
GLÄDJE, FOLKFEST 
OCH GEMENSKAP!

MYCKET MER ÄN BARA LÖPNING

SPRING FÖR MILJÖN 
KRETSLOPPET I BORÅS14/9
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NYHET!



Den 14 september genomförs Kretsloppet för elfte året i rad, men 
helgen inleds redan på fredagen den 13 september med Specialloppet. 
Arrangören Korpen Borås är igång med planeringen inför årets  
Kretslopp 2019.
– Vi strävar hela tiden efter att göra Kretsloppet och Kretsloppsdagen 
till något alldeles extra, säger Roger Hjelm som varit med och hållit i 
trådarna sedan starten för elva år sedan.
Vi håller fast vid de uppskattade bansträckningarna som ger publiken 
möjlighet att vara med utmed banan och ge löparna stöttning hela 
vägen från start till mål.
– Det kommer att finnas en distans för alla, från barnens 400 meter 
och 2 km till 5 km, 5 km gång och 10 km. Du behöver inte vara en 
van löpare, alla kan delta utifrån sin förmåga.

Var med och lämna endast ditt löpsteg
– När vi startade Kretsloppet för elva år sedan var tanken att lyfta fram 
vårt miljöarbete och hur vi jobbar för att vara ett hållbart event. Nu har 
vi jobbat med detta i drygt tio år och Kretsloppet har blivit en viktig 
plattform för dessa frågor i Borås stad. 

– Idag är det många fler som tänker miljö och inte minst är engagerade 
i miljöfrågor. Så vi kan nog lugnt säga att vi ligger i framkant, menar 
Roger Hjelm. 
– Vår målsättning är att bli Sveriges renaste stadslopp, där det enda 
avtryck vi lämnar i staden är deltagarnas löpsteg.

Plogginggrupper - en av årets nyheter 
I år tar vi nya krafttag för att vara ett hållbart event. Även om städ-
ningen efter varje års Kretslopp har varit bra så kommer vi i år att höja 
oss ytterligare. En av insatserna är att vi kommer ha en avslutande 
startgrupp som består av ploggare som springer och plockar upp skräp 
utmed banan. Dessutom kommer årets löpare att få sällskap av löpande 
soptunnor som kan ta emot din vattenmugg eller annat skräp som du 
vill bli av med under loppet. Vi kommer att minska antalet vattenmuggar 
vid vätskestationerna och alla utställare och medverkande företag får en 
kvalitetsmanual som de skall förhålla sig till.

Spring av en anledning 
Det finns många anledningar till att delta i Kretsloppet. Framförallt din 

STADSLOPPET SOM 
TAR MILJÖN PÅ ALLVAR! 
Kretsloppet i Borås är en av stadens mest välbesökta folkfester med löpare 
och publik som får hela staden att sjuda av liv. Ett viktigt arrangemang 
som engagerar företag, föreningar och hela familjen. För många löpare är 
det ett årligt mål som motiverar till regelbunden träning.
Text: Christer Falk & Elin Svenningsson   Foto: Sari Tiainen



egen hälsovinst, eller för att det är en kul aktivitet med  
kollegorna eller helt enkelt en perfekt dag till att aktivera hela 
familjen. Om dessa anledningar inte är starka nog, så kan det 
vara bra att veta att du genom din startplats bidrar till utveckling 
av ungdomsidrotten och medverkande föreningars verksamhet  
i Borås. 

Underhållning
I år är ABF en av de tongivande underhållarna längs banan.  
De kommer att bjuda på flera musikgenrer och diverse kulturella 
inslag. Banden som vanligtvis spelar på Musikhuset, ser fram 
emot att underhålla publik och heja fram löparna utmed banan. 

Stärk ert varumärke i ett positivt sammanhang
Kretsloppsdagen är ett perfekt tillfälle att visa upp ditt företag  
och nå ut med era produkter och tjänster. På Stora torget har 
ni möjlighet att medverka som utställare genom att köpa en 
tältplats och komma i kontakt med både löpare och publik.  
Eller vill ni göra en kul aktivitet tillsammans med kollegorna  
är ett tält i Teamområdet ett perfekt ställe att ladda inför loppet 
och njuta efteråt tillsammans.  

