Foto: Daniel Stigefelt
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LÖPARSKOR

LÖPARFESTEN TIO ÅR
FIRA MED OSS 15 SEP!
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KOSTNADSFRIA
LÖPARKVÄLLAR

KOM IGÅNG
MED MÅRTEN NYLÉN OCH TRÄFFA HONOM PÅ MACFORUM

Bra alternativ tycker vi. Du väljer själv vid anmälan till loppet
vilken av de organisationerna just du vill stödja.
Bansträckningarna
När startskotten ljuder i september kommer två- och femkilometerslöparna att ge sig ut på de ”gamla” bansträckningarna
som vi gått tillbaka till för dessa distanserna. Start som tidigare
på Sven Eriksonsgatan och löparna springer i riktning in mot
centrum. Den långa banan, tio kilometer, är däremot upplagd
precis som 2017. Efter starten på Sven Eriksonsgatan springer
löparna mot Druvefors, berättar Roger Hjelm vidare.
Underhållning
För att ge både löpare och publik extra energi och feststämning
längs banorna satsar arrangörerna i år på ännu mer underhållning.
– Vi jobbar utifrån att var femhundrade meter ska det hända
något roligt. Mestadels blir det musik men även annan form
av underhållning. Dessutom delar vi in loppet i fyra zoner som
det kommer att hända något alldeles extra i.
Det blir happenings som löparna kan stanna till och delta
i – om de hinner och vill. Exempelvis kan deltagarna bli fotograferade på ett roligt sätt. Ett trevligt minne från Kretsloppets
10-årsjubileum – och för livet, fortsätter Hjelm.

FIRA MED KRETSLOPPET...
För tionde gången laddar nu tusentals motionärer för Kretsloppet i Borås.
Ett ’’hållbart Kretslopp’’ kan man kalla det, när det nu utvecklats till stadens
allra största återkommande folkfest. En dag som på något sätt finns med
i mångas undermedvetna hela året, och som når sin kulmen under Kretsloppsveckan i september.
Text: Christer Falk Foto: Sari Tiainen

– Vi är självklart oerhört stolta och glada över att nu kunna planera
för den tionde upplagan. Något som var en dröm, en vision när vi drog
igång för tio år sedan, säger Roger Hjelm från arrangerande Korpen
Borås.

här gången också ska bli en jubileumsfest. Ingredienserna är löparna,
underhållningen, publiken och de engagerade företagare som finns med
utmed banorna och i Kretsloppets hjärta, på Stora Torget och i Stadsparken, fortsätter Roger Hjelm.

Planering för folkfest
När Borås var städat och klart efter 2017-års Kretslopp, startade
omgående förberedelserna för 2018 års upplaga.
– Vi har i stort sett varit igång med planeringen av årets lopp sedan
målgången 2017. Ambitionen är att bjuda på ännu en folkfest som den

Spring av en anledning
Deltar du i Kretsloppet gör du även en god insats.
– Det är tradition för Kretsloppet att vara med och stödja organisationer
som jobbar för bättre miljö och förhållanden för våra medmänniskor.
I år är det WWF och den lokala cancerfonden här i Borås.

En kul dag
tillsammans . . .

Folkfest & uppträdande
på Stora Torget!

Ett bra sätt att synas
När boråsarna går man ur huse och folk från när och fjärran
landar i Borås under Kretsloppsdagen – då passar det
naturligtvis väldigt bra för företag att välja någon av de många
möjligheter som finns att vara med och möta både publik och
deltagare. Allt fler arbetsgivare och deras anställda ser också
Kretsloppsdagen som ett bra tillfälle för motion, lite tävling och
inte minst trevlig samvaro under andra former än vardagens.
Därför bokar många sitt eget teamtält i Stadsparken där anställda, anhöriga och kunder kan samlas.
– Här ges det tillfälle att ladda tillsammans inför loppet och sedan
fira tillsammans efter målgången, menar Roger Hjelm.
Längre in i magasinet träffar du ett av företagen som varit med
under alla nio åren – deltagit i loppet och haft en trevlig dag
tillsammans.

Fina priser till vinnarna!

2017 deltog över 6 000 löpa
re
i Kretsloppet . . .

LÖPARFESTEN TIO ÅR
FIRA MED OSS 15 SEP!

Jubileums-t-shirt och medalj
De 2 500 första vuxna, och de 2 000 första barnen som anmäler
sig kommer att få Kretsloppets egen jubileums- t-shirt – först
till kvarn gäller så passa på att anmäla dig så snart som möjligt!
Nytt för i år är att samtliga deltagare dessutom kommer att få
Kretsloppets jubileumsmedalj vid målgång.

