
   

Gode gruppetræningspas til brug i 
klubber 

2-mands stafet-intervaller uden overblik 
Dette pas er et sjovt og hårdt pas velegnet til en større gruppe løbere. Det er intet problem at niveauet 

blandt løberne er forskelligt. Ideen med passet er at lave en sjov og samlende træning, hvor ingen er sikre 

på hvor langt de andre er nået og derfor motiveres til at give den gas hele vejen. 

Afhængigt af hvor hårdt man ønsker passet skal være – og lidt i forhold til hvor mange deltagere der er - 

placeres et antal kegler på en sti. Passende i en klubgruppe på 10-40 personer er 4-8 kegler. Det vil ofte 

være passende at den første kegle placeres ca. 50 m fra start, og derefter med ca. 25 m mellemrum, men 

banen kan naturligvis gøres kortere eller længere som man nu synes. 

Gruppen inddeles i hold af to personer. Dette kan gøres som man vil, men ønskes et tæt løb med 

konkurrenceaspekt, sættes hele gruppen til at løbe en hurtig tur omkring keglen længst væk inden 

stafetten starter, og træneren nummererer løberne efter deres placering. Ved 30 deltagende løbere går 

løberne placeret som 1 og 30, 2 og 29, 3 og 28 osv. sammen. 

Hvert hold får nu et nummer der passer i forhold til antallet af kegler. Er der 6 kegler skal holdene således 

nummeres fra 1 til 6. Det gør ikke noget, at flere hold har samme nummer.  

Hvert hold vælger en løber der starter. Når træneren råber ”start” løber førsteløberen ud til keglen med 

holdets holdnummer og tilbage, hvorefter der skiftes og makkeren løber samme tur.  Derefter løber 

førsteløberen ud til næste kegle og så fremdeles; Altså, har man holdnummer 1 starter man med at løbe til 

kegle 1 og derefter til kegle 2, 3, 4, 5 og til sidst 6. Har man holdnummer 3, starter med at løbe til kegle 3 og 

derefter til kegle 4, 5, 6, 1 og 2. ”Vinderholdet” er naturligvis det hold der først når omkring alle keglerne og 

råber ”færdig”.  

Ved at løbe på denne måde er det umuligt at vurdere hvem der fører, for er der længere til mål for holdet 

der mangler kegle 1 og 2 end for holdet der ”kun” mangler Kegle 6? 

Træningsformen stiller også krav til at disponere kræfterne. Hvor hurtigt tør man løbe til keglerne tæt på 

start taget i betragtning at man senere skal løbe til de længere eller omvendt? Det giver en god dynamik at 

der hele tiden er nogle at løbe efter og alle løber i forskellig tempi, afhængig af det enkelte intervals længde 

og den enkelte deltagers form.  

NB: Sørg for at organisere øvelsen så alle løber frem til keglerne i én side og tilbage i den modsatte, da 

løberne ellers risikerer at løbe ind i hinanden.  

Træningspasset kan gøres hårdere ved at løbes op ad bakke. 

  



   

Resume:  

 Placér et antal kegler på en vej. 

 Del gruppen op i tomands-hold og giv hvert hold et nummer afhængigt af, hvor mange kegler der er 
sat op. 

 De to deltagere på hvert hold skal på skift løbe ud til keglerne.  

 De skal starte med den kegle, der svarer til deres startnummer. Derefter løbes til de øvrige kegler i 
stigende rækkefølge. Efter keglen længst væk er nået fortsættes med keglen tættest på, og derefter 
igen stigende til begge løbere har været ude omkring alle kegler. 

Minutfornemmelsesløb 
Denne lidt kryptiske titel dækker over et træningspas, der er velegnet til en større gruppe løbere og som 

lærer løberen tidsfornemmelse. Træningsformen passer også godt til en gruppe med meget blandede 

niveauer, for løbetempoet er helt underordnet. Hver enkelt deltager bestemmer selv om han eller hun vil 

løbe hurtigst muligt eller stille og roligt. 

Afhængig af antallet af deltagere og mulighederne hvor man er, inddeles gruppen i et antal hold, som hver 

især sendes af sted i forskellige retninger på stier eller gennem terrænet. Holdene skal ikke følges ad, hver 

deltager vælger sit eget tempo og opdelingen i hold er mest for at der ikke skal opstå for meget trængsel.  