Kretsloppets egen t-shirt
I år får de 3 500 första anmälda en egen t-shirt, så vill du  
säkra ditt ex av årets designade t-shirt rekommenderar vi att  
du anmäler sig snarast möjligt!
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De 3 500 först anmälda 
får årets designade T-shirt
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Glädje. Passion. Trygghet - Vi visar vägen.

BORÅS BIL. KINNA BIL. BOGESUNDS BIL. 
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Vill du höja din
framtida pension?

Prata sparande med oss!

    Läs mer på sparbankensjuharad.se



...150 688 kr gick tillbaka till föreningarna,  
som på ett eller annat sätt medverkat till 
genomförandet av Kretsloppet i Borås 2018.

Genom din startanmälan bidrar du till 
utveckling av ungdomsidrotten och  
medverkande föreningars verksamhet  
i Borås. 

Tolv torsdagar under våren och sommaren bjuder Kretsloppet i samarbete med  
SOK Knallen på träningspass med ledare. Alla är välkomna och kan delta, oavsett  
om du är nybörjare eller van löpare.

Erik Wickström och SOK Knallen ansvarar för passen som är uppbyggda på  
uppvärmning, löpteknik, styrka och rörlighet. Vi kommer att lotta ut fina priser  
i samband med träningspassen så bara det är en anledning till att komma och prova.

Det viktigaste med dessa pass är att alla blir sedda, peppade och känner sig  
välkomna, särskilt de som inte varit på träningarna tidigare. Vi delar in oss i olika 
grupper utifrån löpvana. Vi träffas i Ryahallen i Knalleland kl. 18.00 förutom 9 maj  
och 23 maj, då vi samlas på Fotriktigt respektive Gässlösa.

I år utökas Kretsloppets träningskvällar med en tävling som arrangeras tillsammans med Borås 
Energi och Miljö. Ett perfekt tillfälle att testa formen inför Kretsloppet när vi springer utmed det 
nya avloppet från Gässlösa till Sobackens Energi och Miljöcenter.

De 100 först anmälda kan delta med tidtagning. Alla som deltar får en liten gåva och lättare 
förtäring vid mål. För dem som är intresserade är det möjligt att få rundvandring på Sobacken.

Avloppet: ca 5 km    •     Datum: 23 maj    •     Start: kl. 18:00 Kronängsskolan på Gässlösa

Anmälan och mer information kommer på kretsloppetiboras.se Missa inte chansen!

TRÄNA I GRUPP INFÖR 
KRETSLOPPET 2019!
 

Missa inte Avloppet den 23 maj klockan 18:00  

VISSTE DU ATT

25 april – Lugn löpning, inga intervaller

2 maj – Korta intervaller på Trollstigen

9 maj – TRÄNINGSKVÄLL PÅ FOTRIKTIGT

16 maj – Backintervaller i Halénsbacken, blandad löpning och gång

23 maj – AVLOPPET, träningstävling ca 5 km mellan Gässlösa och Sobacken

13 juni – Backintervaller i Halénsbacken, blandad löpning och gång

20 juni – Korta intervaller på Trollstigen

8 aug – Banintervaller på Ryavallen, 5 x 1000 m med 1 min vila mellan intervallerna

15 aug – Banintervaller på Ryavallen, 15 x 200 m med 200 m jogg/gå-vila

22 aug – Träningstävling på skoj 3000 m på Ryavallen

29 aug – Korta intervaller på Trollstigen 2 x (10 x 70 s/20 s) med 5 min serievila

5 sep – Långa intervaller på Almenäsvägen, 4 x 5 min med 2 min vila

För mer information om tider, plats och upplägg se kretsloppetiboras.se

TESTA FORMEN INFÖR KRETSLOPPET

Kronängs IF

Borås Skidlöparklubb

SOK Knallen 

Borås Basket

Borås GIF

Borås Rhinos

Simklubben Elfsborg

Sjömarkens IF

Bredared Gympa

Borås Hockey

IK Ymer Motion

IK Ymer Gympa

Byttorps IF

Bredared IF

Sjuhärad, BCF Viola  

STORT 
TACK TILL 



FÅ MED KOMPISEN UT I LÖPSPÅRET!