Tillsammans kan vi göra Borås allra största folkfest till
ett ännu större och roligare arrangemang. Därför – anmäl
dig nu, var med och höj temperaturen inför Kretsloppets
10-årsjubileum!
Miljöpartner och grundare

Mediepartner

Guldpartner

GRUPPEN
BORÅS BIL. KINNA BIL. BOGESUNDS BIL.

Glädje. Passion. Trygghet - Vi visar vägen.

Arrangörer: Korpen Borås Medarrangör: SOK Knallen Samarbetspartner: TL Event

Platinapartner

Tryckpartner

ANMÄL DIG SENAST 30 JUNI
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Vinn en iPhone 8, Beats X och Apple Watch Series 3.

BANSTRÄCKNINGAR
21
10
5

Borås Arena
Knalleland

8km

De 4 500 först anmälda
får jubileums-t-shirt

Vis

kan

3km

Norrbyhuset

6km

Högskolan

En tävlande i respektive herr- och damklass (5/10 km löpning eller 5 km stavgång/gång)
har nu chansen att vinna varsitt träningspaket från Apple, värde upp till 13 489 kr. Du som
anmält dig senast 30 juni är automatiskt med i tävlingen. Vinnarna presenteras den 4 juli.

WC

Borås Energi
och Miljö

Mer information om tävlingen samt villkor hittar du på Kretsloppets hemsida.
Prispartner är Macforum Apple Premium Reseller på Stora Brogatan 8 i Borås.
n
ata

TA CHANSEN ATT TRÄNA I
GRUPP INFÖR KRETSLOPPET!
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. SOK Knallen håller i 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.
Var? Samling Ryahallens Cafeteria
Tid? Torsdagar 18.00 – 19.15
Mer information se kretsloppetiboras.se

UTLOTTNING
AV FINA PRISER
FRÅN VÅRA
SPONSORER!

26 april kl 18.00
Lugn löpning

14 juni kl 18.00
Korta intervaller

3 maj kl 18.00
Korta intervaller

9 augusti kl 18.00
Banintervaller

17 maj kl 18.00
Backintervaller

16 augusti kl 18.00
Banintervaller

24 maj kl 18.00
Träff på Fotriktigt

23 augusti kl 18.00
Träningstävling på ”skoj”

31 maj kl 18.00
Banintervaller

30 augusti kl 18.00
Korta Intervaller

7 juni kl 18.00
Backintervaller

6 september kl 18.00
Långa intervaller
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Alla får jubileumsmedalj
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Boråshallen
2km

10 km
5 km

S:ta Birgitta
griftegård

– Låt dina vänner följa dig under loppet
– Lägg till dina egna favoriter att följa live
– Se alla resultat direkt i appen
Kärrgata

n

1km

Ladda ned appen mika:timing gratis från iOS
AppStore eller Androids Google Play.
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För andra är Sjuhäradsbygden
en liten del av Sverige.
För oss betyder den allt!
Välkommen till en närproducerad bank
i en attraktiv och välmående bygd.

NU SÄTTER VI
POSITIV ENERGI
I RÖRELSE
ÄR DU MED?

2017-03-13 11:24:5

Ett företag i ACG-Gruppen

Nu ökar vi vårt utbud av energismarta produkter & tjänster och gör
det enklare för dig som kund att ta steget mot en hållbar utveckling.

Marknadsledande laddboxar och laddstolpar

Vi är stolta att kunna erbjuda InCharge, marknadsledande laddboxar
och laddstolpar. Med InCharge får du tillgång till Sveriges största
och mest snabbväxande nät av laddstationer.

Solcellsanläggningar i världsklass
boraselhandel.se

Borås Elhandel erbjuder individuellt anpassade solcellspaket
och är med dig från planering, ansökningar till färdig installation.
Generösa garantier!

Miljömärkta elavtal

Samtliga våra elavtal är fria från fossila bränslen. Med Bra miljöval
erbjuder vi den högsta miljömärkningen som finns på elmarknaden.

Det energismarta elbolaget
kundservice@boraselhandel.se | 033-20 67 25

boraselhandel.se

Eskils - vi lovar smarta tryckkoncept!
Kontakta oss på 033 - 23 28 00 eller läs mer på www.eskils.se

Kretsloppet_2017_92,5x125_20170315.indd 1

Det bästa boendet.
Vi är stadens största kommunala bostadsbolag och samtidigt ett av de äldsta i landet.
Bolaget som ägs av Borås Stad har som
uppgift att tillhandahålla ett rikt och varierat utbud av lägenheter i alla stadsdelar. Vår
vision är att erbjuda det bästa boendet för
boråsarna. Det bästa boendet för dig.

