,5 eller 1:1 (arbejde : pause)

Eksempel: 2 min. arbejde : 1 min. pause. 5-7 repetitioner. 

Repetitioner: Antal gentagelser af arbejde-pause enhed.

2:1 minut intervaltræning

Rep . 2 min . arbejde 1 min . pause

1

2

3

4

5

6

7
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Aerob/anaerob intervaltræning 1:1 (arbejde : pause)

Eksempel: 1 min. arbejde : 1 min. pause. 10 repetitioner.

Repetitioner: Antal gentagelser af arbejde-pause enhed.

1:1 minut intervaltræning

Rep . 1 min . arbejde 1 min . pause

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1:1 er en meget populær model i motionstræning, fordi 

den er så let at huske. Og træningen er kompakt:  

Bare 5-10 minutters opvarmning. Derefter ti gange arbejde 

og pause a 1 minut hver: 20 minutters interval træning. 

Den model er helt oplagt som et hurtigt gang-program.

Overskueligt og nemt at udføre i praksis.  

Kig på uret: Gå så hurtigt som muligt i 1 minut og straks 

efter: Gå i roligt tempo i 1 minut. Gentag 10 gange i alt.  
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Anaerobe intervaller 1:2, 1:3 eller 1:4 (arbejde : pause)

Eksempel: 15 sek. arbejde : 45 sek. pause. 8-12 rep. 

Repetitioner: Antal gentagelser af arbejde-pause enhed.

15:45 sekunder intervaltræning

Rep . 15 sek . arb . 45 sek . pause

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

“Meget anstrengende” er ikke det, man normalt forbinder 

med gang. Alligevel kan man i motionsgang gå “så hurtigt 

som muligt” i korte spurter på 15 sek. fulgt af 45 sek. 

rolig gang. Når man presser sig selv, flyttes grænsen for, 

hvad kroppen kan klare: Man opbygger fysisk kapital.

I Kapitel 7 Gå programmer er der mere intervaltræning.
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Distance gang

Distance gang er det samme som at gå langt. Inden for 

konditionstræning kaldes det distancetræning, når man 

fortsætter uden pauser eller stop over en vis distance. 

I de senere år er det blevet populært at gå meget langt,  

vel at mærke i et enkelt stræk: Halvmarathon (21 km), 

marathon (42,195 km), 45 km (En gåtur langs kysten), 

50 km og ultradistancer på 100 km.  

Andre går helt vanvittigt langt – fra 1000 til 5000 km – 

godt nok i etaper på ‘kun’ 10-50 kilometer om dagen, 

men dagligt i en periode på uger eller måneder.  

Det at gå langt eller endda at gå ekstremt langt er dog 

inden for rækkevidde for motionister med optræning; 

ikke over uger, men måneder eller år. Man kan ikke, 

som nogen tror, bare gå sig til formen på turen.

Vandrere, som ikke er tilstrækkeligt fysisk forberedt til 

lange vandreture, oplever (vedvarende) smerter i skinne-

ben, ømme knæ og ankler, ømhed i fodsåler, og måske 

ondt i skuldre og nakke på grund af rygsæk eller stave; i 

værste fald kan man være nødt til at stoppe sin vandring.

Læs mere i Kapitel 4 Planlæg gåture.
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Hvad kræver det at gå langt?

Vil man gå længere end de fleste går normalt, er her svar 

på 10 generelle spørgsmål, som nye vandrere ofte stiller.

Vil man vide mere om udstyr, fx rygsæk, telt, sovepose, 

m.m., og særlige ture, findes der bøger og blogs om de 

særlige forhold på fx caminoen i Spanien.

1 . Hvad kræver det fysisk at gå langt?

Som med andre ekstreme aktiviteter kan man naturligvis 

bare springe ud i det, men man løber en risiko: Mange 

langturs-vandrere får overbelastningsskader. Musklerne 

bliver forholdsvis hurtigt stærkere, mens knogler og 

sener udvikler sig langsomt over et halvt til et helt år. 

Optræn med aktiviteten: Gå, gradvist længere, øg maks. 

10-20 % per uge, gå i bakker og lav styrke- og balance-

øvelser, der kan forebygge knæ-, ryg- og ankelgener:

 y Squat og/eller step op; styrker ben, stabiliserer knæ

 y Rygstrækninger, mavebøjninger, planker og eventuelt:

 y Armstrækninger og kropshævninger for overkroppen.

 y 2 gange om ugen a 20-40 minutter.

 y 5-10 øvelser: 3 sæt 8-12 gentagelser.
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2 . Hvor langt kan jeg klare at gå på en dag?

Det ved man ikke, før man danner sig erfaringer ved at 

gå. Det er individuelt og afhænger af alder, form og fysik, 

kropsvægt, skader, sko, brug af stave, oppakning, hvile 

(restitution) og om man har gode gener; om kroppen 

reagerer hurtigt og positivt på belastninger.

Distancer ligger på 10-50 km pr. dag i gennemsnit. 

Hvor langt man kan gå, afhænger også af terræn og om 

man er oppe i højden i tynd luft over 1000-2000 m.o.h.

Man bør den første gang regne med kortere distancer 

end man umiddelbart tror, at man kan klare.

3 . Hvor lang tid skal jeg afsætte?

Omtrentlig tid pr. kilometer varierer. Man kan fx gå:  

10.000 skridt, 7-8 km, på ca. 1 time og 40 minutter.

1 kilometer på 12 min. ved moderat gangtempo 5 km/t.

1 kilometer på 10 min. ved rask gang med 6 km/t.

1 kilometer på 8 min. ved powerwalk med 7,5 km/t.

På vandreture går man både op, ned og lige ud, hvilket 

resulterer i en moderat gennemsnitsfart. Til gengæld 

kan proviantering og fotostop lægge en del tid oveni.



167

4 . Hvad skal jeg være opmærksom på i bakker?

Gang i bakker og bjerge er hårdt for knæene, både opad 

og nedad, og for kredsløbet. Derfor: Træn op på bakker, 

lav styrketræning, og brug disse strategier undervejs:

 y Varier tempoet og stilen, kortere og længere skridt.

 y Gå i zigzag, det er længere, men lettere for knæ.

 y Undgå at bremse for meget på vej nedad bakke. 

Kan knæbind hjælpe? Måske. De kan smertelindre, støtte 

og give feedback, så man husker at passe på, men man 

bør ikke være 100 % afhængig af dem. Styrk musklerne.

5 . Hvor meget væske har jeg har brug for undervejs?

Det afhænger af kropsvægt (og oppakning), hvor meget 

man anstrenger sig og hvor længe, man er i gang. Man 

sveder, fordamper væske, i både varmt og koldt vejr.  

Indtag tilstrækkelig væske før, under og efter vandring.

På en middellang tur, 10-20 km, under krævende forhold, 

kan der være behov for 1-2 liter vand undervejs. Tilsæt 

evt. en elektrolyt tablet med salt og sukker, så væske- 

og elektrobalancen, og præstationsevnen, opretholdes.

Drik i mindre mundfulde a ca. 1-2 dl: Undgå at vandet 

skvulper rundt i maven og undgå at skulle tisse for tit.
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6 . Hvad skal jeg tage højde for som overvægtig?

Ekstra kilo belaster leddene, så for megen gang for hur-

tigt kan give overbelastningsskader. Ved mere end 10+ 

kg overvægt: Gå forsigtigt frem i starten: Træn op i tide 

og øg distancen med så lidt som 2-5 % fra uge til uge.

  

Vær tålmodig, opbyg gradvist formen og lær af erfaringer 

undervejs. Man må prøve sig frem og være indstillet på 

at fortsætte med det samme program en eller flere uger 

i træk, så kroppen når at vænne sig til belastningen.

7 . Hvor begynder det at gøre ondt, når man går langt?

Det er ikke sikkert, at det begynder at gøre ondt. Dog 

mærker flere nye vandrere, at deres knæ, fødder (hæle, 

svang, forfod, tæer), ankler, hofter eller ryggen ømmer 

sig fx pga. betændte slimsække. Det skyldes tit mangel 

på fornuftig optræning og kan i vid udstrækning undgås.

Den særlige muskelømhed et par dage efter aktivitet, 

DOMS, Delayed-Onset Muscle Soreness, er ikke farlig. 

Det er tegn på, at kroppen er i færd med at hele og 

blive stærkere. DOMS opleves især efter uvant, hård  

eller excentrisk muskelaktivitet; musklerne forlænges 

under belastning fx ved bakke- og trappegang nedad. 
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8 . Hvordan kan jeg undgå muskelømhed på turen?

Der er ikke noget, man kan gøre for helt at undgå 

DOMS, den ømhed, der opstår ved uvant aktivitet som 

at gå langt, længere end man plejer, eller i bjerge. Den 

bedste strategi er derfor også i dette tilfælde at træne 

op med tilsvarende aktivitet: Gradvist hårdere gåture.

Selvom strækøvelser ikke kan forhindre muskelømhed, 

kan blide stræk – til en fast spænding i musklen, uden 

smerte – afspænde stramme muskler, dvs. lindre akut 

muskelspænding, og mindske den stivhed, som man 

kan føle i kroppen dagen efter hård aktivitet.

Lav strækøvelser før og/eller efter dagens vandring. Før 

aktivitet er det bedst med korte stræk med bevægelse. 

Efter aktivitet er længere stræk uden bevægelse bedre; 

stræk holdes fra 20-30 sekunder til 45-60 sekunder. 

Typiske vandrer-stræk (se Kapitel 3, Smidighed afsnit):

 y Lægstræk – “vælte træer”.

 y Baglårsstræk – for haser, med bøjede og strakte ben.

 y Lårstræk – for forlår, med knæet bøjet mest muligt.

 y Hoftestræk – for hoftebøjere, forskudt benstilling.

 y Lyskestræk – for indadførerne, i bredstående.
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9 . Hvordan kan jeg undgå smerter undervejs?

Optræning er nummer 1 samt gode vandrestøvler eller 

vandresko, der passer til fødderne. Sko gås til før turen. 

Man bør også træne i gang med rygsæk; øg lasten over 

tid fra et par kilo op til 10-30 % af kropsvægt. På turen:

 y Gå med måde: Moderat distance i moderat tempo.

 y Restituér; tilstrækkelig mad og varme (undgå at fryse).

 y Sov godt og tilstrækkeligt, sørg for at hvile ud.

Vabler er slemt: Man kan forsøge at undgå dem med 

gode sokker (uld), evt. to par, to lag, i rigtige vandresko.  

Fødder skal holdes tørre; skift evt. mellem to par sokker.

Medbring englehud eller Compeed plaster, der lindrer og 

beskytter og evt. lindrende gel til led- og muskelsmerter.

 

10 . Hvordan varmer jeg op, før jeg går af sted?

Gang kræver ingen særlig ‘rigtig’ opvarmning. Gang er 

en rolig bevægelse med begrænsede bevægeudslag, så

det er tilstrækkeligt at starte langsomt og gå sig varm; 

start med at gå i 1/2 til 3/4 tempo af marchhastighed. 

Er man stiv fra dagen før, kan det hjælpe at lave korte, 

blide strækøvelser. Går man med stave, kan de bruges 

til stræk, mobiliseringsøvelser, for overkroppen.
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Mindful gang

Gang, der almindeligvis er en meget rolig og monoton 

bevægelse, fremmer næsten automatisk mindfulness,  

øget opmærksomhed og tilstedeværen i nuet. En gåtur 

er derfor ideel mindbody motion: Krop-sind aktivitet, 

der dæmper spændinger, uro og bekymring. Man kan  

gå specifikt med henblik på mentale fordele: At finde 

ro, stresse af, filosofere, se klarere og tænke kreativt. 

Læs mere om det fx i bøgerne Gå-bogen og Gå langt.

Der er tre oplagte metoder, der kan udøves på egen hånd 

eller sammen med andre. Her kaldes de silent, slow og 

mindful walking, fordi det er internationale metoder. 

Silent walking

Stille (lydløs) gang. 

Gå uden at tale og så stille som muligt uden at trampe: 

Dæmp lyden af skridt. Stille gang er naturligt, når man 

går alene og mobilen er slukket, mens det er en anden 

øvelse, når man går to eller flere sammen. At gå sam-

men uden at tale giver en nærmest sitrende stemning 

og fungerer optimalt som træning i at tale mindre og 

lytte mere til omgivelserne, naturlyde og åndedrættet.
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Slow walking 

 

Langsom gang. 

Gå så langsomt som muligt, slow motion bevægelse. 

Gerne et sted uden forstyrrelser, der gør at man er nødt 

til at sætte hastigheden op. Start med korte distancer 

eller spontane intervaller med særligt langsom gang.

Langsomhed er en udfordring i dag, hvor alle har travlt, 

men i traditionel kinesisk medicin er det et grundprincip:  

Langsom bevægelse som i qi gong og tai chi forbruger

ikke særlig megen energi: Krop og sind bliver oplivet af 

de rolige øvelser modsat hård træning, der kan dræne.

Mindful walking

 

Opmærksom gang. 

Gå i et behageligt, jævnt tempo, fuldt til stede i nuet. 

Det er ikke helt let og det kræver regelmæssig træning. 

Start med 3-5 minutter og øg gradvist varigheden.  