Text: Anna Mellberg 
Foto: Tomas Eriksson/Studio Bildbolaget

www.borasbil.se
033-15 16 00

#borasbilgruppen

VÄLKOMMEN TILL

BORÅS BIL GRUPPEN
SERVICEVERKSTAD. DÄCKVERKSTAD. SKADEVERKSTAD. REKOND. TANKA. TVÄTTA. HYRBILAR.  

BEGAGNADE BILAR. ÅTERFÖRSÄLJARE VOLVO, FORD, RENAULT, DACIA.

”Vår Glädje och Passion är din Trygghet”

Glädje. Passion. Trygghet - Vi visar vägen.

BORÅS BIL. KINNA BIL. BOGESUNDS BIL. 

GRUPPEN
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Eskils - vi lovar smarta tryckkoncept!
Kontakta oss på 033 - 23 28 00 eller läs mer på www.eskils.se
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Vill du ge dig ut och springa 
men känner att du inte 
hinner med? Önskar du att 
det fanns mer tid så du kan 
träffa din vän? Slå två flugor 
i en smäll, få med kompisen 
ut i löpspåret.

Träning är bra för oss och det för med sig 
många hälsofördelar genom att röra på sig, det 
är väl knappast någon nyhet. Ändå är det ibland 
svårt att prioritera tid och motivera sig till att 
träna. Men det är många gånger roligare att dela 
en upplevelse tillsammans med någon annan. 
Med en träningskompis blir det enklare att 
motivera sig om det känns lite trögt att ta sig ut 
i löpspåret. För inte avbokar du ett träningspass 
med en vän lika lätt som du avbokar ett med dig 
själv? Och det är väl det som är det fiffiga med 
att haka på kompisen ut i löpspåret, träningen 
blir av.
 
PUSHA VARANDRA 
Ni behöver inte springa på en viss tid utan ha 
som mål att till en början kunna prata igenom 
rundan. Se till att ha riktigt kul och pusha varan-
dra när det behövs. Allt behöver inte handla om 
prestation utan det går faktiskt att bara springa 
tillsammans. Försök att göra den stunden på 
veckan till något att längta till. Genom att göra 
löpningen, eller träningen över lag, till en rolig 
upplevelse blir det enklare att utöva den. 

ÖKA MOTIVATIONEN MED ETT ROLIGT LOPP 
Behövs ännu mer motivation så anmäl er till ett 
roligt löparrangemang, då har ni ett varför till 
eran löpning och det kan många gånger hjälpa 
en ut i spåret. Och tänk er själva känslan av att 
korsa mållinjen tillsammans efter all träning ni 
fått ihop. Jag lovar, den känslan är fantastisk!

    Ett företag i ACG-Gruppen

Hyr  
nybyggt

Vill du bo i en nybyggd hyresrätt med skola och välsorterad  
mataffär runt  hörnet? Den 2 april släpper vi 112 hyreslägenheter 
mitt på Hulta torg med en fantastisk utsikt över Borås.

Oavsett om du väljer 1–4 rok. är ekparkett, modernt kök  
och badrum med tvättmaskin och torktumlare standard.  
Lägen heterna på 2–4 rok. har dessutom rymliga balkonger  
där du kan njuta av både frukosthäng och eftermiddagskaffet. 

Läs mer om projektet på: 
bostader.boras.se/hulta-torg 
Intresseanmälan från den 2 april. 

Hulta torg  
Nära till det mesta

För Kretsloppet är tillgänglighet viktigt och att vara ett event för  
alla. Den 13 september går Kretsloppets Speciallopp av stapeln.  
Det är tävlingen för alla löpare med någon form av funktionsvariation. 
Alla, oavsett ålder kan vara med. Glädjen att delta går inte att ta  
miste på.

Lätta banor 
Samtliga banor är lätta och har liten höjdskillnad. Underlaget är  
mestadels asfalt och breda stenplattor vilket gör det lätt att ta sig  
fram till fots eller med hjälpmedel som rullstol m.m. Man kan anmäla 
sig individuellt eller i lag. Samtliga banor startar vid Knalletorget och  
går i mål på Torggatan i höjd med Intersport. 

Distanserna är:

KRETSLOPPETS 
SPECIALLOPP 
13 SEPTEMBER! 