Facebook: bostader.boras Instagram: @bostaderiboras
www.bostader.boras.se

2017-03-15

Borås Bil gruppen
Sjuhärds återförsäljare på nytt & begagnat
Vi har allt du behöver för att köpa
och äga drömbilen

www.borasbil.se

GRUPPEN
BORÅS BIL. KINNA BIL. BOGESUNDS BIL.

Glädje. Passion. Trygghet - Vi visar vägen.

VISSTE DU ATT...
…kvinnor disponerar lopp bättre än män. Medan grabbarna
tenderar att gå ut hårt för att sedan krokna visar studier att
tjejer är bättre på att hålla jämn fart hela vägen.

…det svenska rekordet i
24 timmars-löpning innehas av
Johan Steene, som vid 43 års
ålder kutade 266,515 kilometer
på en 1 652 meter lång
varvbana. Det motsvarar att
springa Kretsloppets milbana
på 54 min nonstop i ett dygn.

…de flesta som springer
Kretsloppet gör det för att få
motivation till träning samt att
få uppleva stämningen och
folkfesten.

Borås Energi och Miljö
har en dröm om ett
fossilbränslefritt Borås.

VÄLJ RÄTT
LÖPARSKOR!

…6 218 personer deltog
i Kretsloppet 2017

En löparsko som sitter skönt och håller
dig skadefri gör träningen och löpupplevelsen
mycket bättre. Idag finns ett stort utbud av löparskor
och att hitta rätt kan kännas som att leta efter en nål i en höstack.
Men det behöver inte vara så svårt och urvalet blir lättare när du vet
dina förutsättningar och mål.

…många motionärer
håller en för låg stegfrekvens när de springer,
vilket leder till ökad
skaderisk. Sikta på drygt
170 när du springer lugnt
och drygt 180 när du
springer fort.

Text: Erik Wickström Foto: Rupert Weidemann, Thinkstockphotos

…forskning har visat att personer
som står upp vid skrivbordet bränner
0,15 kcal mer per minut jämfört med de som sitter ner.
Genom att ersätta sex timmar sittande med stående
skulle en person på 65 kg förbruka 54 kcal extra per
dag. Det motsvarar 2,5 kg
på ett år.
…en majoritet av
deltagarna i Kretsloppet
2017 gav betyget 5 av 5
på bansträckningen.
…löpband från
början användes
som tortyrredskap.
Kanske kan du också känna igen dig i det när du tränar
på gymmet? Löpband heter treadmill på engelska och
uppfanns 1818 av en engelsk civilingenjör. Syftet var att
straffa lata fångar och samtidigt få ut lite nytta av dem,
genom att de pumpade vatten och krossade korn.

För att få lite tips inför Kretsloppet i Borås tog vi kontakt med Henrik
Gustavsson på Fotriktigt som har 24 års erfarenhet av att hitta rätt skor
för nybörjare och motionärer.

En hållbar kretsloppsstad där olika energiströmmar tas till vara och omvandlas till
nyttor för alla boråsare. Om drömmen ska
nås måste alla som bor och verkar i Borås
medverka i stadens kretsloppsarbete. Genom
Kretsloppet och Kretsloppsveckan hoppas vi
engagera ännu fler boråsare i arbetet för en
hållbar kretsloppsstad.

9-15 SEP 2018
…en klar majoritet av de
som springer Kretsloppet är
återkommande deltagare
och många har sprungit
samtliga lopp sedan 2009.

…den vanligaste
åldersgruppen
i Kretsloppet är
43-49 år.

– I grund och botten är det ganska enkelt. Du behöver en sko med
relativt mycket dämpning för lite lugnare löpning och en sko med
mindre dämpning för lite snabbare pass, som till exempel intervallpass
eller tävling, säger Henrik och fortsätter:
– Om du inte har möjlighet att ha två par så ta den skon som är avsedd
för det du gör mest. Springer du bara en dag i veckan kan du ha en
ganska tunn sko som funkar till gym, intervaller etc. Tränar du mer bör
du ha en sko med mer dämpning.
Undvik för mycket pronationsstöd
För själva loppet tycker Henrik att du kan välja en tunn sko om du är
en van löpare. Har du inte lyckats träna så mycket är det säkrast att
springa i en sko med lite mer dämpning även i loppet.
Henrik berättar att han ofta ser motionärer med fel typ av sko.
– Många gör misstaget att inte köpa rätt sko för rätt fot. Tänk noga
igenom dina mål och vad du vill med din löpning. Testa sedan skon så
den känns rätt för just dig. Generellt är det många som köper en för
stabil sko, alltså med mer pronationsstöd än vad de behöver.