Træn evnen til at være rolig og fokuseret; hele tiden 

bevidst og nærværende i nuet ”som det er lige nu” uden 

at være opslugt af tanker om fortid og fremtid. Dukker 

der forstyrrende tanker op, så lad dem passere forbi. 
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Mindfulness træning 

Mindfulness er en måde at være opmærksom, mindful, 

på, til stede i nuet. Man kan træne liggende, siddende, 

stående eller gående med opmærksomhed på her og nu, 

krop og omgivelser. Sanse, observere og agere, handle 

rationelt, i stedet for at reagere. Ideelt til stressreduktion 

og forbedring af koncentrationsevnen. Nogle metoder:

Meditation med fokus på et mantra (ord), en ting fx sten 

eller lys, eller åndedrættet kan hjælpe med til at opøve 

evnen til at være koncentreret til stede i nuet.

Sansning, se, lytte, lugte, smage og føle. Mærke efter: 

Hvordan har kroppen, arme, ben, hoved det? Underlag; 

hvordan føles det? Hvilke lyde inde eller ude?

Bevidsthed om åndedrættet uden at ændre det. Rolig vejr- 

trækning ind gennem næsen, ud gennem næsen eller 

munden, med afslappet ansigt, hals, skuldre og mave. 

Mindfulness i hverdagen – STOP

S top med det, du laver lige nu

T ræk vejret roligt, læg mærke til åndedrættet

O bserver, læg mærke til dine umiddelbare omgivelser

P arat til at gå videre eller fortsætte pausen
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Gåture og vandreture

Lyst til længere gåture, vandreture, i Danmark? Der er 

over 10.000 km vandreruter og stier bl.a. i Danmarks 

Nationalparker, der byder på vidt forskellig natur:

 y Nationalpark Mols Bjerge

 y Nationalpark Thy

 y Nationalpark Skjoldungernes Land 

 y Nationalpark Vadehavet

 y Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Danmark bugner ellers også af skønne, grønne og blå 

egne til halv- eller hel-dagsture. Dansk Vandrelaug har 

oversigter over vandreruter region for region. 

Friluftsrådet har inspiration til aktiviteter i det fri og kort 

til Kløverstierne; 2,5, 5, 7,5 og 10 km ruter, mens Spor 

viser vej til 300 private stier, som vandrere må benytte. 

Er man til højder, har hjemmesiden Danske Bjerge ideer 

til intensive vandreture på højdedrag i alle fem regioner, 

hvad enten man er til natur eller hård træning. Er man til 

trapper, guider artiklen Danske trapper til de længste.

På de næste opslag er der stikord om Danmarks længste 

vandreruter til inspiration.
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Danmarks lange vandreruter

1 . Hærvejen 

220 km fra Viborg til Padborg (500 km fra Hirtshals/

Frederikshavn) ad veje og stier langs ryggen af Jylland. 

Ruten kan opleves fra ende til anden eller via småture.

2 . Øhavsstien

220 km sti rundt omkring og ved det sydfynske øhav.  

En vel-afmærket trampesti forbeholdt vandrere: Istids-

landskaber, vige, øer og skove nær vandet. 

3 . Camønoen

175 km sti, ca. 250.000 skridt, omkring Møn, Nyord og 

Bogø. I urskov og jættestuer, langs strande, over marker.

4 . Kyst til Kyst Stien

130 km natursti fra Blåvands Huk til Vejle. Langs Varde 

Å, Holme Å og Vejle Å. Tværs over Sydjylland.  

Parkeringspladser tæt på ruten muliggør kortere ture.

5 . Bornholms kyststi

120 km rundt om hele kysten på solskinsøen. En meget 

varieret tur gennem skove og sprækkedale, over klipper, 

langs strande og gennem fiskerlandsbyer.
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6 . Gendarmstien

84 km kystnær rute fra Padborg til Als. Inddelt i fem 

etaper efter oplevelser: Bjerg-, Tegl-, Krage-, Strand- og 

Mølle-etapen. Halvøen Broagerland har tilføjet flere ruter 

med fokus på fred og ro og “Kunsten at gøre ingenting”.

7 . Molsruten 

80 km fra Grenå til Århus over Ebeltoft, Mols Bjerge, 

Kalø Vig og Løgten Bugt. Molsruten er del af den  

europæiske langdistance vandresti 1E og Nordsøstien. 

8 . Trækstien

70 km fra Silkeborg til Randers. Nær og langs Gudenåen, 

Danmarks største å. Trækstien, eller Pramdragerstien, 

kan stedvis være oversvømmet: Vælg fodtøj med omhu.

9 . Himmerlandsstien

69 km nedlagt banestrækning mellem Løgstør og Vi-

borg. Trafiksikker natur-, gang- og cykelsti; cykelrute 

35. Mellem bakker, hede og enge. Lave stigninger. 

10 . Nordkyststien

69 km fra Hundested til Helsingør. Eller fra Sjællands 

Odde (ca. 100 km). Cykelrute 47 med blå-hvide vandre-

symboler. Kystnær rute; klinter, strande og småbyer. 
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11 . Marskstien

54 km lang marsksti. Hele Tøndermarsken rundt eller 

tur på en af de otte mindre stisløjfer. Tønder, Rudbøl, 

Højer og Møgeltønder og retur til Tønder. 

12 . Skjoldungestien

40 km velafmærket vandrerute gennem Sjællands første 

nationalpark, Skjoldungernes Land. Dele af stien er i pe-

rioder vanskeligt passable på grund af høj vandstand.

13 . Himmelbjergruten 

40 km fra Ry Station nord om Himmelbjergsøerne til 

Silkeborg og syd om søerne til Himmelbjerget. Midtvejs 

kan man sejle over søerne. Afmærket med pile og prikker. 

14 . Sjællandsleden

400 km stier på Sjælland, Falster, Lolland, Stege og Møn. 

Fra Sjælland Odde til Stevns. Et interaktivt kort viser vej.

15 . Fjordstien

275 km langs Roskilde Fjord og Isefjorden (projekteret). 

Kystnær sti i syv etaper: 1. Kongsøre-Rørvig. 2. Hunde-

sted-Frederiksværk. 3. Frederiksværk-Frederikssund.  

4. Frederikssund-Roskilde. 5. Roskilde-Holbæk.  

6. Kulhuse-Vellerup. 7. Frederikssund til Skibby.
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Den Danske Klosterrute

2300 km helårs turist- og pilgrimsvandrerute. Ruten har 

dog ikke sin egen rute-afmærkning, men følger over 

lange strækninger andre afmærkede ruter:

 y Den Europæiske Fjernvandrevej over Sjælland

 y Gendarmstien langs Flensborg Fjord

 y Hærvejen

 y Vandreruten Århus-Silkeborg

 y Trækstien langs Gudenåen

 y Sjællandsleden

 y Øhavsstien

 y Nordsøstien

Klosterruten går overvejende ad små veje og stier og 

forbinder omkring 50 af de steder, hvor der blev bygget 

klostre i middelalderen (foto: Løgumkloster). På ruten 

indgår også historiske vejstrækninger og pilgrimsmål. 

Ruten kommer igennem varierede landskaber, gennem 

små landsbyer, skove, marker og enge. Der er mange 

overnatningssteder undervejs.

Rutens ide og form skyldes Jens Kristian Krarup, fhv. 

rektor for Folkekirkens Pædagogiske Institut.  

Guidebogserien Den Danske Klosterrute beskriver i ni 

bind ni forskellige etaper (klosterruten.dk).
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Outdoor fitness

Gå- og vandreture kan kombineres med anden motion

undervejs, enten med brug af byrummet, natur ‘udstyr’ 

eller udendørs træningsredskaber, hvis man på sin tur 

kommer forbi en outdoor fitness træningspavillon eller 

natur fitness plads; kan fx indgå som ‘forhindringsløb’ 

med udfordringer, der fint kan passeres i gangtempo. 

I byen

I byrum er der trapper, bænke og stativer, der kan bru-

ges til konditions-, styrke-, balance- og strækøvelser. 

I parker er der sti-systemer, der er oplagte til power 

walk, og små trapper, der er velegnede til intervaller. 

Legepladser er som regel forbeholdt mindre børn,  

men enkelte steder er voksne velkomne. Tjek skiltning.

I naturen

I den danske natur må man færdes de fleste steder, fak-

tisk flere steder end man umiddelbart skulle tro, og der 

er kun få ting, man ikke må. Læs mere om hvor og hvad 

på Friluftsrådets hjemmeside: Hvad må jeg i naturen? 
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Generelt er der tydelig officiel skiltning og intet til hinder 

for almen motion i form af gang, løb og fitness. Man må 

dog ikke flytte rundt på større sten og træstykker. 

Hvilke øvelser kan man lave i naturen?

Naturstyrelsen har lavet folderen “Naturfitness” til gratis 

download. Desuden kan man søge på natur fitness og 

outdoor fitness og finde flere forslag til udendørs øvel-

ser og programmer med kropsvægt eller redskaber.

I skoven

I skove er der træer, stubbe og sten, der kan bruges til 

motion, men før start bør man undersøge om ‘udstyret’ 

er sikkert, så grene ikke brækker af, at træstubbe ikke 

vælter og at træ ikke er glat med fare for fald og uheld. 

Ved stranden

På stranden er der store sten og små sten. De store sten 

kan bruges til balancering; i så fald bør man forsigtigt 

tjekke, at de ikke er våde, da de så er ekstremt glatte. 

Mindre sten kan bruges til løft og kast og almene styrke 

træk- og presøvelser. Sten kan agere håndvægte, men 

da de vejer forskelligt: Skift sten i hænder fra sæt til sæt.
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På træningspladser

Visse steder er der opstillet skilte, der fortæller hvordan 

udstyret skal bruges. Alternativt kan man spørge andre 

på pladsen eller hyre en personlig træner.

Udstyret falder overordnet i fire kategorier til træning af:

 y Kondition

 y Styrke

 y Balance (motorik)

 y Smidighed

Kondition

En del udendørs konditionsudstyr har begrænset effekt 

eksempelvis sving med ben eller arme med lav vægt.  

Vil man konditionstræne, er gang eller steptræning, op-

trædninger på trappetrin, kantsten, stubbe eller sten,  

ofte mere effektivt. Eksempel:

Step op og ned i 1 minut, højre ben starter hver gang, 

så 1 minut, hvor venstre ben starter. Gentag. Eller: Skift 

startben, lead, for hvert trin, op, op, ned, ned-og-støt.

Alternativt kan man gå eller wogge rundt om pladsen

eller området. Forlæns, baglæns og sidelæns. 
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Styrke

Mange udendørs maskiner yder for lav modstand. Kan 

man tage flere end 12-16 repetitioner i træk, er styrke-

effekten minimal; så kan det bedre betale sig at lave 

andre øvelser eksempelvis med kropsvægt: 

Squat (benbøjninger), push-ups, armstrækninger (kan 

laves på skrå med hænderne på en bænk eller et bord), 

rygstrækninger og mavebøjninger. 

 

Nogle steder er der stativer, der kan bruges til flere 

slags øvelser. Alene det at holde fast og hænge i armene 

træner fingermusklerne og strækker skuldrene og krop-

pen behageligt ud. 

Har man kræfter, kan man trække sig op i armene, 

såkaldte kropshævninger, pull-ups, for ryg og arme. 

Øvelsen kan laves på en nemmere måde ved lave sta-

tiver, hvor man hænger skråt med kroppen og støtter 

fødderne eller hælene på jorden, reverse body rows.

Man kan bruge TRX slynger, der fæstes på træer eller 

stativer, så øvelserne kan gøres lettere eller tungere.

Der er videoklip med outdoor fitness øvelser her: 

www.youtube.com/MarinaAagaard, ‘outdoor’ playliste. 
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Balance

På outdoor fitnesspladser er der mange steder balance-

redskaber som plader og bomme med fjedre under eller 

reb, faste bomme eller stubbe. 

Balancering træner ikke kun motorik, men også muskler 

fx trænes de dybe mavemuskler, når man er i ubalance.

Grib enhver chance for balancetræning, tag udfordringen 

op og afprøv balanceredskaber eller balancér i naturen.

Ønsker man ekstra motorisk træning, agility, kan man 

klatre over, kravle under og krybe igennem forhindringer: 

Den type træning virker – og er også for voksne og ældre. 

 

Smidighed

Strækøvelser i det fri, fra simple stræk til avanceret 

yoga, giver velvære: Sol, frisk luft og grønne omgivelser 

virker afstressende: Åndedrættet bliver roligt, musklerne 

slapper af og det er lettere at strække ud. Kulde virker 

modsat, så statiske stræk, der holdes i 30-60 sekunder, 

er ikke fornuftigt i koldt vejr. Gør det indenfor i stedet.

Strækøvelser kan foregå stående, siddende og liggende 

og man kan strække uden udstyr eller bruge træer, 

bænke, borde, sten eller stativer til at sidde på, støtte 

på eller til at strække krop og lemmer med.
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7

GÅ 
PROGRAMMER
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Gå programmer

Tid til at gå. Snør traveskoene: Her er 10 programmer:  

De fire første er korte programmer til 1 dag eller 1 uge. 

De seks næste er lange programmer til 10 (og 20) uger. 

Træningseffekterne er ikke skarpt opdelte; alle program-

merne giver varieret motion. Det sidste omfatter styrke. 

 y Gå 20-10

 y Gå 10-20-30

 y Gå 5-10-15

 y Gå challenge

 y Gå i gang

 y Gå mere

 y Gå hurtigere

 y Gå længere

 y Gå langt 

 y Gå og løft

Programmerne kan bruges uafhængigt af hinanden og 

tilpasses efter behov. Føles programmet godt: Fortsæt. 

Føles det skidt: Stop. Tilpas eller skift program. 