Det går inte att ta miste på Evas glädje när hon springer i mål 
på Allégatan i Borås. På bilden som är från Kretsloppet 2018, 
har Eva precis genomfört sitt nionde Kretslopp. För henne var 
det en seger att kunna genomföra loppet efter att hon kämpat 
med ett skadat knä efter en olycka. 

– Jag hade bilden av mig själv gå in i mål när jag hade ont och  
upprepade mina rehab övningar, i långsamt tempo med låg 
belastning. Trots att det var min långsammaste tid på nio år,  
var det en seger att kunna springa då ”domen” var att det  
kanske aldrig mer skulle fungera.

Varför tycker du man ska anmäla sig och springa Kretsloppet?
– Kretsloppet är ett härligt lopp som är fint arrangerat med allt 
runt omkring. Det är bra att ha ett tydligt mål för hösten som gör 
det enklare att träna under sommaren och semestern. För mig har 
Kretsloppet gett mig en ”kick” till att fortsätta träna och till att våga 
anta flera lopp och utmaningar.  

Vad är ditt tips till andra som skall springa? 
– Spring ofta och kort, det viktigaste är att komma ut. Tro på dig 
själv och inse att du klarar så mycket mer än du tror. Det finns inga 
ursäkter då det går att springa var som helst och du väljer själv tid 
på dygnet. Dessutom är det grymt tidseffektivt!

Vad betyder löpningen för dig?
– Löpningen gör att jag lättare kan hålla fokus och ger mig mer ork  
i vardagen. Det är en naturupplevelse och ger mig egentid, som 
varit viktig under åren med små barn. Det är i löpspåret som jag ofta 
kunnat lösa problem eller svårigheter som jag stött på i min vardag 
med familj och i mitt arbete. 

Hur går det med träningen?
– Jag har tränat mycket spinning, längdskidor och styrketräning 
under vintern, men nu är det tid att börja ge sig ut och löpträna i 
skogen då jag väljer att endast springa och träna på mjukt underlag. 

EVA ARNELL - ÅRETS 
ANSIKTE PÅ OMSLAGET!  
 
 

En deltagare i respektive herr- och damklass på någon av 
sträckorna 5/10 km löpning eller 5 km stavgång/gång har  
nu chansen att vinna varsitt träningspaket från Macforum,  
värde upp till 8 985 kr. 

Du som anmält dig senast 30 juni är automatiskt med i  
tävlingen. Vinnarna presenteras på kretsloppetiboras.se

Mer information om tävlingen samt villkor  
hittar du på Kretsloppets hemsida.

Prispartner är  
Macforum Apple Premium Reseller  
på Stora Brogatan 8 i Borås.

Vinn Apple Watch Series 3 GPS + Cellular 
och Beats Powerbeats3 Wireless

ANMÄL DIG 
SENAST 30/6



Genom kretsloppet och kretsloppsveckan 
hoppas vi engagera ännu fler boråsare i 
arbetet för en hållbar kretsloppsstad.  

En hållbar kretsloppsstad där olika energi- 
strömmar tas till vara och omvandlas 

till nyttor för alla boråsare. Under 
kretsloppsveckan finns aktiviteter  

för alla, håll utkik efter programmet.

 8-14 SEP 2019

FÖRETAGARE - TÄNK 
PÅ MILJÖN OCH HYR 
DIN IT-UTRUSTNING!

Som företagare har man ansvar. Inte bara gentemot kunderna 
och de anställda, utan även gällande hållbarhet. En sak som 
många inte tänker på är gammal IT-utrustning som ofta läggs 
på hög. Genom att inte köpa och istället hyra utrustningen ser 
du till att den hanteras på ett bra och miljövänligt sätt. 

 
– Jag ser det som del av min VD-roll att utforska det digitala. Och 
detta område går hand i hand med vårt miljötänk och våra mål 
kring hållbarhet. Vilket avtryck gör vi? Från kaffeinköp till hur vi 
behandlar våra medarbetare? Vi vill minska vårt klimatavtryck.
Det säger Löfbergs VD Lars Appelqvist i vår intervju med honom. 
Så visst är miljö och hållbarhet viktigt för de flesta företag idag 
och många strävar efter att i största möjliga mån välja hållbara 
alternativ. Inom vissa områden är det enkelt att göra miljösmarta 
val, inom andra något svårare. Ett område som däremot långt ifrån 
alla företagare tänker på kan skötas betydligt mer miljövänligt är 
hanteringen av gammal IT-utrustning.
 
