
RaceReady	  

Sidste	  forberedelser	  inden	  16	  km	  og	  
Halvmarathon	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hvad	  er	  

Fysisk	  ak(vitet	  J	  
•  Fysiologiske	  vidensbaseret	  

eksperter	  
•  Bredt	  spektrum:	  Løb,	  triathlon,	  

håndbold,	  fodbold,	  cykling,	  
svømning	  mv.	  	  

•  Træning	  og	  fysiskakFvitet	  med	  
glæden	  i	  højsædet	  

	  



•  Privat	  og	  Virksomhed	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hvad	  er	  



Dagsprogram	  

•  Program	  
– 3	  uger	  inden	  
– Sidste	  uge	  
– Dagen	  inden	  RaceDay	  
– RACEDAY	  
– Dagene	  EPer	  RaceDay	  
– Top	  10	  



3	  uger	  inden	  (w16	  eller	  23)	  

•  Træningen	  	  
–  Længste	  tur	  ligger	  ca.	  her	  +	  evt.	  test	  
–  Løb	  på	  løbsstrækningen	  og	  løbs	  Fdspunktet	  
–  Træn	  i	  det	  udstyr	  du	  skal	  bruge	  på	  distancen	  
–  10	  eller	  16	  km	  testløb	  -‐	  Test	  af	  energi	  indtag	  +	  tempo	  
–  Tapering/nedtrapning	  	  



3	  uger	  inden	  (w16	  eller	  23)	  

•  Hvor	  hurFg	  skal	  jeg	  løbe	  (RacePace)?	  –	  nogen	  
ideer?	  
–  Jack	  Daniels	  
– Eller	  ved	  halvmarathon	  (21,1km)	  

•  10	  km	  Fd	  *	  2,21	  



3	  uger	  inden	  (w16	  eller	  23)	  

•  Kost	  –	  nogen	  overvejelser?	  
– Forberede	  kulhydrat	  indtag	  
– Test	  den	  ”serveret”	  energi	  	  
– Vær	  sikker	  på	  at	  du	  er	  
hydreret	  



3	  uger	  inden	  (w16	  eller	  23)	  

•  Kost	  
–  Dagsbaseret	  væsketest	  –	  se	  

din	  urin	  
–  Ikke	  mørkere	  end	  nummer	  5	  	  
–  Vær	  opmærksom	  på	  hvor	  

oPe	  du	  Fsser	  –	  hvis	  det	  er	  
mindre	  end	  normalt	  er	  det	  
også	  tegn	  på	  dehydrering	  

–  Tissetryk?!	  



3	  uger	  inden	  (w16	  eller	  23)	  
•  Væsketest	  

–  Mål	  vægt	  før	  +	  ePer	  løbetur	  i	  RP	  	  
–  Uden	  for	  meget	  tøj	  	  
–  Husk	  at	  få	  Fsset	  af	  før	  og	  ePer	  

–  Regn	  vægdabt	  ud	  i	  %	  
	  
Væsketab	  i	  %	  =	  (Vægt	  før-‐Vægt	  ePer/Vægt	  
før)	  *100	  

–  Undertræning:	  Maks	  tab	  2%	  eller	  drik	  
mere	  

•  EPerfølgende:	  
–  Indtag	  ca.	  1,25	  l	  væske	  pr	  kg	  tabt	  væske	  

under	  træningen	  de	  ePerfølgende	  3	  
Fmer	  

Eksempel:	  
Hvis	  man	  har	  tabt	  1,5	  kg	  under	  
træningen	  bør	  man	  oprede	  
væsketabet	  med	  minimum	  
1,25*1,5	  =	  ca.	  1,8	  l.	  Væske	  



Sidste	  uge	  (w18	  eller	  25)	  

•  Træning	  
– Begynd	  at	  begrænse	  den	  Fd	  
du	  bruger	  stående/gående	  

– Undgå	  at	  løbe	  1-‐2	  dage	  inden	  
løbet,	  men	  hvis	  du	  bliver	  
rastløs	  så	  løb	  en	  meget	  kort	  
tur	  helst	  under	  dit	  
konkurrence	  tempo	  

– Løb	  maks	  40	  %	  af	  normal	  
træningsmeter	  



Sidste	  uge	  (w18	  eller	  25)	  

•  Træning	  (eks)	  
– Mandag	  –	  sidste	  længere	  
tur	  eks.	  8km	  inkl	  4x10	  sek	  
acc.	  