Brug evt. Træningsdagbog, sidste side i hvert program, 

til notater om indsats og fysisk eller mental oplevelse. 
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Gå 20-10

Mikroprogram til gang fx på stedet, mens man venter 

på bussen, printeren eller kaffemaskinen: Det giver 

flere skridt i løbet af dagen på vej mod de 10 .000 . 

Hurtig og langsom gang på skift . Kun 4 minutter .

Mikrotræning hvor tempoet kan tilpasses efter behov:

Programmet er for dig der:

 y Går for lidt eller går en del og ønsker variation. 

 y Vil gå flere skridt i en fart.

 y Ønsker overkommelig, meget kortvarig motion.

Variationer:

 y Gå inde eller ude.

 y Gå ude eller hjemme.

 y Gå på stedet eller gå fremad. 

 

Modellen er lånt fra verdens mest populære HIIT, høj-

intensiv interval træning, program, Tabata-protokollen: 

Oprindeligt et cykelprogram med maksimal indsats, 

men nu oversat til løb og alle former for fitnessøvelser. 
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GÅ 20-10

Rep . 20 sek . 10 sek . pause

1

2

3

4

5

6

7

8

Her i bogen lanceres Tabata, muligvis for første gang, 

som et gå- eller gå-på-stedet-program. Fordi det virker.

I løbet af den 20 sekunders arbejdsperiode kan man 

nå at gå ca. 50-80 skridt og i den 10 sekunders aktive 

pause mindst 5-10 slow motion skridt.  

Ganget med 8 giver det 440-720 skridt på 4 minutter. 

Man får rørt sig og sat gang i blodomløbet.

5-10 min. opvarmning. 5-10 min. nedvarmning.

20 sek. arbejde: Gå så hurtigt som dagsformen tillader.

10 sek. pause: Gå langsomt, slow motion eller stå stille.

8 repetitioner (gentagelser) eller færre hvis ønsket.

8 x 20:10 – som vist på modellen.
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Gå 10-20-30

Special intervalprogram udviklet af Center for Hold-

spil og Sundhed, København, til løbemotion, men 

10-20-30-metoden kan heldigvis overføres til gang . 

Originalen er høj-intensiv, men kan modificeres . 

Program kan tilpasses i tempo og tid og er for dig der:

 y Går lidt, moderat eller meget – og ønsker variation. 

Træning foregår omvendt, ikke 10-20-30, men 30-20-10:

 y 30 sekunder moderat tempo.

 y 20 sekunder hurtigere tempo.

 y 10 sekunder så hurtigt som muligt.

 y Gentag 5 gange i træk uden pause imellem. 

Hver 30-20-10 del gentages 5 gange, 5 repetitioner: 1 sæt. 

Hvert sæt (serie) varer 5 minutter.

Mellem hvert sæt (serie) holdes 2 minutters pause.

Man kan gentage sættet 2-4 gange. Eksempel (maksimum): 

5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 minutter = 26 min. intervaller.

Med opvarmning og nedvarmning ca. 35-40 minutter i alt.
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10-20-30 INTERVAL TRÆNING

Sek . 0
-

10

11
-

20

21
-

30

31
-

40

41
-

50

51
-

60

0
-

10

11
-

20

21
-

30

31
-

40

41
-

50

51
-

60R-Rep .

1 - 1

1 - 2

1 - 3

1 - 4

1 - 5

Pause

2 - 1

2 - 2

2 - 3

2 - 4

2 - 5

Pause

3 - 1

3 - 2

3 - 3

3 - 4

3 - 5

Pause

4 - 1

4 - 2

4 - 3

4 - 4

4 - 5

Interval model udviklet af Gunnarsson og Bangsbo på CHS, KU (2012). 

Tabel viser oversigt over struktur: Runde-Rep(etition) og Pause (Aagaard, 2020)
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Gå 5-10-15

Et andet special intervalprogram udviklet af Center for 

Holdspil og Sundhed, København, til løbemotion for 

børn . Heldigvis kan metoden nemt overføres til gang 

for børn – og voksne og ældre .

Programmet er for dig der:

 y Går lidt, moderat eller meget – og ønsker variation. 

Intervaller foregår omvendt, ikke 5-10-15, men 15-10-5:  

 y 15 sekunder moderat eller langsomt tempo.

 y 10 sekunder hurtigere tempo.

 y 5 sekunder så hurtigt som muligt.

 y Gentag 4 gange i træk uden pause imellem. 

Hver 15-10-5 del gentages fire gange, 4 repetitioner: 1 sæt. 

Hvert sæt (serie) varer 2 minutter.

Mellem hvert sæt (serie) holdes 1 minut pause.

Man kan gentage sættet 3 gange, så intervalvarighed er: 

2 +1 + 2 + 1 + 2 + 1 minutter = 9 minutter. 

Med opvarmning og nedvarmning varer det ca. 20 min. i alt.
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5-10-15 INTERVAL TRÆNING

Sek . 0
-
5

6
-

10

11
-

15

16
-

20

21
-

25

26
-

30

31
-

35

36
-

40

41
-

45

46
-

50

51
-

55

56
-

60R-Rep .

1 - 1

1 - 2

1 - 3

1 - 4

Pause

2 - 1

2 - 2

2 - 3

2 - 4

Pause

3 - 1

3 - 2

3 - 3

3 - 4

Pause

Interval model udviklet af Ravnholt, Tybirk, Jørgensen, Bangsbo, CHS, KU (2018). 

Tabel viser oversigt over struktur: Runde-Rep(etition) og Pause (Aagaard, 2020)
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Gå challenge

Ugeprogram med en udfordring, challenge: Fleksibelt 

program med vide, overordnede rammer . Til gengæld  

er målet fastlagt: Hver dag en ny gå-udfordring . 

Gang i flere hastigheder og på bakker og trapper . 

Programmet er for dig, der:

 y Går i hverdagen og har lyst til udfordring. 

 y Foretrækker variation fra dag til dag.

Variationer:

 y Tiden kan forkortes, men metode/tema bør bevares.

 y Opsøg hvis muligt forskellige bakkelandskaber.

 y Træn på forskellige trapper: Få trappetrin, flere ture. 

Mange trappetrin, færre ture. Gå forsigtigt på trapper.

 y Prøv forskellige intervaller fra gang til gang. 

 

Opvarmning er inkluderet i den samlede tid og omfatter 

5-10 minutters gang i gradvist stigende tempo.

 

Tempoangivelsen er kun omtrentlig. Gå som beskrevet 

under ‘Hvordan’: Langsom, moderat eller rask gang. 
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GÅ CHALLENGE

UGEDAG Tid Tempo Hvordan

Mandag 5-20 min. 8 : 2 km/t

Intervalgang (fx Tabata).

Fokus på maksimalt tempo.

Ekstra langsomt i pauser.

Tirsdag 60-75 min. 5-6 km/t

Rask, jævnt tempo.

Fokus på flow, flydende, 

let fod- og benarbejde.

Onsdag 15-60 min. 6-7 km/t

Meget rask tempo.

Fokus på kraftige armsving, 

driv med armene.

Torsdag 60-90 min. 4-5 km/t

Moderat, jævnt tempo.

Fokus på vejrtrækningen.

Rolig og rytmisk.

Fredag 30-60 min. 4-7 km/t

Bakkegang, op og ned.

Spontane intervaller. 

Fokus på fartleg i landskab.

Lørdag 60-90 min. 2-3 km/t

Langsomt tempo.

Fokus på næsevejrtrækning. 

Mindfulness og ro.

Søndag 5-20 min. 60-90 spm

Trappegang, op-ned. Få 

trin, flere ture, og omvendt.

Fokus på muskelarbejde.

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Modtag udfordringen og finpuds forskellige områder af gå-bevægelsen.

Forcer ikke mængde, undgå “sjusk”. Reducer tid/distance ved behov: Pas på knæene.
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Gå i gang

Et gå-program med moderat mængde og hastighed . 

Et 10-ugers kom-i-gang program efter samme model 

som interval løbe-programmer . Hurtig og langsom  

hastighed på skift .  

Et 10-ugers program for begyndere, der vil godt i gang.

Programmet er for dig der:

 y Går begrænset til daglig; uvant ved gang som motion. 

 y Vil i gang med at gå regelmæssigt.

 y Ønsker overkommelig, systematisk motion.

Variationer:

 y Gå hurtigere. hvis du har lyst – undtagen i interval- 

pauser, som bør være lav-intensive; pulsen skal ned.

 y Gå længere på de dage, hvor intensiteten ikke er så høj.

 y Cykl eller svøm på hviledagene, hvis du har lyst.

 y Passer det bedre at gå om fredagen i stedet for at hvile, 

så ryk program fra lørdag til fredag, men byt ikke rundt 

på dagsprogrammer. Pauser og mængder er tilpasset 

for at sikre effekt og mindske risiko for overbelastning.
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10-ugers gå-i-gang program 

Gå i gang programmet tager afsæt i almindelig gang og 

gang i hurtigt tempo. Omfanget er moderat. 

Synes du, at tiden, varigheden er lige lang nok, kan du til 

enhver tid sige stop. Ikke lyst til 15-20 minutter? Så gå 

5-10 minutter. Vigtigst: Gå regelmæssigt. Hellere flere 

korte ture hver uge end en længere tur hver anden uge. 

Programmet er bygget op om tre gåture per uge. 

Tid: Varighed, hvor lang tid du går sammenlagt. Gå-tiden 

øges gradvist fra 15-20 min. i uge 1 til 22-30 min. uge 10.

Tempo: En cirkaangivelse af hastigheden, her fra 4 til 6 

km/t omtrentligt. 4 km/t svarer til almindelig gang, vejr-

trækningen er kun lidt dybere end ellers. 6 km/t er hurtig 

gang, så du puster en smule mere i korte perioder.

Hvordan: Alle ture starter med 5 min. almindelig gang, op-

varmning, fulgt af intervaller. Mandag uge 1 eksempelvis: 

10 min. er den samlede tid for alle interval repetitionerne: 

½ minut hurtig gang efterfulgt af 2 min. almindelig gang. 

Det gentages 4 gange, repetitioner. Skrives 4 x ½:2 min.
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GÅ I GANG

UGE 1 Tid Tempo Hvordan

Mandag 15 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

10 min.: 4 x ½:2 min. 

½ min. hurtigt / 2 min. alm.

Tirsdag - - Hviledag.

Onsdag 20 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

15 min.: 3 x 1:4 min. 

1 min. hurtigt / 4 min. alm.

Torsdag - - Hviledag.

Fredag - - Hviledag.

Lørdag 16 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang

11 min. 2 x 1½:4 min.

1½ min. hurtigt / 4 min. alm.

Søndag - - Hviledag.

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde, tænk let, “anstrengelsesløst”, og nyd motionen og turen.  

Du bestemmer farten, forcer ikke tempoet. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ I GANG

UGE 2 Tid Tempo Hvordan

Mandag 17 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

12 min.: 3 x 1:3 min. 

1 min. hurtigt / 3 min. alm.

Tirsdag - - Hviledag.

Onsdag 14 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

9 min.: 2 x 1½:3 min. 

1½ min. hurtigt / 3 min. alm.

Torsdag - - Hviledag.

Fredag - - Hviledag.

Lørdag 16 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang

12 min. 2 x 2:4 min.

2 min. hurtigt / 4 min. alm.

Søndag - - Hviledag.

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde, tænk let, “anstrengelsesløst”, og nyd motionen og turen.  

Du bestemmer farten, forcer ikke tempoet. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ I GANG

UGE 3 Tid Tempo Hvordan

Mandag 17 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

12 min.: 3 x 1:3 min. 

1 min. hurtigt / 3 min. alm.

Tirsdag - - Hviledag.

Onsdag 15 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

10 min.: 2 x 2:3 min. 

2 min. hurtigt / 3 min. alm.

Torsdag - - Hviledag.

Fredag - - Hviledag.

Lørdag 15 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang

10 min. 2 x 2½:2½ min.

2½ min. hurtigt / 2½ min. alm.

Søndag - - Hviledag.

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde, tænk let, “anstrengelsesløst”, og nyd motionen og turen.  

Du bestemmer farten, forcer ikke tempoet. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ I GANG

UGE 4 Tid Tempo Hvordan

Mandag 17 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

12 min.: 3 x 1:3 min. 

1 min. hurtigt / 3 min. alm.

Tirsdag - - Hviledag.

Onsdag 20 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

15 min.: 3 x 2:3 min. 

2 min. hurtigt / 3 min. alm.

Torsdag - - Hviledag.

Fredag - - Hviledag.

Lørdag 19 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang

14 min. 2 x 3:4 min.

3 min. hurtigt / 4 min. alm.

Søndag - - Hviledag.

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde, tænk let, “anstrengelsesløst”, og nyd motionen og turen.  

Du bestemmer farten, forcer ikke tempoet. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ I GANG

UGE 5 Tid Tempo Hvordan

Mandag 20 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

15 min.: 3 x 2:3 min. 

2 min. hurtigt / 3 min. alm.

Tirsdag - - Hviledag.

Onsdag 17 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

12 min.: 2 x 3:3 min. 

3 min. hurtigt / 3 min. alm.

Torsdag - - Hviledag.

Fredag - - Hviledag.

Lørdag 21 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang

16 min. 2 x 4:4 min.

4 min. hurtigt / 4 min. alm.

Søndag - - Hviledag.

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde, tænk let, “anstrengelsesløst”, og nyd motionen og turen.  

Du bestemmer farten, forcer ikke tempoet. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ I GANG

UGE 6 Tid Tempo Hvordan

Mandag 21 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

16 min.: 4 x 2:2 min. 