Låt fungerande delar komma till användning 
Efter att ditt hyresavtal löpt ut ser leverantören till att delar som kan 
återanvändas säljs vidare och utrustning och eventuell kassering 
görs på ett miljövänligt sätt. 

Övriga fördelar med att hyra din IT-utrustning
Utöver att det är ett mer miljövänligt alternativ att hyra så finns det 
en rad andra fördelar. Att hyra innebär ofta flexibilitet och elimi-
nering av risker som är kopplade till ägande av utrustning (det är 
krångligt att själv sälja vidare IT-utrustning). En annan fördel är att 
du ofta under avtalsperioden kan välja att komplettera eller byta ut 
din utrustning om det behovet uppstår.

Vill du veta mer om hur det 
går till att hyra IT-utrustning?  
Kontakta oss gärna: 

petri.huttula@macforum.se  
fahrudin.halilovic@macforum.se

Text: Joakim Bank



S T O L T  S P O N S O R  A V 

PLOGGINGGRUPPEN
Sist ut i Kretsloppet startar en grupp hjältar som 

har i uppgift att ta sig igenom loppet och samtidigt 
samla så mycket skräp som möjligt. De kanske inte 

vinner loppet - men de förtjänar en medalj.

Löpträna med 
Friskis&Svettis!

- Börja springa-kurs
- Distanspass
- Intervallspass

Mer info hittar du på
friskissvettis.se/boras

Träna ute-kort
300 kr*

/säsong

* eventuell medlemsavgift 
(100 kr) tillkommer

ABECITABUTIKEN Knalleland Borås 
Mån-Fre 10-18, Lörd 10-17, Sönd 11-17
abecita.com

SPORT-BH I COOLMAX 
MED HÖGSTA SUPPORT 
UPP TILL G-KUPA. 599:-

Brett sortiment av Sport-BH

DYNAMIC - 
SPORT-BH MED 
EXTREM SUPPORT



KRETSLÖPARNA 
I mars sökte Kretsloppet två ”Kretslöpare” att stötta längs vägen mot  
folkfesten i Borås den 14 september. Det kom massvis med ansökningar  
och till slut blev Jennie Svensson och Magnus Stedt de lyckliga vinnarna.
Text: Kretsloppet   Foto: Wiwi Aronsson



Kretslöparna är ett nytt initiativ från Kretsloppet, där vi skall följa två  
ambassadörer under deras resa fram till startlinjen den 14 september. 
– Vi vill skapa en följetong som vi tror kommer att inspirera löpare på  
alla nivåer. Vår förhoppning är att årets Kretslöpare Jennie Svensson och 
Magnus Stedt ska utvecklas som löpare genom all kunskap, motivation  
och utrustning de får ta del av. Och så hoppas vi såklart att de skapar  
en långsiktig kärlek till löpning, berättar Erik Wickström.

Nya löparkompisar?
Vinnarna lottades ut och komiskt nog visade det sig att Magnus och  
Jennie var gamla klasskompisar som gått klass 1-9 tillsammans.  
Nu när de båda är årets Kretslöpare får de uppgradera sin relation  
från gamla klasskompisar till ”löparkompisar”

Skor för träning och tävling
Kretslöparna sammanstrålar på Fotriktigt för fotografering, utdelning  
av böcker och för att boka tider för tester. Jennie och Magnus får  
också springa på löpband för att hitta rätt skor, under vägledning av  
Carina Falck-Gustavsson på Fotriktigt.
– Eftersom Kretsloppet går på asfalt så tittade vi på en allroundsko med 
ganska mycket dämpning, som de både kan ha till all sorts löpning och 
även på själva loppet. Till slut stod det mellan Salmings modeller Enroute 
och Greyhound, där Jennie och Magnus valde den senare. Båda hade  
fungerat bra men de tyckte att Greyhound hade skönare passform.  
Det är en populär modell med låg vikt trots bra stötdämpning, så jag  
tror de kommer att bli nöjda säger Carina.

