
 

 

Lillebælt Halvmarathon 
 

Indhold: Løb og styrke 
Længde: 2 måneder 
Niveau: Begynder 
Distance: 21 km 
Ugentlige træningspas: 2-4 
 
Foråret nærmer sig og det samme gør Lillebælt Halvmarathon. Derfor er det blevet 
tid til at træne mere struktureret mod løbet, så vi kan klare os ekstra godt. Dette 
program indeholder både løbe- og styrketræning og egner sig til ham/hende, som 
ønsker at gennemføre løbet uden pauser. 
 
Inden du begynder: Læs vores pace-guide, så du ved, hvor hurtigt du skal løbe på 
dine træningspas. Se den her. 
 
Indholdsfortegnelse: 
 
p = pause. Det er vigtigt, at du holder dig varm i pausen. Det bedste ville være, hvis du løber 
stille og roligt. 
t = tempo. ‘HM tempo’, er det tempo pr. km, du har forhåbninger om at ramme på 
løbsdagen. 
Stigningsløb = løb stille og øg farten kontinuerligt 
Hviledag(e): Det kan være en god idé at holde en hviledag mellem ugens sidste 
træningspas og ugens første. 
Styrketræning: Programmerne til styrketræning ses nederst på siden. 

 
 
 
 

https://www.sportstiming.dk/club/blog/315


 

 
 
 
Uge 1 - fase 1 (ca. 17-23 km/uge) 

 
 
 
Uge 2 - fase 1 (ca. 20-26 km/uge) 

 
 
 
Uge 3 - fase 1 (ca. 23-29 km/uge) 

 
 
 
 
 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 
Opvarmning: 10-15 min rolig løb 
+ 2 stigningsløb på ca. 50-100m. 
 
Interval: 4 x 1 km 
p: 4 min 
t: HM tempo 
 
Afjog: 5-10 min + udstræk 

(valgfrit træningspas) 
 
Styrketræning 
 
eller  
 
rolig løbetur ~ 4-6 km 

Løb 5 km i jævnt tempo 
 
Gå/jog 5 min 
 
Løb 5 km i jævnt tempo 
 
(samlet 10 km løb) 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 
Opvarmning: 10-15 min rolig løb 
+ 2 stigningsløb på ca. 50-100m. 
 
Interval: 5 x 1 km 
p: 3 min 
t: HM tempo 
 
Afjog: 5-10 min 

Styrketræning 
 
eller  
 
rolig løbetur ~ 4-6 km 
 
(vælg modsat af forrige uge) 

Løb 8 km i jævnt tempo 
 
Gå/jog 5 min 
 
Løb 4 km i jævnt tempo 
 
(samlet 12 km løb) 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 
Opvarmning: 10-15 min rolig løb 
+ 2 stigningsløb på ca. 50-100m. 
 
Interval: 6 x 1 km 
p: 2 min 
t: HM tempo 
 
Afjog: 5-10 min 

Styrketræning 
 
eller  
 
rolig løbetur ~ 4-6 km 
 
(vælg modsat af forrige uge) 

Løb 8 km i jævnt tempo 
 
Gå/jog 5 min 
 
Løb 6 km i jævnt tempo 
 
(samlet 14 km løb) 



 

 
 
Uge 4 - fase 2 (ca. 26-32 km/uge) 

 
 
 
 
Uge 5 - semi-restitutionsuge (ca. 29-32 km/uge) 

 
 
 
 
Uge 6 - fase 2 (ca. 28-32 km/uge) 

 
 
 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 
Opvarmning: 10-15 min rolig løb 
+ 2 stigningsløb på ca. 50-100m. 
 
Interval: 4 x 2 km  
p: 2 min 
t: HM tempo 
 
Afjog: 5-10 min 

Opvarmning:  
5-10 min roligt løb 
 
Tempotur: 6 km 
t: hårdt 
 
Afjog: 5 min 

Styrketræning Løb 10 km i jævnt tempo 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 
Opvarmning: 10-15 min rolig løb 
+ 2 stigningsløb på ca. 50-100m. 
 
Interval: 5 x 2 km 
p: 2 min 
t: lidt langsommere end HM 
tempo 
 
Afjog: 5-10 min 

5-7 km roligt løb Løb 12 km i jævnt tempo 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 
Opvarmning: 10-15 min rolig løb 
+ 2 stigningsløb på ca. 50-100m. 
 
Bakkeintervaller: 10 x 2 min 
p: jog ned ad bakken 
t: hårdt, men husk de mange 
gentagelser 
 
Afjog: 5-10 min 

Opvarmning:  
5-10 min roligt løb 
 
Tempotur: 8 km 
t: hårdt 
 
Afjog: 5 min 

Styrketræning Løb 14 km i jævnt tempo 



 

 
 
 
 
Uge 7 - fase 2 (ca. 38-43 km/uge) 

 
 
 
 
Uge 8 - løbsuge 

 
 
 
 
Som altid kan du skrive til dine træner, hvis du har spørgsmål eller ønsker at få 
lavet nogle ændringer. Dette kan gøres inde på “min træner”, eller ved at 
sende en mail til sebastian@sportstiming.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 
Opvarmning: 10-15 min rolig løb + 
2 stigningsløb på ca. 50-100m. 
 
Interval: 6 x 2 km 
p: 2 min 
t: ønsket 21 km tempo 
 
 
Afjog: 5-10 min 

Opvarmning:  
5-10 min roligt løb 
 
Tempotur: 10 km 
t: hårdt 
 
Afjog: 5 min 

Styrketræning Løb 16 km i jævnt tempo 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 
10 km roligt løb 6-8 km roligt løb Løbsdag 

https://www.sportstiming.dk/club/page/mintraener


 

 
 
 
 

Styrketræning 
 

Hvis du har adgang til et træningscenter, anbefaler vi, at du kører dette 
program: klik her 
 
Hvis du ikke har adgang til et træningscenter, kan du køre nedenstående 
træningsprogram. 
 

 
 

Øvelse Sæt Reps Pause Fokuspunkter 

Walking lunges 3 10-12 1-2 min Eksplosivitet og med høje knæ. 

Air squat 3 20-25 1-2 min Hold hælene i jorden, hold brystet så 
oprejst som muligt.  

Glute bridge 3 15-20 1-2 min Kort pause i toppen. 

Hyper extensions 3 15-20 1-2 min Kort pause i toppen. 

1-bens calf raises 3 10-12 1-2 min Kort pause i toppen. 

Plankevariatoner 1 3 1 min 1-2 min Se videoen for at finde den variation, som 
passer bedst til dig. HUSK: ikke strit med 
numsen! 

Plankevariatoner 2 3 30 sek 
/side 

1-2 min Se videoen for at finde den variation, som 
passer bedst til dig. HUSK: ikke strit med 
numsen! 

Øvelsesvejledning:  --> ------> ---------> https://youtu.be/HNO6zcgIo98 

https://www.sportstiming.dk/images/uploaded/7887/Styrketraening_-_loeb-4_kopi.pdf
https://youtu.be/HNO6zcgIo98