2 min. hurtigt / 2 min. alm.

Tirsdag - - Hviledag.

Onsdag 20 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

15 min.: 3 x 3:2 min. 

3 min. hurtigt / 2 min. alm.

Torsdag - - Hviledag.

Fredag - - Hviledag.

Lørdag 19 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang

14 min. 2 x 4:3 min.

4 min. hurtigt / 3 min. alm.

Søndag - - Hviledag.

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde, tænk let, “anstrengelsesløst”, og nyd motionen og turen.  

Du bestemmer farten, forcer ikke tempoet. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ I GANG

UGE 7 Tid Tempo Hvordan

Mandag 17 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

12 min.: 2 x 4:2 min. 

4 min. hurtigt / 2 min. alm.

Tirsdag - - Hviledag.

Onsdag 23 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

18 min.: 3 x 4:2 min. 

4 min. hurtigt / 2 min. alm.

Torsdag - - Hviledag.

Fredag - - Hviledag.

Lørdag 25 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang

20 min. 2 x 5:5 min.

5 min. hurtigt / 5 min. alm.

Søndag - - Hviledag.

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde, tænk let, “anstrengelsesløst”, og nyd motionen og turen.  

Du bestemmer farten, forcer ikke tempoet. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ I GANG

UGE 8 Tid Tempo Hvordan

Mandag 26 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

21 min.: 3 x 4:3 min. 

4 min. hurtigt / 3 min. alm.

Tirsdag - - Hviledag.

Onsdag 26 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

21 min.: 3 x 5:2 min. 

5 min. hurtigt / 2 min. alm.

Torsdag - - Hviledag.

Fredag - - Hviledag.

Lørdag 20 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang

15 min. 1 x 8:7 min.

8 min. hurtigt / 7 min. alm.

Søndag - - Hviledag.

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde, tænk let, “anstrengelsesløst”, og nyd motionen og turen.  

Du bestemmer farten, forcer ikke tempoet. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ I GANG

UGE 9 Tid Tempo Hvordan

Mandag 23 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

18 min.: 3 x 4:2 min. 

4 min. hurtigt / 2 min. alm.

Tirsdag - - Hviledag.

Onsdag 29 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

24 min.: 3 x 6:2 min. 

6 min. hurtigt / 2 min. alm.

Torsdag - - Hviledag.

Fredag - - Hviledag.

Lørdag 20 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang

15 min. 1 x 10:5 min.

10 min. hurtigt / 5 min. alm.

Søndag - - Hviledag.

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde, tænk let, “anstrengelsesløst”, og nyd motionen og turen.  

Du bestemmer farten, forcer ikke tempoet. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ I GANG

UGE 10 Tid Tempo Hvordan

Mandag 30 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

25 min.: 5 x 4:1 min. 

4 min. hurtigt / 1 min. alm.

Tirsdag - - Hviledag.

Onsdag 23 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang.

18 min.: 2 x 7:2 min. 

7 min. hurtigt / 2 min. alm.

Torsdag - - Hviledag.

Fredag - - Hviledag.

Lørdag 22 min. 4-6 km/t

5 min. almindelig gang

17 min. 1 x 12:5 min.

12 min. hurtigt / 5 min. alm.

Søndag - - Hviledag.

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde, tænk let, “anstrengelsesløst”, og nyd motionen og turen.  

Du bestemmer farten, forcer ikke tempoet. Tilpas program efter lyst og behov.
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TRÆNINGSDAGBOG

Dag Tid Km Oplevelse

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag 

Lørdag

Søndag

Træningsdagbog. Noter tid, varighed, og/eller antal kilometer for dagens træning.  

Skriv kommentar til dagens træning: Om oplevelse: Enten blot vurdering fra 1-10  

eller glad, ligeglad eller sur smiley. Hvordan med humøret? Hvordan med kroppen?
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Gå mere

Rask gang er tilstrækkeligt til at forbedre konditionen . 

Hvor meget afhænger af udgangspunktet, aktuel form 

og kroppens respons . Vil man i bedre gå-form, skal 

man gå mere (eller hurtigere) end i øjeblikket .

Her er et 10 ugers program for dig, der:

 y Er vant til at gå lidt til daglig, ikke helt uvant med gang. 

 y Ønsker et overkommeligt og samtidig effektivt program.

Er en træningsdag lige hård nok? Hold hviledag næste 

dag, forskyd hele programmet en dag. Føles uge-program 

hårdt? Følg det 1-2 uger mere, før programskift.

Variationer:

 y Gå hurtigere, undtagen i pauseperioder.

 y Gå længere på de dage, hvor intensitet er moderat.

 y Cykl eller svøm på hviledagene.

 y Passer det bedre at gå om søndagen i.s.f. at hvile, så 

ryk programmet en dag, men byt ikke rundt på pro-

gramdage. Pauser og intensitet er tilpasset for at øge 

effekten og mindske risikoen for overbelastning.



220

10-ugers gå mere program

Program med moderat gang og intervalgang. Det er muligt 

at forbedre konditionen med 10-20 % på kun 10 uger, 

endda uden løb, hvis man vel at mærke “går til den”.

Programmet har 3-6 gåture om ugen, i forskelligt tempo. 

Fra uge 3 intervalgang, eksempel: 5 x 1:2 (min.) betyder:  

1 min. i højt tempo, 2 min. i lavt tempo. Gentag 5 gange.

Tempo er omtrentlig hastighed, dage veksler mellem:

Rolig gang som en almindelig gåtur ned ad strøget, men 

i en fast rytme, du mærker at du motionerer, men er ikke 

anstrengt. Vejrtrækningen er kun lidt dybere end ellers. 

Svarer til 3-4 km/t, forbruger ca. 150 kcal i timen.

Moderat gang, rask gang i en fast rytme. Dybt, kraftigt 

åndedræt, under kontrol, du kan tale næsten normalt. 

Svarer til 4,5-5,5 km/t. Forbruger ca. 200 kcal i timen.

Hurtig gang, svarer til power walking med energiske arm-

bevægelser. Du føler, at du træner. Vejrtrækningen er ret 

kraftig og sætninger bliver afbrudt af dybe åndedrag.

Svarer til 6,5 km/t, hvilket forbrænder ca. 250 kcal i timen.
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GÅ MERE

UGE 1 Tid Tempo Hvordan

Mandag 20-30 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt

Tirsdag - - Hviledag

Onsdag 20-30 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt 

Torsdag - - Hviledag

Fredag - - Hviledag

Lørdag 20-30 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt 

Søndag - - Hviledag

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og lethed, smil, og nyd at mærke kroppen, der arbejder. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ MERE

UGE 2 Tid Tempo Hvordan

Mandag 20-30 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt

Tirsdag - - Hviledag

Onsdag 20-30 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt 

Torsdag 20-30 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt

Fredag - - Hviledag

Lørdag 20-30 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt 

Søndag - - Hviledag

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og lethed, smil, og nyd at mærke kroppen, der arbejder. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ MERE

UGE 3 Tid Tempo Hvordan

Mandag 30 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt

Tirsdag - - Hviledag

Onsdag 30 min. 5-6 km/t

15 min. moderat tempo.  

5 x 1:2. 1 min. rask gang/ 

2 min. rolig gang. 

Torsdag 30 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt

Fredag - - Hviledag

Lørdag 30 min. 5-6 km/t

15 min. moderat tempo.  

5 x 1:2. 1 min. rask gang/ 

2 min. rolig gang. 

Søndag - - Hviledag

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og lethed, smil, og nyd at mærke kroppen, der arbejder. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.



224

GÅ MERE

UGE 4 Tid Tempo Hvordan

Mandag 30 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt

Tirsdag 30 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt

Onsdag - - Hviledag

Torsdag 30 min. 5-6 km/t

10 min. moderat tempo.  

5 x 2:2. 2 min. rask gang/ 

2 min. rolig gang.  

Fredag 30 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt

Lørdag 30 min. 5-6 km/t

10 min. moderat tempo.  

5 x 2:2. 2 min. rask gang/ 

2 min. rolig gang. 

Søndag - - Hviledag

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og lethed, smil, og nyd at mærke kroppen, der arbejder. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ MERE

UGE 5 Tid Tempo Hvordan

Mandag 40-50 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt

Tirsdag 30 min. 5-6 km/t

10 min. moderat tempo.  

5 x 2:2. 2 min. rask gang/ 

2 min. rolig gang. 

Onsdag - - Hviledag

Torsdag 40-50 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt

Fredag 35 min. 5-6 km/t

5 min. moderat tempo.  

5 x 3:2. 3 min. rask gang/ 

2 min. rolig gang. 

Lørdag 30 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt 

Søndag - - Hviledag

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og lethed, smil, og nyd at mærke kroppen, der arbejder. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ MERE

UGE 6 Tid Tempo Hvordan

Mandag 45-60 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt

Tirsdag 30 min. 6-6,5 km/t

6 min. moderat gang (ca.). 

3 x 4:4. 4 min. hurtig gang/ 

4 min. rolig gang.  

Onsdag 45-60 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt

Torsdag 30 min. 6-6,5 km/t

6 min. moderat gang (ca.) 

3 x 4:4. 4 min. hurtig gang/ 

4 min. rolig gang.  

Fredag 45-60 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt

Lørdag 40 min. 6-7 km/t

10 min. moderat gang.  

3 x 5:5. 5 min. hurtig gang/ 

5 min. rolig gang.   

Søndag - - Hviledag

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og lethed, smil, og nyd at mærke kroppen, der arbejder. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ MERE

UGE 7 Tid Tempo Hvordan

Mandag 50 min. 4-6 km/t

10 min. moderat gang. 

4 x 5:5. 5 min. rask gang/ 

5 min. rolig gang.  

Tirsdag 30 min. 5 km/t
Moderat tempo,  

du trækker vejret dybt 

Onsdag 50 min. 4-6 km/t

10 min. moderat gang.  

5 x 4:4. 4 min. rask gang/ 

4 min. rolig gang. 

Torsdag 30 min. 5 km/t
Moderat tempo,  

du trækker vejret dybt

Fredag 60 min. 4-6 km/t

10 min. moderat gang.  

5 x 5:5. 5 min. rask gang/ 

5 min. rolig gang. 

Lørdag 30 min. 5-6 km/t

Moderat til rask tempo,  

du trækker vejret kraftigt til 

anstrengt

Søndag - - -

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og lethed, smil, og nyd at mærke kroppen, der arbejder. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ MERE

UGE 8 Tid Tempo Hvordan

Mandag 50 min. 4-6,5 km/t

14 min. moderat gang (ca.). 

6 x 3:3. 3 min. hurtig gang/ 

3 min. rolig gang.  

Tirsdag 30 min. 5 km/t
Moderat tempo,  

du trækker vejret dybt 

Onsdag 60 min. 4-6 km/t

10 min. moderat gang.  

6 x 4:4. 4 min. hurtig gang/ 

4 min. rolig gang. 

Torsdag 30 min. 5 km/t
Moderat tempo,  

du trækker vejret dybt

Fredag 50 min. 4-6,5 km/t

14 min. moderat gang (ca.). 

6 x 3:3. 3 min. hurtig gang/ 

3 min. rolig gang.  

Lørdag 30 min. 5-6 km/t

Moderat til rask til hurtigt 

tempo, du trækker vejret 

dybt til kraftigt

Søndag - - Hviledag

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og lethed, smil, og nyd at mærke kroppen, der arbejder. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ MERE

UGE 9 Tid Tempo Hvordan

Mandag 55 min. 4-7 km/t

13 min. moderat gang (ca.). 

7 x 3:3. 3 min. hurtig gang/ 

3 min. rolig gang.  

Tirsdag 30 min. 5 km/t
Moderat tempo,  

du trækker vejret dybt 

Onsdag 50 min. 4-6 km/t

14 min. moderat gang (ca.). 

6 x 4:2. 4 min. rask gang/ 

2 min. rolig gang. 

Torsdag 30-40 min. 5 km/t
Moderat tempo,  

du trækker vejret dybt

Fredag 55 min. 4-7 km/t

13 min. moderat gang (ca.). 

7 x 3:3. 3 min. hurtig gang/ 

3 min. rolig gang.  

Lørdag 60 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt

Søndag - - -

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og lethed, smil, og nyd at mærke kroppen, der arbejder. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ MERE

UGE 10 Tid Tempo Hvordan

Mandag 40 min. 4-7 km/t

19 min. moderat gang (ca.).

7 x 2:1. 2 min. hurtig gang/ 

1 min. rolig gang.  

Tirsdag 30-40 min. 5 km/t
Moderat tempo, du trækker 

vejret dybt 

Onsdag 40 min. 4-6,5 km/t

10 min. moderat gang.  

5 x 3:3. 3 min. hurtig gang/ 

3 min. rolig gang. 

Torsdag 30-40 min. 5 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybt

Fredag 40 min. 4-7 km/t

16 min. moderat gang (ca.). 

8 x 1:2. 1 min. hurtig gang/ 

2 min. rolig gang.  

Lørdag 60 min. 4-5 km/t
Roligt til moderat tempo, 

du trækker vejret dybt

Søndag - - -

Træk vejret roligt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og lethed, smil, og nyd at mærke kroppen, der arbejder. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov. 
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TRÆNINGSDAGBOG

Dag Tid Km Oplevelse

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag 

Lørdag

Søndag

Træningsdagbog. Noter tid, varighed, og/eller antal kilometer for dagens træning.  