”Jag älskar Kretsloppet”
Jennie och Magnus sprudlar av glädje när de går runt i butiken. De märks 
att de redan fått en motivationsboost. För Jennie handlar projektet som 
Kretslöpare om att förbättra sin teknik och komma i sitt livs form.

I mars sökte Kretsloppet två ”Kretslöpare” att stötta längs vägen mot  
folkfesten i Borås den 14 september. Det kom massvis med ansökningar  
och till slut blev Jennie Svensson och Magnus Stedt de lyckliga vinnarna.

JENNIE SVENSSON, 42 ÅR BOR I HEDARED

Familj: Man och två barn på 14 och 12 år

Styrka som löpare: Envis

Svaghet som löpare: Ställer höga krav på den egna prestationen

Favoritpass: Långpass   

Hatpass: Intervaller

Bästa stället att springa: Hemomkring i Hedared

Bästa tid i Kretsloppet: Under 48 minuter

Citat från Jennies ansökan till att bli Kretslöpare:  
”Jag vill utmana mig, känna träningsvärken komma  
och somna helt slut i sängen om kvällarna.”

Instagram: @hedajennie

MAGNUS STEDT, 43 ÅR BOR I SANDHULT

Familj: Fru och två barn på 9 och 12 år

Styrka som löpare: Envis, bryter inte lopp

Svaghet som löpare: Teknik

Favoritpass: De som blir av  

Hatpass: De som inte blir av

Bästa stället att springa: Hemomkring i Sandhult

Bästa tid i Kretsloppet:  Runt 50 minuter

Citat från Magnus ansökan till att bli Kretslöpare:  
”Jag har under vintern tagit tag i mina kostvanor för att bli av 
med en hel del av min övervikt. Det har börjat bra och nu vill  
jag ta tag i löpningen igen.”

Instagram: @photobymagnusstedt

VÅRA TVÅ KRETSLÖPARE UTRUSTAS MED FÖLJANDE: 

– Startplats på 5 eller 10 km i Kretsloppet 14 september

– Ett par löpskor från Salming

– Löpanalys på Fotriktigt i Borås med RunLAB Analysis

–Två konditionstester på Avonova, ett på våren och ett på hösten

– Träningsprogram med uppföljningar av Avonova

– Boken Smart Konditionsträning av Erik Wickström



– Jag har gått en löpkurs en gång, men det blir lätt att man faller  
tillbaka i gamla vanor. Jag ser fram emot att få individuella tips.  
Det var lockande att man fick en löpanalys med RunLAB analysis här  
på Fotriktigt. 

Jennie tränar redan seriöst där ungefär hälften av veckans 4-5 tränings-
pass är löpning. Hon har sprungit milen på 48 minuter som bäst och  
nu vill hon pressa den tiden i Kretsloppet. 
– Jag älskar Kretsloppet! Det är så mycket energi och alla är glada. 
Barnen hejar och hela grejen att springa på hemmaplan är något jag 
verkligen uppskattar.

Periodare
Medan Jennie försöker få in någon form av träning nästan varje dag är 
Magnus mer av en periodare.
– Ja, det kan man väl lugnt säga. En gång i tiden har jag sprungit milen 
på 48 minuter men det har tagit runt en timme de senaste åren. Jag har 
lagt på mig en del vikt, men nu har resan nedåt börjat. Sedan jul har jag 
gått ner 5,5 kg.

Magnus har precis inlett sin löpträning efter ett långt uppehåll. Dagen 
innan han skickade in sin ansökan om att bli en Kretslöpare sprang han 
sitt första lunchpass. Att han blev vald är verkligen startskottet för att 
komma igång med löpningen på allvar. De första passen har varit  
ca 3,5 kilometer långa, rundor som han hoppas ska bli längre. 
– Jag siktar på att börja träna 3-4 pass per vecka där drygt hälften  
är löpning.

Långsam stegring
För att få hjälp med löpningen kommer Catharina Ramhult från Avonova 
att hjälpa till med konditionstester och träningsupplägg.  
Det första testet görs på våren och det andra strax före Kretsloppet.
– Jag kommer att titta på siffrorna från testet, men främst lägger jag 
upp träningen utifrån vad de berättar för mig om deras bakgrund,  
målsättningar och möjligheter till träning. 