Øvelsen består ganske enkelt i at alle starter uden ur og skal være tilbage efter en fastsat tid, f.eks. 1, 2, 3 

eller 4 minutter. Når træneren råber ”start” skal man løbe af sted i den anviste retning, vende om og være 

tilbage efter det aftalte antal minutter. For hvert sekund man kommer for tidligt eller sent, skal man lave en 

”straf-øvelse” – f.eks. englehop eller armstrækninger.  

Skulle man således være tilbage efter 3 minutter, men kommer hjem efter 2.42 minutter siger træneren 

”minus 18” og derefter laves 18 englehop eller armstrækninger. Er man tilbage efter 3.10 minutter siger 

træneren ”plus 10”og der laves i stedet 10 gentagelser af den pågældende øvelse.  

Lav gerne øvelsen af flere omgange, f.eks. både en omgang på 1, 2, 3 og 4 minutter og find på forskellige 

straffe fra omgang til omgang. Ved, som i eksemplet, at starte med en kort tur undgås (forhåbentligt) for 

hårde straffe til en start, og man bliver bedre til at vurdere tiden efterhånden som udfordringen bliver 

større. Send gerne holdene af sted i forskellige retninger fra gang til gang for variationens skyld, og fordi det 

så er sværere at vurdere tempoet, da man så ikke kan måle hvortil man løb på forrige tur. Husk at minde 

løberne om at de skal stole på sig selv, og selv er ansvarlige for hvornår de vender. Der kan let gå 

lemminge-effekt i den, så alle de usikre vender med den første – som jo absolut ikke nødvendigvis har ret! 

Øvelsen er god fordi hver enkelt deltager som sagt selv bestemmer om han eller hun vil løbe passet som 

intervalløb eller som en rolig tur, og alle har en chance for at ”vinde” uanset niveau.  

Passet er også oplagt at organisere i en gruppe, hvor nogle fra gruppen løber længere eller mere af anden 

træning, mens de der er færdige og står og venter ellers bliver kolde.   

Resume: 

 Løb af sted og kom tilbage efter et aftalt antal minutter, typisk et sted mellem 1 og 4 minutter. 

 Der tildeles en ”straf”, som bliver hårdere desto længere man er fra at ramme den aftalte tid. 



   

Korte intervaller med kort pause og lange seriepauser. 
Find et vejkryds i en skov eller park, med mulighed for at løbe i flere retninger. Ofte er 3-5 ture fra 

midtpunktet passende. Sæt to kegler et stykke ude i hver løberetning. Der behøver ikke være lige langt ud i 

hver retning, men det vil være passende med en afstand til keglerne på et sted mellem 50 og 100 meter i 

alle retninger. Sørg for at turene er lidt forskellige, f.eks. 1-2 flade ture på vej, en tur hvor det går enten op 

eller ned ad bakke og en offroad-tur eller en tur med andre ”forhindringer”. 

Det aftales på forhånd hvor mange gentagelser der løbes. Et pas kan f.eks. være 4 * (4 * 100-200 m). 

Notationen henviser til at der løbes 4 serier á 4 * 100-200 m intervalløb med kort pause mellem hvert 

interval i en serie og en længere seriepause. Intervalpausen vil typisk være 10-20 sekunder afhængig af om 

man når tilbage som en af de første eller sidste, mens en passende seriepause er 2-3 minutter.  

Hver løber udser sig den rute de vil løbe først, og stiller sig med næsen i løberetningen. På trænerens 

startsignal løber alle ud omkring den kegle de har valgt og tilbage igen. Det vil være naturligt at de hurtigste 

løbere vælger én af kegler der er placeret længst væk, mens de der ikke løber helt så hurtigt, vælger at løbe 

efter den første af de to kegler i en given retning. Derved vender alle tilbage til udgangspunktet næsten 

samtidig (normalt inden for ca. 10 sekunder). Når sidste løber er tilbage holdes yderligere ca. 5-10 

sekunders pause og derpå startes igen. For hver 4 gentagelser holdes en den lange seriepause.  

Løberne kan vælge frit mellem turene hver eneste gang et interval påbegyndes, hvilket betyder at man kan 

løbe den samme tur hver eneste gang eller variere. 