Skriv kommentar til dagens træning: Om oplevelse: Enten blot vurdering fra 1-10  

eller glad, ligeglad eller sur smiley. Hvordan med humøret? Hvordan med kroppen?
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Gå hurtigere

Få mere ud af dine gåture konditionsmæssigt ved at 

være bevidst omkring, hvad der fungerer bedst for dig . 

Brug disse tre teknikker 1) fokus på åndedræt, 2) gang i 

bakker og 3) trappegang til at øge motivation og kondi .

 

Dette program er for dig som:

 y Er vant til gå som motion 3-4 gange pr. uge.

 y Kan lide udfordringer og at få pulsen op.

 y Ønsker et systemastisk program med resultater.

Start gradvist. Bakkegang er alle tiders, men dine knæ 

bestemmer farten. Har du svage knæ eller smerter?  

Start med en ganske kort distance og mærk efter.  

Går det godt, så øg distancen ganske gradvist. Hellere 

langsom jævn fremgang, end brat stop og tilbagegang. 

Motivation til intense gåture:

 y Gå med pulsur eller fitness tracker.

 y Gå med motiverende musik, pas på trafikken.

 y Lyt til kroppen og naturen, brug sanserne.

 y Gå sammen med en hurtig makker.
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10-ugers gå hurtigere program 

Program, der kan forbedre konditionen og evnen til at gå 

hurtigere. Gang opad bakke går typisk ikke særligt hurtigt, 

men giver træning, så man senere på flad vej går hurtigere.

Programmet er omfangsrigt, 5-7 gåture per uge. Ved behov 

kan uge-programmerne gentages en eller flere gange.  

Der er variation i tempo, tid (distance) og form: 

Distance-gang, fartleg, spontane intervaller, når det passer 

i terrænet, og systematiske intervaller.

Tempo angiver omtrentlig hastighed. Under fartleg kan 

hastigheden være op til omkring 8 km/t eller “så hurtigt 

som muligt” i korte sekvenser for at presse grænserne.  

Det må gerne være anstrengende, men uden ubehag.

Ud over varieret terræn, som måske skal opsøges, er der 

fokus på vejrtrækning, i starten kun kortvarigt fx 10-20 

åndedrag. Indsatsområder er: 1) Indånding, træk vejret 

dybt ind, mærkes hele vejen rundt om brystkassen, 2) 

næsevejrtrækning, når muligt, 3) udånding mindst lige 

så lang som indånding; hav ikke kun fokus på at trække 

luft ind, 4) brug mellemgulvet, “mave” vejrtrækning og 

5) regelmæssig vejrtrækning også ved anstrengelse.  
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GÅ HURTIGERE

UGE 1 Tid Tempo Hvordan

Mandag 60 min. 6,5 km/t
Rask gang. Fokus på dyb 

bugånding, ‘mave’ vejrtrækning.  

Tirsdag 60 min.
6-6,5 

km/t

Rask gang i bakketerræn. 

Fokus på udånding.  

Onsdag - - Hviledag.

Torsdag 60 min. 6-8 km/t
Fartleg, spontane intervaller pres 

dig selv efter lyst og behov.  

Fredag - - Hviledag.

Lørdag 90 min.
6-6,5 

km/t

Rask gang i bakketerræn. 

Fokus på udånding. 

Søndag 90 min. 6,5 km/t
Rask gang. Fokus på 

næsevejrtrækning. 

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå rask til med lette skridt, undgå at trampe. Nyd at mærke kroppen, der 

arbejder. Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ HURTIGERE

UGE 2 Tid Tempo Hvordan

Mandag 60 min.
6-6,5 

km/t

Rask tempo i bakketerræn. 

Fokus på udånding. 

Tirsdag 60 min. 6,5 km/t
Rask tempo. Fokus på dyb 

bugånding, ‘mave’ vejrtrækning. 

Onsdag 60 min. 6-8 km/t
Fartleg, spontane intervaller pres 

dig selv efter lyst og behov. 

Torsdag - - Hviledag. 

Fredag 60 min. 6-8 km/t
Fartleg, spontane intervaller pres 

dig selv efter lyst og behov.  

Lørdag 60 min.
6-6,5 

km/t

Rask tempo i bakketerræn. 

Fokus på udånding. 

Søndag 90 min. 6,5 km/t
Rask tempo. Fokus på  

næsevejrtrækning.

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå rask til med lette skridt, undgå at trampe. Nyd at mærke kroppen, der 

arbejder. Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ HURTIGERE

UGE 3 Tid Tempo Hvordan

Mandag 60 min.
6-6,5 

km/t

Rask tempo i bakketerræn. 

Fokus på udånding. 

Tirsdag 90 min. 6,5 km/t
Rask tempo. Fokus på dyb 

bugånding, ‘mave’ vejrtrækning. 

Onsdag 60 min. 6-8 km/t
Fartleg, spontane intervaller pres 

dig selv efter lyst og behov  

Torsdag - - Hviledag.

Fredag 60 min. 6-8 km/t
Fartleg, spontane intervaller pres 

dig selv efter lyst og behov. 

Lørdag 60 min.
6-6,5 

km/t

Rask tempo i bakketerræn. 

Fokus på udånding. 

Søndag 90 min. 6,5 km/t
Rask tempo. Fokus på 

næsevejrtrækning. 

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå rask til med lette skridt, undgå at trampe. Nyd at mærke kroppen, der 

arbejder. Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ HURTIGERE

UGE 4 Tid Tempo Hvordan

Mandag 60 min. 6-8 km/t
Fartleg, spontane intervaller pres 

dig selv efter lyst og behov.  

Tirsdag 90 min. 6,5 km/t
Rask tempo. Fokus på 

næsevejrtrækning. 

Onsdag 60 min.
6-6,5 

km/t

Rask tempo i bakketerræn. 

Fokus på udånding. 

Torsdag - - Hviledag. 

Fredag 60 min. 6-8 km/t
Fartleg, spontane intervaller pres 

dig selv efter lyst og behov.  

Lørdag 90 min. 6,5 km/t
Rask tempo. Fokus på dyb 

bugånding, ‘mave’ vejrtrækning. 

Søndag 90 min.
6-6,5 

km/t

Rask tempo i bakketerræn. 

Fokus på udånding. 

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå rask til med lette skridt, undgå at trampe. Nyd at mærke kroppen, der 

arbejder. Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ HURTIGERE

UGE 5 Tid Tempo Hvordan

Mandag - - Hviledag.

Tirsdag 60 min. 4-7 km/t
15 min. gang, 2 x 5:5. 5 min. 

rask/5 min. alm., 25 min. rask. 

Onsdag 90 min. 6,5 km/t
Rask tempo. Fokus på rolig, 

regelmæssig vejrtrækning.  

Torsdag 60 min. 5-6 km/t
20 min. gang, 10 min. 

trappegang, 30 min. gang. 

Fredag 90 min.
6-6,5 

km/t

Rask tempo i bakketerræn. 

Fokus på jævn vejrtrækning. 

Lørdag 60 min. 4-8 km/t
20 min. gang, 8 x 1:2, 1 min. 

rask / 2 min. alm., 16 min. rask.

Søndag 90 min. 6,5 km/t
Rask tempo. Fokus på rolig, 

regelmæssig vejrtrækning. 

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå rask til med lette skridt, undgå at trampe. Nyd at mærke kroppen, der 

arbejder. Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ HURTIGERE

UGE 6 Tid Tempo Hvordan

Mandag - - Hviledag.

Tirsdag 60 min. 4-7 km/t
15 min. gang, 3 x 5:5. 5 min. 

hurtigt/5 min. alm., 15 min. alm. 

Onsdag 90 min. 6,5 km/t
Rask tempo. Fokus på rolig, 

regelmæssig vejrtrækning. 

Torsdag 60 min. 5-6 km/t 
20 min. gang, 15 min. 

trappegang, 25 min. gang. 

Fredag 90 min.
6-6,5 

km/t

Rask tempo i bakketerræn. 

Fokus på jævn vejrtrækning.

Lørdag 60 min. 4-7 km/t
15 min. gang, 10 x 1:2. 1 min. 

hurtigt/2 min. alm., 15 min. alm. 

Søndag 90 min. 6,5 km/t
Rask tempo. Fokus på rolig, 

regelmæssig vejrtrækning. 

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå rask til med lette skridt, undgå at trampe. Nyd at mærke kroppen, der 

arbejder. Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ HURTIGERE

UGE 7 Tid Tempo Hvordan

Mandag 60 min 6,5 km/t
Rask tempo. Fokus på rolig, 

regelmæssig vejrtrækning. 

Tirsdag 60 min. 5-7 km/t
10 min. gang, 4 x 5:5. 5 min. 

hurtigt/5 min. alm. 10 min. rask. 

Onsdag 90 min. 6,5 km/t
Rask tempo. Fokus på rolig, 

regelmæssig vejrtrækning. 

Torsdag 60 min. 5-6 km/t 
20 min. gang, 20 min. 

trappegang, 20 min. gang.  

Fredag 90 min.
6-6,5 

km/t

Rask tempo i bakketerræn. 

Fokus på jævn vejrtrækning. 

Lørdag 60 min. 4-7 km/t
10 min. gå, 10 x 1:3. 1 min.  

hurtigt/3 min. alm., 10 min. alm.

Søndag 90 min. 6,5 km/t
Rask tempo. Fokus på rolig, 

regelmæssig vejrtrækning. 

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå rask til med lette skridt, undgå at trampe. Nyd at mærke kroppen, der 

arbejder. Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ HURTIGERE

UGE 8 Tid Tempo Hvordan

Mandag 60 min. 4-7 km/t
10 min. gang, 4 x 5:5. 5 min. 

hurtigt/5 min. alm., 10 min. alm.

Tirsdag 90 min. 6,5 km/t
Rask tempo.  

Fokus på jævn vejrtrækning.   

Onsdag 60 min. 5-6 km/t 
20 min. gang, 20 min. 

trappegang, 20 min. gang. 

Torsdag 90 min. 6,5 km/t
Rask tempo.  

Fokus på jævn vejrtrækning.   

Fredag 60 min. 5-8 km/t Fartleg i bakketerræn. 

Lørdag 60 min 4-7 km/t
15 min. gang, 10 x 1:1. 1 min. 

hurtigt/1 min. alm., 25 min. alm.

Søndag 60 min. 6,5 km/t
Rask tempo.  

Fokus på jævn vejrtrækning. 

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå rask til med lette skridt, undgå at trampe. Nyd at mærke kroppen, der 

arbejder. Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ HURTIGERE

UGE 9 Tid Tempo Hvordan

Mandag 60 min. 4-7 km/t
15 min. gang, 5 x 2:3. 2 min. 

hurtigt/3 min. alm., 20 min. alm.

Tirsdag 90 min.
6,5-7 

km/t

Rask tempo. Fokus på rolig, 

regelmæssig vejrtrækning.  

Onsdag 60 min. 5-6 km/t 
20 min. gang, 20 min. rask 

trappegang, 20 min. gang.

Torsdag 90 min. 6,5 km/t
Rask tempo. Fokus på rolig, 

regelmæssig vejrtrækning. 

Fredag 60 min. 4-7 km/t
20 min. gang, 10 x 1:1. 1 min. 

hurtigt/1 min. alm., 20 min. alm.

Lørdag 60 min 5-8 km/t  Fartleg i bakketerræn. 

Søndag 90 min. 6,5 km/t
Rask tempo. Fokus på rolig, 

regelmæssig vejrtrækning. 

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå rask til med lette skridt, undgå at trampe. Nyd at mærke kroppen, der 

arbejder. Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ HURTIGERE

UGE 10 Tid Tempo Hvordan

Mandag 60 min. 4-7 km/t
20 min. gang, 5 x 2:2. 2 min. 

hurtigt/2 min. alm., 20 min. alm.

Tirsdag 90 min.
6,5-7 

km/t

Rask gang.  

Fokus på næsevejrtrækning.   

Onsdag 60 min. 5-7 km/t 
20 min. gang, 20 min. rask 

trappegang, 20 min. gang. 

Torsdag 90 min. 6,5 km/t
Rask tempo.  

Fokus på jævn vejrtrækning.   

Fredag 90 min. 6,5 km/t Rask gang i bakketerræn. 

Lørdag 60 min 4-7 km/t
20 min. gang, 10 x 2:1. 2 min. 

hurtigt/1 min. alm., 10 min. alm.

Søndag 90 min. 5 km/t
Moderat tempo.  

Fokus på næsevejrtrækning. 

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå rask til med lette skridt, undgå at trampe. Nyd at mærke kroppen, der 

arbejder. Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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TRÆNINGSDAGBOG

Dag Tid Km Oplevelse

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag 

Lørdag

Søndag

Træningsdagbog. Noter tid, varighed, og/eller antal kilometer for dagens træning.  

Skriv kommentar til dagens træning: Om oplevelse: Enten blot vurdering fra 1-10  

eller glad, ligeglad eller sur smiley. Hvordan med humøret? Hvordan med kroppen?
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Gå længere

Det gamle træningsmantra ”no pain no gain” – ingen 

smerte, ingen gevinst – holder heldigvis ikke helt .  

Blid motion som gåture kan gøre det, men skal energi-

forbruget i vejret, kræver det længere distancer .

Dette program er for dig, som gerne vil gå længere og:

 y Er vant til at gå dagligt eller næsten dagligt.

 y Bliver motiveret af en fast træningsplan.

 y Vil have en mærkbar effekt.

Programmet er målrettet øget udholdenhed, længere  

distancer (varighed), eller eventuelt vægttab; omkring  

5 kg på 10 uger afhængigt af udgangspunktet.  