Här kommer lite tips på frågor som gör dig mer medveten om dina
egenskaper och preferenser när du köper skor. Ta gärna hjälp av
kunnig personal som hjälper dig att hitta rätt i skodjungeln.

- Vad har jag för storlek?
(mät din fot för att hitta rätt storlek)
- Springer jag främst på asfalt, grus eller stig?
- Hur ofta och mycket springer jag varje vecka?
- Gillar jag stor eller liten nivåskillnad mellan häl och tå?
- Vad har jag för steg?
Pronation, supination eller ett neutralt steg?
- Hur ser mitt fotvalv ut – lågt, högt eller normalt?
- Vill jag ha mycket eller lite dämpning?
- Vill jag ha en vattentät sko?
- Bryr jag mig om hur skon är tillverkad i relation till miljön?
- Vad är jag beredd att betala för ett par löparskor?

Pronation - inåtvinkling av foten när du går och springer. Supination - utåtvinkling av foten när du går och springer. Neutralt steg innebär att foten
varken pronerar eller supinerar vid fotisättningen.

SNACKA KRETSLOPPET OCH APPLE WATCH MED MÅRTEN NYLÉN PÅ MACFORUM
Mårten är en flitig användare av Apple Watch och har många och intressanta tankar om hur du får ut
mesta möjliga av just din digital träningskompis. Dessutom har Mårten många tips om hur du bäst
förbereder dig inför årets Kretslopp.
När? Lördag den 9 juni mellan klockan 12.00-15.00. Vart? Macforum Apple Premium Reseller på Stora Brogatan 8 i Borås.
Mårten börjar alltid med att poängtera att vi alla är olika med olika
förutsättningar, drömmar och målsättningar. Det handlar om att utgå
från sig själv och sina egna förutsättningar för att få saker att funka
som bäst.
– Löpning är roligt och enkelt och löplopp är ännu roligare då det
skapas en speciell gemenskap bland oss som springer, menar
Mårten som fick löpningen med sig som mycket ung och fortsätter.
– Min far var elitlöpare så jag har spenderat mycket tid i löpspåret
tillsammans med min far.
Numera handlar löpningen för mig mer om effekten, att hjärtat
blir starkare, flåset bättre och så tycker jag att balansen blir bättre
i huvudet.

Tre enkla löpövningar med Mårten
Att sticka ut och springa är både enkelt och effektivt. Här följer
tre enkla grundövningar som både stärker upp och hjälper dig att
förbättra din löpning. Du kan använda dessa som uppvärmning,
under rundan eller efter rundan. Tänk på att försöka ha en stolt
hållning när du springer, axlarna avslappnade och ta inte för stora
steg. Låt armarna pendla fram och bak och håll blicken framåt.

Välj själv
Du väljer själv om du vill springa ensam eller i grupp, utmana
dig själv eller andra, men på det sätt som passar just dig bäst
och viktigast är att man har kul menar Mårten och tillägger.
– Jag springer en hel del idag men mest för att det är kul och
som sagt för effekten.

Självklart ber vi Mårten om råd – och
han listar snabbt sina viktigaste tankar

TRÄNINGSTIPS FRÅN MÅRTEN NYLÉN

KOM IGÅNG
Vi har fått en exklusiv intervju med Mårten Nylén. Välkänd från
TV-programmen Biggest Loser och Ninja Warrior. Vi bad Mårten
om några tankar och träningstips inför Kretsloppet 2018.