– Onsdag	  –	  5x1000m	  i	  RP-‐10	  
sek/km	  

– Fredag	  –	  Let	  tur	  maksimalt	  
6	  km	  med	  2x2km	  i	  
RacePace	  



Sidste	  uge	  (w18	  eller	  25)	  

•  Kost	  
–  ”Carbo	  Loade”	  –	  Flvænning	  
(varieret	  kost)	  

–  Drik	  rigeligt	  vand,	  3-‐4	  liter	  pr	  dag	  -‐	  
Check,	  at	  urinen	  er	  lys	  gul	  (nummer	  
3)	  

–  Spis/drik	  i	  mange	  små	  porFoner	  
(bedre	  indtag)	  

–  OBS:	  MAVE	  PROBLEMER	  

–  Nye	  studier	  viser	  at	  hvis	  man	  ikke	  
er	  van	  Fl	  dede	  skal	  man	  bare	  spise	  
kulhydrater	  aPenen	  inden	  sit	  race	  



Sidste	  uge	  (w18	  eller	  25)	  

•  Evt.	  kort	  gå	  tur	  dagen	  inden	  hygge	  tur,	  hvis	  du	  
ikke	  kan	  lade	  være	  

•  Lig	  dig	  ned	  med	  god	  samvilghed	  J	  
•  Pastaparty	  aPen	  inden?	  –	  Godt	  og	  skidt?	  	  



Sidste	  uge	  (w18	  eller	  25)	  	  

•  257	  løbere	  Fl	  London	  Marathon	  
•  Indtag	  af	  kulhydrat	  dagen	  inden	  race	  



Sidste	  uge	  (w18	  eller	  25)	  



Dagen	  inden	  RaceDay	  
•  Tjek	  følgende	  –	  Har	  i	  noget?	  

–  Få	  styr	  på	  hvor	  starten	  foregår	  
– Mulighed	  for	  adgang	  Fl	  og	  fra	  start	  og	  slut	  (bil,	  offentlig	  
transport,	  cykel,	  gang	  mv.)	  	  

–  Klargør	  startnummer	  +	  evt	  chip	  	  
–  Find	  tøj	  frem	  
–  Tjek	  lige	  tå-‐neglene	  også,	  så	  du	  ikke	  får	  vabler	  og	  blå	  negle	  
på	  tæerne	  –	  Evt	  sandpapir?	  

– Mænd	  kan	  evt.	  plastre	  brystvorterne	  	  
–  Vaseline	  i	  skridtet?	  



RaceDay	  

•  KOM	  GODT	  FRA	  START	  



RaceDay	  

•  Inden	  løbet	  
– Stå	  op	  i	  god	  i	  Fd	  (eks.	  kl.	  0615)	  
– Spis	  din	  planlagte	  morgenmad	  
– Husk	  der	  alFd	  er	  lang	  kø	  hvis	  du	  skal	  på	  toiledet	  
– Find	  din	  plads	  (hasFghed)	  i	  feltet	  



RaceDay	  
•  Kost	  	  

–  4-‐3	  Fmer	  	  inden	  start	  	  
•  Solidt	  kulhydratrigt	  velkendt	  målFd	  	  
•  Undgå	  fibre	  for	  ikke	  at	  gøre	  maven	  sur	  

–  1,5	  Fmer	  inden	  start	  	  	  
•  Spis	  et	  let	  kulhydratrigt	  målFd	  (en	  bolle	  
med	  honning/banan	  eller	  ligende)	  

•  TILSKUD?	  –	  Kender	  i	  nogen?	  
–  Kaffen?	  –	  for	  og	  imod	  
–  RødbedesaP?	  –	  for	  og	  imod	  



RaceDay	  

•  Løbet	  
– Tag	  udgangspunkt	  i	  din	  realisFsk	  sluld	  
(RacePace)	  

– Forsøg	  alFd	  at	  løbe	  hurFgere	  på	  den	  sidste	  halvdel	  
en	  den	  først,	  så	  lig	  langsomt	  ud	  

– Find	  evt.	  en	  fartholder	  (kig	  ePer	  ballonerne),	  men	  
start	  heller	  for	  langt	  Flbage	  end	  for	  langt	  fremme	  

– Husk	  teknikken	  
– Tro	  på	  dig	  selv	  
– NYD	  detJ	  



RaceDay	  

•  Løbet	  
–  Indtag	  energi	  ved	  hver	  staFon	  –	  Væskedepot	  ved	  5,	  
10,	  15	  og	  eks.	  20	  km	  