De mange og ret lange gåture er ikke for nybegyndere, 

men programmet kan bruges som inspiration. Selv hvis 

man forkorter tider, distancer, kan man få gode resultater.

Motivation til lange gåture:

 y Gå med en ven eller meld dig til et gå-hold.

 y Gå ruter, du aldrig før har gået; sightseeing.

 y Lyt til musik eller lydbog (vær opmærksom i trafikken).
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10-ugers gå længere program

Program med distancetræning, der øger udholdenheden. 

10 uger. Efter et sådant forløb med længere gåture, kan 

man i en periode gå kortere ture; undgå overbelastning.  

Programmet har 6-7 gåture per uge; de er i samme tempo, 

distancetræning, eller skifter mellem to hastigheder en 

eller flere gange, men i længere tid ad gangen, ikke kort-

varigt som i typisk intervaltræning.

Tider er fra 30 min. (ca. 2,5 km) op til 120 min. (ca. 12 km).

Tempo omgiver omtrentlig hastighed. Øget tempo giver 

kraftigere vejrtrækning. Teksten beskriver kort vejrtræk-

ningen, ikke som fast anvisning, men for at give en ide 

om, hvordan åndedrættet kan føles på turen. 

Moderat tempo, moderat til rask travetur i en fast rytme, 

hvor du bruger kroppen godt. Vejrtrækningen er kraftig 

og dyb, men under kontrol, du kan tale næsten normalt. 

Svarer til 4,5-5,5 km/t. Forbruger ca. 200 kcal i timen.

Hurtigt tempo, meget rask gang. Du føler, at du træner. 

Vejrtrækningen er kraftig, sætninger afbrydes af åndedrag.

Svarer til 6,5 km/t, hvilket forbrænder ca. 250 kcal i timen.
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GÅ LÆNGERE

UGE 1 Tid Tempo Hvordan

Mandag 30 min. 5 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybt.

Tirsdag 60 min. 4 km/t
Roligt tempo, du trækker vejret 

lidt dybere end normalt.

Onsdag 30 min. 5 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybt.

Torsdag 60 min. 4 km/t
Roligt tempo, du trækker vejret 

lidt dybere end normalt.

Fredag 30 min. 5 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybt.

Lørdag 90 min. 4 km/t
Roligt tempo, du trækker vejret 

lidt dybere end normalt.

Søndag - - Hviledag.

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og overskud. Lad gerne tankerne vandre. Nyd oplevelsen. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ LÆNGERE

UGE 2 Tid Tempo Hvordan

Mandag 30 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Tirsdag 60 min. 5 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybt.

Onsdag 30 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Torsdag 60 min. 5 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybt.

Fredag - - Hviledag.

Lørdag 30 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Søndag 90 min. 5 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybt.

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og overskud. Lad gerne tankerne vandre. Nyd oplevelsen. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ LÆNGERE

UGE 3 Tid Tempo Hvordan

Mandag 60 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Tirsdag 60 min. 5-6 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybt.

Onsdag 30 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Torsdag 60 min. 5-6 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybt.

Fredag - - Hviledag.

Lørdag 60 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Søndag 90 min. 5-6 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybt.

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og overskud. Lad gerne tankerne vandre. Nyd oplevelsen. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ LÆNGERE

UGE 4 Tid Tempo Hvordan

Mandag 60 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Tirsdag 60 min. 5-6 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybt.

Onsdag 60 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Torsdag 90 min. 5-6 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybt.

Fredag - - Hviledag.

Lørdag 60 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Søndag 90 min. 5-6 km/t
Moderat tempo, du trækker

vejret dybere med kontrol.

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og overskud. Lad gerne tankerne vandre. Nyd oplevelsen. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ LÆNGERE

UGE 5 Tid Tempo Hvordan

Mandag 60 min.
4-6,5 

km/t

Varier tempo spontant, hurtigt 

og langsommere, husk åndedræt

Tirsdag 60 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt. 

Onsdag 60 min.
4-6,5 

km/t

Varier tempo spontant, hurtigt 

og langsommere, husk åndedræt.

Torsdag 90 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Fredag 30 min. 5-6 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybt.

Lørdag 60 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Søndag 105 min. 5,5 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybt.

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og overskud. Lad gerne tankerne vandre. Nyd oplevelsen. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.



254

GÅ LÆNGERE

UGE 6 Tid Tempo Hvordan

Mandag 75 min.
5,5-6,5 

km/t

30 min. hurtigt tempo.  

45 min. moderat tempo. 

Tirsdag 60 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Onsdag 90 min.
5-6,5 

km/t

30 min. hurtigt tempo. 

60 min. moderat tempo. 

Torsdag 60 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Fredag 90 min. 6 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybt.

Lørdag 60 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Søndag 105 min. 5,5 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybt.

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og overskud. Lad gerne tankerne vandre. Nyd oplevelsen. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ LÆNGERE

UGE 7 Tid Tempo Hvordan

Mandag 90 min.
6-6,5 

km/t

45 min. hurtigt temp. 

45 min. moderat tempo.

Tirsdag 60 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt .

Onsdag 90 min. 6 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybt.

Torsdag 60 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Fredag 105 min.
5,5-6,5 

km/t

45 min. hurtigt tempo.  

60 min. moderat tempo.

Lørdag 90 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Søndag 120 min.
5-6,5 

km/t

30 min. hurtigt. 30 min. moderat. 

30 min. hurtigt. 30 min. moderat.

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og overskud. Lad gerne tankerne vandre. Nyd oplevelsen. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ LÆNGERE

UGE 8 Tid Tempo Hvordan

Mandag 90 min.
5,5-6,5 

km/t

30 min. murtigt tempo. 30 min. 

moderat. 30 min. hurtigt tempo.

Tirsdag 60 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt .

Onsdag 75 min.
4-6,5 

km/t

Varier tempoet spontant,  

moderat og hurtigt.

Torsdag 60 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo,  

du trækker vejret kraftigt.

Fredag 105 min.
5,5-6,5 

km/t

60 min. hurtigt tempo.  

45 min. moderat tempo.

Lørdag 90 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo,  

du trækker vejret kraftigt.

Søndag 120 min.
5-6,5 

km/t

Moderat og hurtigt tempo. 

Skiftevis 15 min. af hver.

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og overskud. Lad gerne tankerne vandre. Nyd oplevelsen. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.



257

GÅ LÆNGERE

UGE 9 Tid Tempo Hvordan

Mandag 90 min.
5,5-6,5 

km/t

60 min. hurtigt tempo. 

30 min. moderat tempo.

Tirsdag 60 min.
5-6,5 

km/t

15 min. hurtigt. 15 min. moderat. 

15 min. hurtigt. 15 min. moderat.

Onsdag 75 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Torsdag 60 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Fredag 120 min.
5-6,5 

km/t

Hurtigt/moderat tempo, 

skiftevis 30 min. af hver.

Lørdag 90 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Søndag 120 min.
5-6,5 

km/t

Moderat og hurtigt tempo. 

Skiftevis 10 min. af hver.

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og overskud. Lad gerne tankerne vandre. Nyd oplevelsen. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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GÅ LÆNGERE

UGE 10 Tid Tempo Hvordan

Mandag 120 min. 5-6 km/t
Moderat tempo, 

du trækker vejret dybere.

Tirsdag 60 min.
5-6,5 

km/t

15 min. hurtigt. 15 min. moderat. 

15 min. hurtigt. 15 min. moderat.

Onsdag 75 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Torsdag 90 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Fredag 120 min.
5-6,5 

km/t

30 min. hurtigt. 30 min. moderat. 

30 min. hurtigt. 30 min. moderat.

Lørdag 90 min. 6,5 km/t
Hurtigt tempo, 

du trækker vejret kraftigt.

Søndag 120 min.
4-6,5 

km/t

Varier tempoet spontant,  

moderat og hurtigt.

Træk vejret jævnt og regelmæssigt ind gennem næsen og ud gennem næsen eller 

munden. Gå med glæde og overskud. Lad gerne tankerne vandre. Nyd oplevelsen. 

Forcer ikke tempoet eller distancen. Tilpas program efter lyst og behov.
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TRÆNINGSDAGBOG

Dag Tid Km Oplevelse

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag 

Lørdag

Søndag

Træningsdagbog. Noter tid, varighed, og/eller antal kilometer for dagens træning.  

Skriv kommentar til dagens træning: Om oplevelse: Enten blot vurdering fra 1-10  

eller glad, ligeglad eller sur smiley. Hvordan med humøret? Hvordan med kroppen?
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Gå langt

Langt er relativt, men vil man gå længere end de van-

lige 5-10 km kræver det optræning . Dette program er 

målrettet marathondistancen, 42,195 km, eller 45-50 

km ture – et startskud til endnu længere på sigt .

 

Programmet er for dig, som går en del og kan:

 y Afsætte tiden til at gå langt. cirka: 

1-2 timer 3 gange pr. uge  

2-6 timer 1 gang pr. uge: 

 y 3 gange om ugen ture på 5-6 km op til 10-12 km.

 y 1 gang om ugen en tur på mindst 15-20 km.

Programmet har en hviledag mellem gå-dage bortset fra 

den ‘lange’ dag, der dog ligger efter en ‘kort’ dag. 

 

Man kan gå på andre dage end de nævnte, men struktur 

bør bevares; med hviledage især efter den lange gåtur 

og mængden bør ikke øges mere end foreslået her.

Program bølger i omfang for at undgå overbelastning.

Man kan tilpasse programmet til egne ønsker og gentage 

udvalgte ugeprogrammer 1-2 gange efter behov. 
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20-ugers gå langt program 

Programmet er for gå-vante, der vil gå endnu længere for 

eksempel en lang vandretur eller marathon march.

Varer det mere end 20 uger, før man skal gå langt, kan 

programmet strækkes over flere uger; man kan gentage 

de enkelte ugers programmer efter behov.

Tempoet i dette program er moderat, mens omfanget 

er stort. Fra uge 1, tre korte ture og en lang tur, til uge 

16-18, to korte ture, en lang og en meget lang tur.  

I de sidste uger reduceres omfanget, for at kroppen kan nå 

at restituere og blive klar til den lange gåtur eller event. 

Bemærk: Den længste træningstur bør falde senest 3-4 

uger før march-eventen. Derefter nedtrappes distancen.

Tirsdag, torsdag, lørdag: I starten almindelige 5-6 km ture, 

senere bliver en af de ture til en længere tur på 10-12 km.

Søndag er dagen, hvor man går langt og rigtig langt. Her 

opbygges langdistance formen. Der er kun en lang tur 

pr. uge, for at sikre restitution og undgå overbelastning.  

Mandag, onsdag og fredag er ‘fridage’ uden intens gang 

eller anden konditionstræning. Man kan gå langsomme 

småture eller lave anden træning såsom styrketræning.
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GÅ LANGT

Uge Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Km

1 - 5 - 5 - 5 10 25

2 - 5 - 5 - 6 14 30

3 - 5 - 6 - 6 10 27

4 - 6 - 6 - 6 16 34

5 - 6 - 6 - 6 12 30

6 - 6 - 8 - 6 22 42

7 - 6 - 8 - 6 12 32

8 - 6 - 10 - 6 20 42

9 - 6 - 10 - 6 14 36

10 - 6 - 12 - 6 28 52

11 - 6 - 12 - 6 20 44

12 - 6 - 12 - 6 32 56

13 - 6 - 12 - 6 20 44

14 - 6 - 12 - 6 34 58

15 - 6 - 12 - 6 22 46

16 - 6 - 12 - 6 36 60

17 - 6 - 10 - 6 26 48

18 - 6 - 10 - 6 22 44

19 - 6 - 6 - 6 16 34

20 - 3-6 - 3-6 - 42 - -

Gå langt program. Forslag til antal kilometer per uge i fire-dages program som 

optræning til lange gåture. Forslag til omtrentlig ugentlig træningsmængde. 

Tilpasses og justeres individuelt. Gentag fx ugeprogram 1-2 gange efter behov.
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Gå og løft

Gang er sundt for kredsløbet, men aktiverer ikke 

muskler tilstrækkeligt til at de bliver stærkere, derfor 

er det anbefalet at kombinere gang med styrketræning .

Det er mere overkommeligt end mange antager .

Med dette program kan man med regelmæssig træning 

mærke og se forskel efter de ti uger: Mere overskud i 

hverdagen: Dagens aktiviteter bliver lettere at udføre.

Programmet er for dig som:

 y Vil styrke hjerte og kredsløb plus muskler, sener og led. 

 y Vil motionere regelmæssigt efter en afbalanceret plan.

 y Ønsker målrettet daglig motion.

Er en træningsdag lige hård nok, kan man tage en hviledag 

næste dag. Så forskydes hele programmet bare en dag.

Er ugeprogrammet lige hårdt nok, kan man følge det en 

uge eller to mere, før man går videre.

Programmets struktur sikrer en afbalanceret træning, men 

man kan efter lyst og behov variere gåturene og øvelserne.
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10-ugers gå og løft program

Gang (tre variationer)

Rask gang, langt. Hurtig gang plus moderat tempo gang 

i 20 min. i alt. Meget hurtig gang, kortvarigt, i korte 

intervaller et antal gange. Nedvarmning: Rolig gang.

Styrketræning

Seks basisøvelser. 1-3 sæt, 6-12 gentagelser.  

Se evt. video på YouTube MarinaAagaard kanal.

Benbøjning (squat) 

Bøj og stræk ben, med rank kropsholdning.

