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Få en

Dette p.ogram er til dig, der har gennemført
b€gynderprogrammet eller i forvejen kan løbe i en halv time
i træk, Programmet forbedrer din form støt o9 sikkert, så du
efter 12 uger let kan løbe 10 kilometer,
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Rask gang: Frisk trave-tempo, godt med armsving på,
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Du er rimelig presset, og hiver efter vejret.
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Drømmer du om at kunrie løbe 5
km i et hug? ...

)rl

idil§r t:eitkli

I

liÅLVÅ{ÅftÅTt}r,{
12 ugers halvmaraton-program
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10 min. løb i roligt tempo

2 min. rask gang

2 min. rask gang
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Programmet til dig, der i
forvejen kan løbe I en halv ...
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Programmet her er til dig, der
starter helt fra bunden,

10 min, løb i roliqt tempo
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Løb i moderat tempot Du er stadig ikke super presset, men
puster og taler kun i korte sætninger.

i høit tempo!
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Løb i roligt tempot Tempoet er ikke hurtigere end du kan holde en

ta!
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(lar tii rnaraton på 26 uger
Fra 10 kfi til halvmaratcn
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Lige noget for mig!

Lsb er suFer foibfænding

Selv om du godt kan løbe distancen efter nogle uger, så lad være.
Du risikerer skader, hvis du går for hurtigt frem.
For at være helt klar til dagens program kan du evt. starte hver
træning med at gå i fem minutter og løbe i dt, udover det der
allerede står i træningsprogrammet.
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Lige nu får du det
eksklusive bodywear fra
Craft med når du bestiller 3
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