– Drik	  ca.	  1-‐2	  kopper	  pr	  væskestaFon	  
–  Start	  med	  energidrikken	  og	  skyld	  evt.	  ned	  med	  vand	  



RaceDay	  
•  Start:	  

	  Placer	  dig	  korrekt	  i	  starqeltet	  
•  1	  kilometer:	  

	  Undgå	  at	  zigzagge	  i	  	  
	  Find	  din	  pace	  ePer	  ca.	  1	  km	  

•  4/5	  kilometer:	  
	  Undlad	  at	  indhente	  den	  tabte	  Fd	  fra	  starqeltet	  
	  for	  hurFgt.	  	  
	  Husk	  at	  få	  drukket	  ved	  væske	  staFonerne	  

•  8/10	  kilometer:	  
	  Sørg	  for	  at	  nyde	  turen	  og	  de	  mange	  Flskuere,	  
	  der	  er	  kommet	  for	  at	  heppe.	   	  	  
	  Husk	  stadig	  at	  drik	  

•  23/15	  kilometer:	  
	  Stram	  ballerne.	  Der	  er	  ikke	  langt	  Fl	  mål.	  
	  Husk	  at	  drikke	  

•  15/20	  kilometer:	  
	  Nyd	  den	  sidste	  opløbstræning.	  
	  Husk	  at	  drikke	  

Mål:	  
	  Tillykke!	  



RaceDay	  

•  EPer	  løbet	  
– Spis	  umiddelbart	  noget	  let	  optageligt	  kulhydrat	  
og	  protein	  –	  Energi	  drik/yoghurt/kakao	  

– Drik	  umiddelbart	  ePer	  og	  bliv	  ved	  med	  
konFnuerligt	  at	  drikke	  indFl	  din	  urin	  er	  klar	  

– Undgå	  kaffe	  og	  alkohol	  	  
	  	  	  	  ePerfølgende	  



RaceDay	  

•  Nyt	  studie:	  øl	  =	  god	  
resFtuFon	  

•  Alkoholfri	  øl	  
•  AnFoxidanter	  og	  
anFinflammatoriske	  
stoffer	  

•  HurFge	  kulhydrater	  



Dagene	  ePer	  RaceDay	  

•  Træning	  
– Som	  udgangspunkt	  bør	  træningen	  ikke	  påbegynde	  
de	  første	  2	  dage	  ePer	  løbet	  medmindre	  du	  føler	  
dig	  helt	  frisk	  

– AkFv	  resFtuFon	  –	  gå,	  svømme,	  cykle	  



Dagene	  ePer	  RaceDay	  

•  Kost	  
– Bliv	  ved	  med	  at	  drikke	  godt	  med	  vand	  
– Husk	  at	  fulde	  på	  med	  kulhydrater	  og	  protein	  
– Beløn	  dig	  selv	  J	  	  



Top	  10	  at	  huske	  
1.  Trap	  din	  træning	  ned	  (km	  ikke	  frekvens	  eller	  

intensitet)	  
2.  Begynd	  at	  spise	  lidt	  mere	  kulhydrat	  end	  du	  

normalt	  gør	  
3.  Undgå	  panik	  træning/påfund	  
4.  Læg	  din	  udstyr	  frem	  dagen	  inden	  
5.  Spis	  et	  stort	  målFd	  senest	  3	  Fmer	  inden	  og	  

drik	  og	  spis	  ikke	  for	  meget	  den	  sidste	  Fme	  	  
6.  Kom	  i	  god	  Fd	  Fl	  løbet	  eks	  pga.	  toilet	  
7.  Løb	  i	  din	  RacePace	  
8.  Brug	  evt.	  fartholderne	  eller	  skriv/regn	  km	  

Fderne	  ud	  
9.  Drik	  ved	  hver	  post	  
10.  NYD	  DET	  



Det	  endelige	  mål	  

•  Det	  endelige	  mål……	  	  





	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Træning	  hos	  	  



HUSK	  HUSK	  HUSK	  



Tak	  
•  Spørgsmål,	  kommentar,	  test	  og	  træning	  mv.	  	  	  

	  	  
	  
info@stayacFve.dk	  
Tlf.	  44	  45	  14	  54	  
Stadion	  Allé	  70	  
8000	  Aarhus	  C	  
	  

•  Tips,	  tricks	  og	  diverse	  
•  I’ll	  see	  you	  there	  J	  

	  
	  
	  

stayacFve.dk	  

stayacFve	  