Armstrækning (push-up, pres-øvelse) 

Stræk og bøj arme, støt på bord eller jord. 

Kropshævning (pull-up, træk-øvelse) 

Bøj og stræk arme, fat i stativ, bord o.l. 

Rygstrækning (back extension) . 

På maven, løft og sænk overkrop.

Mavebøjning omvendt (roll down curl) 

Sid med bøjede ben, rul overkrop ned og op.

Hofteløft (bro, dynamisk, (glute) bridge)

Lig med bøjede ben. Løft og sænk bagdel.
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GÅ OG LØFT

UGE 1 Tid Tempo Hvordan

Mandag 5-7 min. Moderat 1 x 6-10 rep. af hver øvelse.

Tirsdag 15 min.
Rask 
gang

5-5½ km/t, puls op.

Dyb vejrtrækning.

Onsdag 5-7 min. Moderat 1 x 6-10 rep. af hver øvelse.

Torsdag 20 min.
Hurtigt til 
moderat

Hurtigt længst muligt > 6 km/t.  
Resten af tiden moderat tempo. 
Kraftig vejrtrækning.

Fredag 5-7 min. Moderat 1 x 6-10 rep. af hver øvelse.

Lørdag ~10 min.
Hurtigst, 
moderat

3 min. rask gang. 2x20:120 sek.
20 sek. hurtigst : 120 moderat. 
To gange. 2 min. langsom gang.

Søndag - - Restitution

Forcer ikke træningen. Styrke-tider er cirkatider, følg antal gentagelser. Tilpas program 

efter behov. Hurtigst er så hurtigt som du kan. Træn med glæde, koncentration og 

kontrol. Træk vejret regelmæssigt ind gennem næsen, ud gennem næse eller mund.
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GÅ OG LØFT

UGE 2 Tid Tempo Hvordan

Mandag 6-8 min. Moderat 1 x 8-12 rep. af hver øvelse.

Tirsdag 20 min.
Rask 
gang

5-5½ km/t, puls op. 

Dyb vejrtrækning.

Onsdag 6-8 min. Moderat 1 x 8-12 rep. af hver øvelse.

Torsdag 20 min.
Hurtigt til 
moderat

Hurtigt længst muligt > 6 km/t.  
Resten af tiden moderat tempo.
Kraftig vejrtrækning.

Fredag 6-8 min. Moderat 1 x 8-12 rep. af hver øvelse.

Lørdag 12 min.
Hurtigst, 
moderat

3 min. rask gang. 3x20:120 sek.
20 sek. hurtigst : 120 moderat. 
To gange. 2 min. langsom gang.

Søndag - - Restitution

Forcer ikke træningen. Styrke-tider er cirkatider, følg antal gentagelser. Tilpas program 

efter behov. Hurtigst er så hurtigt som du kan. Træn med glæde, koncentration og 

kontrol. Træk vejret regelmæssigt ind gennem næsen, ud gennem næse eller mund.
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GÅ OG LØFT

UGE 3 Tid Tempo Hvordan

Mandag 10 min. Moderat 2 x 6-10 rep. af hver øvelse.

Tirsdag 25 min.
Rask 
gang

5-5½ km/t, puls op. 

Dyb vejrtrækning.

Onsdag 10 min. Moderat 2 x 6-10 rep. af hver øvelse.

Torsdag 20 min.
Hurtigt til 
moderat

Hurtigt længst muligt > 6 km/t.  
Resten af tiden moderat tempo.
Kraftig vejrtrækning.

Fredag 10 min. Moderat 2 x 6-10 rep. af hver øvelse.

Lørdag 10 min.
Hurtigst, 
moderat

4 min. rask gang. 4x20:40 sek.
20 sek. hurtigst : 40 moderat. 
Fire gange. 2 min. langsom gang.

Søndag - - Restitution

Forcer ikke træningen. Styrke-tider er cirkatider, følg antal gentagelser. Tilpas program 

efter behov. Hurtigst er så hurtigt som du kan. Træn med glæde, koncentration og 

kontrol. Træk vejret regelmæssigt ind gennem næsen, ud gennem næse eller mund.
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GÅ OG LØFT

UGE 4 Tid Tempo Hvordan

Mandag 12 min. Moderat 2 x 8-12 rep. af hver øvelse.

Tirsdag 30 min.
Rask 
gang

5-5½ km/t, puls op.

Dyb vejrtrækning.

Onsdag 12 min. Moderat 2 x 8-12 rep. af hver øvelse.

Torsdag 20 min.
Hurtigt til 
moderat

Hurtigt længst muligt > 6 km/t.  
Resten af tiden moderat tempo.
Kraftig vejrtrækning.

Fredag 12 min. Moderat 2 x 8-12 rep. af hver øvelse.

Lørdag 10 min.
Hurtigst, 
moderat

3 min. rask gang. 5x20:40 sek.
20 sek. hurtigst : 40 moderat. 
Fem gange. 2 min. langsom gang.

Søndag - - Restitution

Forcer ikke træningen. Styrke-tider er cirkatider, følg antal gentagelser. Tilpas program 

efter behov. Hurtigst er så hurtigt som du kan. Træn med glæde, koncentration og 

kontrol. Træk vejret regelmæssigt ind gennem næsen, ud gennem næse eller mund.
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GÅ OG LØFT

UGE 5 Tid Tempo Hvordan

Mandag 15 min. Moderat 3 x 6-10 rep. af hver øvelse.

Tirsdag 35 min.
Rask 
gang

5-5½ km/t, puls op. 

Dyb vejrtrækning.

Onsdag 15 min. Moderat 3 x 6-10 rep. af hver øvelse.

Torsdag 20 min.
Hurtigt til 
moderat

Hurtigt længst muligt > 6 km/t.  
Resten af tiden moderat tempo.
Kraftig vejrtrækning.

Fredag 15 min. Moderat 3 x 6-10 rep. af hver øvelse.

Lørdag 15 min.
Hurtigt til 
moderat

3 min. rask gang. 5x30:90 sek.
30 sek. hurtigst : 90 moderat. 
To gange. 2 min. langsom gang.

Søndag - - Restitution

FForcer ikke træningen. Styrke-tider er cirkatider, følg antal gentagelser. Tilpas program 

efter behov. Hurtigst er så hurtigt som du kan. Træn med glæde, koncentration og 

kontrol. Træk vejret regelmæssigt ind gennem næsen, ud gennem næse eller mund.
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GÅ OG LØFT

UGE 6 Tid Tempo Hvordan

Mandag 20 min. Moderat 3 x 8-10 rep. af hver øvelse

Tirsdag 40 min.
Rask 
gang

5-5½ km/t, puls op. 

Dyb vejrtrækning.

Onsdag 20 min. Moderat 3 x 8-10 rep. af hver øvelse

Torsdag 20 min.
Hurtigt til 
moderat

Hurtigt længst muligt > 6 km/t.  
Resten af tiden moderat tempo.
Kraftig vejrtrækning.

Fredag 20 min. Moderat 3 x 8-10 rep. af hver øvelse

Lørdag 20 min.
Hurtigst, 
moderat

5 min. rask gang. 6x60:60 sek.
60 sek. hurtigst : 60 moderat. 
Seks gange. 3 min. langsom gang.

Søndag - - Restitution

Forcer ikke træningen. Styrke-tider er cirkatider, følg antal gentagelser. Tilpas program 

efter behov. Hurtigst er så hurtigt som du kan. Træn med glæde, koncentration og 

kontrol. Træk vejret regelmæssigt ind gennem næsen, ud gennem næse eller mund.
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GÅ OG LØFT

UGE 7 Tid Tempo Hvordan

Mandag 20 min. Moderat 3 x 10-12 rep. af hver øvelse

Tirsdag 45 min.
Rask 
gang

5-5½ km/t, puls op. 

Dyb vejrtrækning.

Onsdag 20 min. Moderat 3 x 10-12 rep. af hver øvelse

Torsdag 20 min.
Hurtigt til 
moderat

Hurtigt længst muligt > 6 km/t.  
Resten af tiden moderat tempo.
Kraftig vejrtrækning.

Fredag 20 min. Moderat 3 x 10-12 rep. af hver øvelse

Lørdag 15 min.
Hurtigst, 
moderat

4 min. rask gang. 6x30:60 sek.
30 sek. hurtigst : 60 moderat. 
Seks gange. 2 min. langsom gang.

Søndag - - Restitution

Forcer ikke træningen. Styrke-tider er cirkatider, følg antal gentagelser. Tilpas program 

efter behov. Hurtigst er så hurtigt som du kan. Træn med glæde, koncentration og 

kontrol. Træk vejret regelmæssigt ind gennem næsen, ud gennem næse eller mund.
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GÅ OG LØFT

UGE 8 Tid Tempo Hvordan

Mandag 25 min. Moderat 3 x 10-12 rep. af hver øvelse

Tirsdag 50 min.
Rask 
gang

5-5½ km/t, puls op. 

Dyb vejrtrækning.

Onsdag 25 min. Moderat 3 x 10-12 rep. af hver øvelse

Torsdag 20 min.
Hurtigt til 
moderat

Hurtigt længst muligt > 6 km/t.  
Resten af tiden moderat tempo.
Kraftig vejrtrækning.

Fredag 25 min. Moderat 3 x 10-12 rep. af hver øvelse

Lørdag 15 min.
Hurtigst, 
moderat

5 min. rask gang. 8x20:40 sek.
20 sek. hurtigst : 40 moderat. 
Otte gange. 2 min. langsom gang.

Søndag - - Restitution

Forcer ikke træningen. Styrke-tider er cirkatider, følg antal gentagelser. Tilpas program 

efter behov. Hurtigst er så hurtigt som du kan. Træn med glæde, koncentration og 

kontrol. Træk vejret regelmæssigt ind gennem næsen, ud gennem næse eller mund.
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GÅ OG LØFT

UGE 9 Tid Tempo Hvordan

Mandag 25 min. Moderat 4 x 6-8 rep. af hver øvelse

Tirsdag 55 min.
Rask 
gang

5-5½ km/t, puls op. 

Dyb vejrtrækning.

Onsdag 25 min. Moderat 4 x 6-8 rep. af hver øvelse

Torsdag 20 min.
Hurtigt til 
moderat

Hurtigt længst muligt > 6 km/t.  
Resten af tiden moderat tempo.
Kraftig vejrtrækning.

Fredag 25 min. Moderat 4 x 6-8 rep. af hver øvelse

Lørdag 25 min.
Hurtigst, 
moderat

4 min. rask gang. 8x30:90 sek.
30 sek. hurtigst : 90 moderat. 
Otte gange. 5 min. langsom gang.

Søndag - - Restitution

Forcer ikke træningen. Styrke-tider er cirkatider, følg antal gentagelser. Tilpas program 

efter behov. Hurtigst er så hurtigt som du kan. Træn med glæde, koncentration og 

kontrol. Træk vejret regelmæssigt ind gennem næsen, ud gennem næse eller mund.
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GÅ OG LØFT

UGE 10 Tid Tempo Hvordan

Mandag 20 min. Moderat 4 x 8 rep. af hver øvelse

Tirsdag 60 min.
Rask 
gang

5-5½ km/t, puls op. 

Dyb vejrtrækning.

Onsdag 20 min. Moderat 4 x 8 rep. af hver øvelse

Torsdag 20 min.
Hurtigt til 
moderat

Hurtigt længst muligt > 6 km/t.  
Resten af tiden moderat tempo.
Kraftig vejrtrækning.

Fredag 20 min. Moderat 4 x 8 rep. af hver øvelse

Lørdag 25 min.
Hurtigt, 
moderat

3 min. rask gang. 10x60:60 sek.
60 sek. hurtigt : 60 moderat.  
Ti gange. 2 min. langsom gang.

Søndag - - Restitution

Forcer ikke træningen. Styrke-tider er cirkatider, følg antal gentagelser. Tilpas program 

efter behov. Hurtigst er så hurtigt som du kan. Træn med glæde, koncentration og 

kontrol. Træk vejret regelmæssigt ind gennem næsen, ud gennem næse eller mund.
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TRÆNINGSDAGBOG

Dag Styrke Gang Kommentar

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag 

Lørdag

Søndag

Træningsdagbog. Kryds af for gennemført træning eller skriv tal, vurdering fra 1-10, 

eller tegn glad, ligeglad/o.k. eller sur smiley. Eller skriv en kommentar til dagens  

styrketræning eller gåtur: Hvordan med humøret? Hvordan med kroppen?



278

Den gode gåtur

01 . Gå den vante rute den anden vej rundt .

02 . Gå den vante rute med afstikkere.

03 . Gå en helt anden, ny rute . 

04 . Gå alene . Eller med en hund. Gå roligt, stress af.

05 . Gå med en ven eller to . Med eller uden samtale.

06 . Gå uden musik: Vær mindful, lyt til naturens lyde.

07 . Gå med musik. Det kan øge tempo og motivation. 

08 . Gå med lydbog. Gå længere uden problemer. 

09 . Gå på skattejagt. Hent geocaching app, find skat.

10 . Gå med forhindringer. Gå over, under, uden om.

11 . Gå på line. Følg linjer på fortove, kantsten, bomme.

12 . Gå med fartleg. Varier tempo efter landskab. 

13 . Gå i intervaller. Systematiske temposkift. 

14 . Gå med fitness. Lav øvelser på fitness pladser.

15 . Gå baglæns. Kortere eller længere stræk. Pas på.

16 . Gå med løfttrin. Gå 1-2-3: løft knæ/spark/hæltræk.

17 . Gå i danske bjerge. Find lokale bakker og trapper.