Text: Christer Falk Foto: Morgan Norman

Att komma igång ska vara lätt istället för svårt. Sedan finns det
många bra knep att ta till för att hålla motivationen och ångan uppe.
– Ta till exempel min Apple Watch. Den håller koll på min puls, visar
vart jag ska och motiverar mig. En annan grym grej är ju att man
kan lägga in appar man själv vill ha och behöver. På så sätt skapar
jag min egen klocka.
Kretsloppet är för alla och tempot bestämmer du. Alla springer
inte för att slå tider. Man kan ju även gå.
Utgå alltid från dina egna förutsättningar idag och inget annat.
Det kanske såg annorlunda ut för några år sedan.
Om du är ovan så börja med att gå en bit och jogga en bit. Varva
promenad med att jogga och starta hellre med lite kortare sträckor.
Försök hålla en stolt hållning med axlarna avslappnade och
blicken framåt. Glöm inte att värma upp och stretcha lätt ut
musklerna efteråt.
Att må bra handlar mycket om vad vi gör för att må bra.
Kretsloppet är en bra start på någonting bra.
Var en ”idagmänniska”. Oavsett vad du än vill, önskar eller
hoppas på så skjut inte på saker till imorgon. Imorgonmänniskan
får sällan sina saker gjorda och lyckas sällan.

Tripping
En bra övning att starta med för att värma upp fotleder och få
en bra hållning.
Gör så här: Starta med stolt hållning, blicken framåt och lätta
varannan häl från marken. Börja med att rulla varannan fot från
tå och ner och håll mjuka rörelser i knäna. Luta kroppen lätt framåt
samtidigt som du rör dig framåt. Pendla armarna nära kroppen i riktning fram och tillbaka och öka frekvensen när övningen känns bra.
Höga knän
En bra övning för att träna steget, vaderna och höftböjare
Gör så här: Starta med stolt hållning och lyft vartannat knä rakt
upp samtidigt som du försöker sparka dig själv i rumpan med hälen
kommandes underifrån. Vinkla upp tårna mot smalbenen för att få
ett aktivt steg.
Hälspark
Aktiverar baksida lår och placerar foten under kroppen i steget.
Gör så här: Starta med bra hållning och jogga försiktigt framåt samtidigt som du sparkar dig själv i rumpan med hälarna. Jobba med
arm pendlingen och när hälen når rumpan så vinklar du tårna lätt
uppåt mot dina egna smalben. Öka frekvensen när steget känns bra.

Gör som Mårten starta varje morgon
med ett leende.
Följ Mårten på instagram @martennylen
för mer tips och inspiration.

KRETSLOPPET
- EN PLATTFORM FÖR
HÄLSA OCH TRÄNING
Alla kan delta i Kretsloppet oavsett ålder, om du springer eller går.
Anmäl er och peppa varandra att delta individuellt eller tillsammans
i ett lag med minst fyra deltagare. Gör anmälan enklare och starta
fakturalag eller köp värdebevis till er personal/kunder.
Teamområde i stadsparken
Kretsloppet är en dag för alla lag/företag som vill satsa på
träning och hälsa. I stadsparken bygger vi upp ett teamområde
med egen musikunderhållning, servering och enklare service som
värdeinlämning och toaletter.
Boka ett tält och samla alla anställda, anhöriga och kunder. Här
kan ni ladda inför loppen och fira efter målgång med en picknick.
Självklart är ni fria att profilera ert tält.

KRETSLOPPET BLIR EN DEL AV
VARDAGEN…
När våren börjar nalkas skickas årets inbjudan till Kretsloppet ut.
– När jag har inbjudan i min hand börjar jag lyfta vår medverkan med personalen.
Direkt blir det diskussion kring kaffeborden om hur vi ska göra i år och det är alltid
någon som har minnen från tidigare lopp. Så här brukar Kretsloppet gå igång hos
oss på Studieförbundet Vuxenskolan, säger enhetschefen Linda Arontzon.

Skapa teamkänsla
Visa ert engagemang och stärk ert varumärke i ett positivt
sammanhang med en profilerad t-shirt till ert lag/företag.

SPRING FÖR
VÄLGÖRENHET.
Skänk valfritt belopp när du springer Kretsloppet.
Tillsammans stödjer vi i år WWF och den lokala
cancerföreningen. Tillsammans gör vi skillnad.
Läs mer på kretsloppetiboras.se
och anmäl dig redan idag

Träna tillsammans
Boka Kretsloppets coach Erik Wickström och anordna träningstillfällen för personalen när det passar er. Tillsammans blir det både
enklare och roligare att träna.
För mer info och bokning av teamtält, fakturalag, picknick
och profilerade t-shirt besök kretsloppetiboras.se