Catharinas mål är att Jennie och Magnus ska tycka om löpning som 
träningsform även efter Kretsloppet. Hon ser också fram emot att  
skruva lite på deras träning. 
– Det handlar om att försiktigt öka andelen löpträning och även få  
dem att uppskatta intervallträning, vilket många drar sig för. Att både 
öka antalet löpta mil och höja farten på vissa pass kräver god planering  
för att undvika skador. Så vi kommer att stegra långsamt och lägga  
in en del styrketräning för löpmusklerna.

Följ våra Kretslöpare
Näst på tur för våra Kretslöpare är att genomföra konditionstester  
på Avonova och därefter löpanalys på Fotriktigts RunLAB analysis.  
För dem som är intresserade och själva vill komma igång blir det ett 
perfekt tillfälle att följa Kretslöparna. På kretsloppetiboras.se och på 
sociala medier kommer du kunna följa våra Kretslöpare och ta del av 
deras träningsupplägg, tips och råd som de får från coacherna. 

Catharina Ramhult från Avonova kommer se till att våra Kretslöpare 
får bästa förutsättningarna. 

Magnus Stedt, Jennie Svensson, Catharina Ramhult, Carina Falck- 
Gustavsson och Erik Wickström.

Samarbetspartners

Motivationsboost med nya skor från Salming och bok om konditions-
träning.  
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STYRKETRÄNING FÖR LÖPARE
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Genom att stärka kroppen med spänstträning och styrketräning kan du få ett bättre löpsteg och 
minska risken för skador. Styrketräning inom löpning handlar inte om att få gigantiska lårmuskler 
eller superstarka vader, utan om att stärka svaga länkar, underhålla bålstyrkan och lägga in några 
benövningar. Spänstträning brukar handla om olika typer av explosiva hopp som hjälper till att 
bygga upp senor och ligament. Det är även ett säkert kort om du önskar träningsvärk. 

SPÄNSTTRÄNING 
Här är fem exempel på övningar du kan genomföra i tre set med  
1 min vila, genom att gå tillbaka till ”startplatsen” mellan varje set.  
Håll gärna till i en svagt lutande uppförsbacke, men en flack sträcka 
inne eller ute går också bra.

 1) Enbenshopp. Tjugo hopp på ett ben, vartannat set vänster,  
vartannat set höger. 

 2) Utfallssteg. Tio utfallssteg, växelvis vänster/höger, där du hoppar 
uppåt/framåt. Låt det bakre benets knä snudda vid marken vid varje 
steg. 

 3) Jämfotahopp. Tre jämfotahopp i ett svep där du mäter den totala 
längden. Tävla gärna mot dig själv eller en kompis.

4) Skejthopp. Börja på ett ben och hoppa så långt du kan uppåt/framåt  
i sidled och landa på det andra benet. Känn hur du hittar balansen.  
Böj sedan benet och gör ett explosivt hopp åt andra hållet.

5) Mångsteg. Som tresteg fast istället tjugo steg.

STYRKETRÄNING 
Här är några exempel på övningar. Kör 30 repetitioner i set per övning, 
vila någon minut mellan varven.

 1) Knäböj. Du behöver inte någon skivstång för att göra knäböj.  
Trettio djupa knäböj utan vikt ger också fin träning. Träna tekniken  
noga om du använder skivstång för att undvika snedbelastningar. 

 2) Tåhävningar. Vaderna är betydelsefulla i löpningen och de brukar  
ta stryk när du springer i hög fart på asfalt i tunna skor. Variera med  
att göra tåhävningarna excentriskt (bromsa på vägen ner) för att  
stärka hälsenorna.

 3) Benindrag (för magen). Stå med händerna på marken som en 
armhävningsposition och benen på en gymboll (eller i TRX-band eller  
på en filt) och dra knäna framåt så de snuddar bröstkorgen.

 4) Benindrag (för baksida lår). Ligg på rygg med benen på en gym-
boll (eller i TRX-band eller på en filt) och res dig så endast övre delen  
av ryggen ligger i marken. Dra sedan in bollen (eller banden eller filten) 
till rumpan.

 5) Armhävningar. Starta i horisontalläge med handflatorna och tårna 
på golvet och armarna böjda, tryck dig sedan uppåt.

Text: Erik Wickström   Foto: Luca Mara
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