18 . Gå med sansning. Gå på sten, sand, græs, jord.

19 . Gå med læring. Gå i zoo, botanisk have, lær nyt.

20 . Gå med kultur. Gå i byen, se huse og skulpturer.
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Efterord

Gang er menneskets bedste medicin, konkluderede den 

græske læge Hippokrates omkring 460-370 f.Kr.

At gang er sundt, er således ingen nyhed. Alligevel er det 

utroligt at se, hvor gode resultater det i praksis er muligt 

at opnå: At man eksempelvis kan gå sig til bedre humør, 

gøre sig fri af sukkersyge-medicin og tabe sig mere end 

20 kg med bare et halvt års regelmæssig almindelig gang 

uden udstyr, uden forberedelse og uden anstrengelse.

Med bogen vil jeg gerne slå et slag for “den gode gåtur”,  

mere spontan og målrettet gang i hverdag og fritid for 

velvære, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. 

Samtidig er formålet også at dele de mange data om 

gang, skridt og energiforbrug, indhentet i forbindelse 

med research til artikler for sundhedsmagasiner og  

undervisning i at “gå med puls” for Folkeuniversitetet 

Aarhus og Emdrup samt Aalborg.

Bagest i bogen er der et appendiks, en tabel med flere 

energiforbrug-tal for gang, en ordliste og desuden en 

oversigt over nyttige hjemmesider, relevante bøger, 

anvendt faglitteratur og referencer.
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Appendiks energiforbrug

Bogens beregninger af energiforbruget under gang 

tager afsæt i de internationale data for energiforbrug: 

Compendium of Physical Activities, oversigt over MET-

værdier, Metabolic Equivalent of Task: Hvor mange gange 

mere ilt kroppen behøver under forskellige aktiviteter, 

inklusive gang, end i hvile, hvor værdien er sat til 1 MET. 

På de næste fire sider er samtlige tabelværdier for gang 

(CPA, 2020) direkte oversat og tilføjet energiforbrug ved 

kropsvægt fra 50-80 kg som eksempel.  

1 MET, metabolic equivalent of task, er en enhed for 

energiomsætningen i hvile, hvilestofskiftet, hvor 

kroppen bruger 3,5 ml ilt pr . kg kropsvægt pr . minut .

1 MET svarer til et energiforbrug på cirka 1,2 kcal pr. 

minut for en 70 kg person, derfor går man i mange 

beregninger	ud	fra	at	1	MET	≈	1	kcal/kg/time.

En person med en større krop har normalt en større 

iltoptagelse, men for nemheds skyld ser man bort fra 

individuelle forskelle og benytter 1 MET som værdi.
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Gang energiforbrug

CPA Gang Kcal / 1 t

METs Beskrivelse 50-80 kg

7,0 Med rygsæk (Taylor Code 050) 350 - 560

7,8
Med rygsæk, hiking eller  
organiseret vandring med oppakning

390 - 624

5,0
Bære 6,8 kg (fx kuffert),  
på plan vej eller nedad trapper

250 - 450

2,3 Bære 6,8 kg barn, langsom gang 115 - 184

8,3 Bære vægt opad trapper, generelt 415 - 664

5,0 Bære 0,45-6,8 kg vægt, opad trapper 250 - 450

6,0 Bære 7,3-10,9 kg vægt, opad trapper 300 - 480

8,0 Bære 11,3-22,2 kg vægt, opad trapper 400 - 640

10,0 Bære 22,7-33,6 kg vægt, opad trapper 500 - 800

12,0 Bære >33,6 kg vægt, opad trapper 600 - 960

3,5 Laste/tømme en bil, med gå-bevægelse 175 - 280

6,3 Opad bakke, uden belastning 315 - 504

6,5 Opad bakke med 0-4,1 kg belastning 325 - 520

7,3 Opad bakke med 4,5-9,1 kg belastning 365 - 584

Kilde: Arizona State University. Oversat, opsat, kcal/t 50-80 kg (Aagaard, 2020) 

https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/ (2020.03.09)
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Gang energiforbrug

CPA Gang Kcal / 1 t

METs Beskrivelse 50-80 kg

8,3 Opad bakke, 9,5-19,1 kg belastning 415 - 664

9,0 Opad bakke, >19,1 kg belastning 450 - 720

3,5 Nedad trapper 175 - 280

6,0 Hiking, vandring, crosscountry 300 - 480

5,3
Hiking, vandring, eller gang i normalt tempo 
på enge og bakkeskråninger

265 - 424

2,5 Fuglekigning, langsom gang 125 - 200

4,5 March, moderat tempo, militær, uden oppakning 225 - 360

8,0 March, hurtigt, miliær, uden oppakning 400 - 640

4,0
Skubbe eller trække barnevogn med barn  
eller gang med barn, 4-5 km/t

200 - 320

3,8 Skubbe en rullestol, ikke-jobmæssigt 190 - 304

6,5 Kapgang (race walking) 325 - 520

8,0 Trappegang på stige 400 - 640

4,0 Trappegang, langsomt tempo 200 - 320

 8,8 Trappegang, hurtigt tempo 440 - 704

Kilde: Arizona State University. Oversat, opsat, kcal/t 50-80 kg (Aagaard, 2020) 

https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/ (2020.03.09)
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Gang energiforbrug

CPA Gang Kcal / 1 t

METs Beskrivelse 50-80 kg

5,0 Med krykker 250 - 400

2,0 Gang, i huset (i.f.m. husholdning) 100 - 160

2,0 Gang, <3,2 km/t, plant, meget langsomt 100 - 160

2,8 Gang, 3,2 km/t, plan, fast vej, langsomt 140 - 224

3,5 Gang for fornøjelsens skyld (Taylor Code 010) 175 - 280

2,5 Gang til/fra bil/bus til/fra job og videre 125 - 200

2,5 Gang til nabos eller families hus, socialt samvær 125 - 200

3,0 Gang med hunden 150 - 240

3,0 Gang, 4 km/t, flad, fast overflade 150 - 240

3,3 Gang, 4 km/t, nedad bakke 165 - 264

3,5 Gang, 4,5-5,1 km/t, plan, fast vej, moderat tempo 175 - 280

4,3 Gang, 5,6 km/t, plan, fast vej, rask tempo; motion 215 - 344

5,3 Gang, 4,7-5,6 km/t, opad bakke, 1-5 % stigning 265 - 424

8,0 Gang, 4,7-5,6 km/t, opad bakke, 6-15 % stigning 400 - 640

Kilde: Arizona State University. Oversat, opsat, kcal/t 50-80 kg (Aagaard, 2020) 

https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/ (2020.03.20)
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Gang energiforbrug

CPA Gang Kcal / 1 t

METs Beskrivelse 50-80 kg

5,0 Gang, 6,4 km/t, plan, fast vej, meget rask tempo 250 - 400

7,0 Gang, 7,2 km/t, plan, fast vej, meget, meget rask 350 - 560

8,3 Gang, 8 km/t, plan, fast vej 415 - 664

9,8 Gang, 8 km/t, opad bakke, 3 % stigning 490 - 784

3,5 Gang, for fornøjelsen, pause i arbejdet 175 - 280

4,8 Gang, på græs 240 - 384

4,5 Gang, normalt tempo, pløjet mark eller sand 225 - 360

4,0 Gang, til arbejde eller klasse (Taylor Code 015) 200 - 320

2,5 Gang, til og fra et udhus 125 - 200

4,8
Gang som motion, 5,6-6,4 km, med stave,  
Nordic walking, plan vej, moderat tempo

240 - 384

9,5
Gang som motion, 8 km/t, med stave,  
Nordic walking, plan vej, hurtigt tempo

475 - 760

6,8
Gang som motion, med stave,  
Nordic walking, opad bakke

340 - 544

6,0 Gang, baglæns, 5,6 km/t, plan vej 300 - 480

8,0 Gang, baglæns, 5,6 km/t, bakke, 5 % stigning 400 - 640

Kilde: Arizona State University. Oversat, opsat, kcal/t 50-80 kg (Aagaard, 2020) 

https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/ (2020.03.20)
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Ordliste

ACSM American College of Sports Medicine,  

 international organisation, der udgiver  

 retningslinjer for træning.

Aerob Med ilt. Energiproces med tilstrækkelig 

 ilt til stede til det aktuelle muskelarbejde.

Anaerob Uden ilt. Energiproces med for lidt ilt  

 til stede til det aktuelle muskelarbejde.

Aktiv Med muskelaktivitet; musklerne hjælper  

 direkte til bevægelsen fx under strækøvelser.

Borg-skala Skala til vurdering af fysisk anstrengelse.  

 Udviklet af fysiolog Gunnar Borg.

Circuit Cirkeltræning, træning i serier uden pauser. 

Core  Kerne. Kropsstamme. Mave- og rygmuskler.  

 Kropsstammetræning kaldes core training.

Distance Afstand, antal tilbagelagte meter eller km.

Dynamisk Med bevægelse.

Ekstension Strækning, fx af et led. Ekstension af knæ.

Fitness  Af at være fit, egnet eller klar. Betyder i dag-

lig tale allround træning fx i et fitnesscenter.

Fleksion Bøjning, fx af et led. Fleksion af albuen.
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Ordliste

Frekvens Hyppighed. Antal træningsgange per uge.

Friktion Gnidningskræfter fx sko mod underlag.

Funktionel Hensigtsmæssig, med et formål.

Gentagelse En repetition, start til slut, af en øvelse. 

High impact Med høj kraftpåvirkning på fx knoglerne.

Hvilepuls Pulsen i hvile. Findes normalt om morgenen.

Impact Kraftpåvirkning på kroppen.

Incline Stigning, i naturen eller på gå/løbebånd.

Intensitet Belastning. Hvor hård træningen føles.

Interval Vekslen mellem hårdere og lettere perioder.

Kadence Antal trin pr. minut. I cykling omdrejninger.

Kcal Kalorier (kilokalorier), energi enhed.

Level Niveau eller intensitet (ses på gå/løbebånd). 

Low impact Med lav kraftpåvirkning på fx knoglerne.

Maks . puls Maksimalpuls. Højeste puls, man kan have. 

MET Metabolic Equivalent of Task, en enhed for  

 energiomsætningen i hvile.

Neutral  Normal ledstilling, led ikke bøjet eller strakt.
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Ordliste

Overload Over-belastning, ekstra belastning,  

 så kroppen reagerer positivt på træningen.

Passiv Uden muskelaktivitet; ydre kræfter hjælper  

 med bevægelsen fx under strækøvelser.

Progressiv Gradvist stigende, progression.

Pronation Indaddrejning, mod hånd- eller fodfladen.

Pulsur Ur med sensor, der registrerer pulsen.

Repetition Gentagelse af en øvelse.

Restitution Genopbygning. Hvileperiode, hvor krop styrkes.

Restitutions- Pulsen umiddelbart efter træningsstop. 

puls Et hurtigt pulsfald, er tegn på god form.

Statisk Uden bevægelse, stillestående.

Stroke Hjerneblødning eller blodprop i hjernen. 

Sæt En gruppe af gentagelser, repetitioner.

TRX® slynger Remme med stropper til allround træning.

Træning  Målrettet motion, eller fitness, ved en vis 

intensitet, anstrengelse.

Walk At gå, gang eller gåtur på engelsk.

Wearables Kropsbåret måleudstyr fx fitnesstrackere.
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Litteratur og referencer

Hjemmesider

aktivsundhed.dk

bevaegdigforlivet.dk

bukhmark.dk

dn.dk

danskebjerge.dk

danskvandrelaug.dk

fortidsmindeguide.dk

friefodspor.dk

friluftsguiden.dk

friluftsraadet.dk

geocaching.com

hannaswalk.com

health-calc.com

interwalk.dk

marinaaagaardblog.com

naturstyrelsen.dk

opdagdanmark.dk 

opdagverden.dk

openstreetmap.org

outsideonline.com

psykiatrifonden.dk

spor.dk

sundhedsstyrelsen.dk

tafisa.org (WWD) 

teamdanmark.dk

trekkingguide.de

udinaturen.dk

vandreruter.dk

vandretursguiden.dk

vidensraad.dk

viewranger.com 

visitdenmark.dk

visitnorway.dk

visitsweden.dk

vorespuls.dk
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Bøger og rapporter

ACSM: Guidelines for Exercise Testing and Prescription

Hansen, A, Sundberg, CJ (2015): Motion som medicin (NNF) 

Helge, J W: Idrættens træningslære (Munksgaard) 

Holtze, G (2020): Gå langt! (Momenta)

Jørgensen, K (2013): Det gående menneske (SDU forlag)

Kagge, E (2019): At gå (People’s Press)

Michalsik, LB, Bangsbo, J (2018): Optimal træning 

(DIF, Danmarks Idræts-Forbund) 

Pedersen, B K (2018): GÅ-BOGEN (Gyldendal)

Pedersen, B K (2003): Recept på motion (NNF Arnold Busck)

Pedersen, B K (2003): Skridttællerbogen (NNF Arnold Busck)

Skyggebjerg, Anna (2018): Gå tur (Rosinante)

Sundhedsstyrelsen (2018): Fysisk aktivitet - håndbog om 

forebyggelse og behandling. Opdateret udgave

Vidensråd for forebyggelse, VFF (2015): Forebyggelse af  

skader og sygdomme i muskler og led. 2. udgave

VFF (2015): Stillesiddende adfærd – en helbredsrisiko? 2.

VFF (2014): Skal overvægtige voksne tabe sig?

Aagaard, Marina (2007): Fitness – i bedre form (Aagaard)
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