Testa
1 må n
för 1:-

Text och foto: Christer Falk

Fler och fler arbetsgivare ser Kretsloppet som en del i personaltrivseln
på arbetsplatsen. Under de nio år som Kretsloppet arrangerats i Borås
har antalet medverkande lag från näringslivet och organisationer
ständigt ökat.
– Vår organisation finns i nio kommuner, därför blir Kretsloppet ett
riktigt bra tillfälle att samla så många som möjligt av personalen. Ett
ypperligt tillfälle att teambilda. Vi vänder oss även till styrelsen och jag
kan lite stolt berätta att vi har en åldersfördelning från 30 och uppåt 70.
Och den äldsta av oss väljer alltid 10 kilometersdistansen, fortsätter
Linda.
Goa minnen
Ett minne från tidigare Kretslopp hänger sig kvar hos personalen på
Studieförbundet Vuxenskolan.
– Vi som har deltagit känner väl till ”upploppet” och spurtpriset vid
Borås Energi. Där brukar det bjudas både musik, vätskekontroll och en
hel del publik. Några av de våra tog i ordentligt mot vad de trodde var
upploppet och när de passerat den gröna mattan så var de i mål.

Trodde de. De gjorde high five och började stretcha. Tills någon upplyste dem om att det hade en bit kvar för att nå målet. Det minnet kommer
alltid upp vid kaffeborden – det glömmer vi aldrig, skrattar Linda.
Tränar – var och en för sig
Någon gemensam träning inför Kretsloppet brukar personalen inte ha.
Däremot förbereder sig de allra flesta på sitt eget sätt.
– Jag brukar skicka runt små filmsnuttar där jag gör sken av att jag
varit ute och tränat. Lite fejk är det men jag tror att en och annan går
på mina uppmaningar och själva ger sig ut på någon träningsrunda,
fortsätter Linda som tillsammans med sina medarbetare planerar noga
inför själva Kretsloppsdagen.
– Vi laddar med smått och gott. Smoothie och annat uppiggande. Dessutom laddar vi mentalt med minnen från tidigare år och tankar inför det
kommande loppet. Förra året var vi tretton som deltog i loppen och tre
svarade för underhållning och utspisning vid vårt eget tält. Hur många
vi blir i år vet jag inte än – men målet är naturligtvis att vi ska bli ännu
fler, säger Linda Arontzon.

TESTA VÅRT NYA PAKET

Borås Tidning Surf
Du får nyhetsappen MinBT med personaliserat
flöde, samt obegränsad tillgång till PLUS-märkt
innehåll på bt.se. Dessutom ingår det mobila
lojalitetskortet BT-kortet fyllt med förmåner.
Första månaden kostar endast 1 kr. Därefter
förlängs prenumerationen automatiskt till
ordinarie pris, 99 kr per månad.
Boka teamtält i stadsparke
n för att ladda
och umgås inför och efter
loppet!

Intresserad? Läs mer på:
kundcenter.bt.se/prenumerera

UNDERHÅLLANDE LOKAL RADIO
För Borås. Musik. Sport. Tävlingar.

Redan
vinnare!
Vi har Sveriges mest nöjda
kunder år efter år.
Enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Med snabba

NYHETER

om Borås från
länsförsäkringar.se

Vi jobbar med Kretsloppet för en god miljö

För att vi

din bil

1
Tro. Hopp. Kärlek.
Alltid.
Överallt.

2
3
4
5

033-241770 • bilvardsexperten.net

TIPS FRÅN ERIK
WICKSTRÖM . . .
Inled lugnt – Även om du hållit igång med till exempel
skidåkning och spinning under vintern så är dina löpmuskler ovana. Spring korta och lugna turer på 20-30
minuter och träna inte oftare än varannan dag första
veckorna.
Hitta en grupp – Träning blir för de flesta roligare
tillsammans. Leta reda på någon kompis, granne eller
släktning du kan springa med. Eller varför inte hänga
på Kretsloppets löpträning på torsdagar som startar
26 april!
Anmäl dig till ett lopp – Ett säkert kort för att höja
motivationen är att anmäla sig till ett lopp. Vi är minst
sagt part i målet, men självklart tycker vi att du ska
vara med på folkfesten Kretsloppet 15 september!
Spring på mjukt underlag – Träna mestadels på
mjukt underlag, som stig och grusväg, även om du
tränar mot ett lopp på asfalt. På så sätt minskar du
skaderisken.
Våga höj pulsen – Intervallträning är inte något som
enbart är för eliten och elitmotionärer. Det är för alla
som tränar regelbundet. Spring gärna backintervaller i
början istället för att springa fort i flack terräng, för att
göra träningen mer skonsam.

LADDA UPP
MED LOGGAD
TRÄNING!
PRODUKTMEDIA PROFILKLÄDER GIVEAWAYS ARBETSKLÄDER EXPONERING

topline.se