Dette træningspas er et meget effektivt intervaltræningspas og forbedrer din kondition. Intervallerne giver 

det samme som klassiske lange intervaller, men de egner sig godt til begyndere pga. de mange pauser som 

gør det overskueligt og den lange seriepause, som giver mulighed for at evaluere tempo og træthed eller 

eventuelt stå et interval over i ny og næ. Træningsformen ligger også godt til hurtige og/eller stærke løbere, 

samt løbere med baggrund i intervalsportsgrene som ketsjersport og boldspil. 

Træningen er meget nem at være træner på – man kan blive stående på samme sted under hele passet, 

hvis det skal være. Det giver en god dynamik at løberne kommer tilbage til start fra forskellige retninger, og 

det er oplagt at opfordre til at løberne, straks de er tilbage, hjælper med at heppe resten i mål. 

Resumé: 

 Fra et midtpunkt løber deltagerne efter eget valg omkring kegler placeret i forskellige retninger ca. 
50-100 m væk. 

 Straks alle er tilbage tælles ned og et nyt løb begynder.  

 Der løbes 3-5 gentagelser hvorefter der tages en længere pause. Dette gentages 3-5 gange i alt.  

  



   

Intervaller med summerede styrkeøvelser 
Dette pas fungerer bedst hvis det udføres blandt løbere på samme niveau, og der må ikke være for mange 
på hvert hold. I forbindelse med en klubtræning sammensættes således passende hold á 2-4 personer. 
Træningspasset inkluderer styrketræning i et løbetræningspas på en måde, som enten kan være hyggelig og 
social eller kompetitiv.  
 
Start med at vælge en løberundstrækning og antal gentagelser. I klubregi vil en rundstrækning på ca. 1 km 
som skal løbes 4 gange være passende. 
 
Inden start vælges et antal styrkeøvelser svarende til antallet af omgange, der skal løbes på den valgte 
rundstrækning. Det aftales hvilke styrkeøvelser der skal laves, i hvilken rækkefølge de skal udføres samt 
hvor mange gentagelser af hver øvelse, der skal laves. Et valg kunne f.eks. være 10 armstrækninger, 15 
englehop, 1 min planken og 15 mavebøjninger i nævnte rækkefølge.  
  
Først løbes rundstrækningen på 1 km. Tilbage ved start laves straks 10 armstrækninger, hvorefter der løbes 
en omgang mere. Næste ”pause” er så 10 armstrækninger + 15 englehop og således forsættes indtil 
løberne efter den fjerde 1 km’er skal lave 10 armstrækninger + 15 englehop + 1 min planke + 15 
mavebøjninger.  
 
Programmets hårdhed kan justeres i forhold til længden på rundstrækningen, valg af øvelser samt 
naturligvis antallet af gentagelser. Vil man gerne prioritere styrkedelen vælges en kort rundstrækning og 
mange gentagelser, f.eks. 8 * 500 m. Starter man her med 10 armstrækninger har man lavet 80 
armstrækninger når passet er omme!  
 
Det kan være klogt for den uerfarne ikke at vælge for mange øvelser der belaster løbemuskulaturen, da 
passet ellers bliver ekstra hårdt.  
 
NB: Hvert hold bestemmer selv om de vil udføre løb og øvelser i moderat tempo eller vælger at udføre 
træningen kompetitivt. Trænes kompetitivt er reglerne, at holdet løber hurtigst muligt uden at splittes, 
mens øvelserne udføres synkront over for hinanden, hvor den bedste sætter tempoet højt, men ikke laver 
øvelserne hurtigere end at den langsomste kan følge med.  
Bemærk også at der ikke er nogle pauser hvor man bare hviler – ”pausen” er styrketræningen - eller løbet!  
 
Et par tips til klubtræning: 

 Vis og lad løberne afprøve styrketræningsøvelserne inden i går i gang – det giver et bedre flow. 

 Alle hold behøver ikke lave det samme. De hurtige og stærke kan f.eks. fint løbe en ekstra runde og 
vælge en ekstra øvelse. De kan også lave flere gentagelser af de valgte øvelser eller vælge hårdere 
øvelser. 

 
Find mere inspiration på 

www.motionDANMARK.dk og www.motiondanmark.dk/loeb/ugens-loebepas/ 

 

God fornøjelse! 

Dansk Atletik Forbund og MotionDANMARKs konsulentteam 

http://www.motiondanmark.dk/
http://www.motiondanmark.dk/loeb/ugens-loebepas/

