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Så blir löpningen snabbt en  
naturlig del av din vardag

Färgvarianter

Version A

Fyrfärg. 

Version B

Används mot gul bakgrund.
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Används mot blå bakgrund.
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Svart.

Olika varianter för olika ändamål. Version A är 
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LÖPNING SKA VARA
GLÄDJE & GEMENSKAP

KRÖNIKA INNEHÅLL

De där 24 
timmarna är 
som en känslo
mässig berg
ochdalbana. 
Ett tag är jag 
kanske sur, 
förbannad och 
psykad.
Läs intervjun 
med 24-timmars-
löparen Maria 
Jansson på sidan 
23. 

”

Doktor Jan Welander var krass 
men ärlig:  ”Du imponerar 
inte Stefan!” Det var december 
2016, vågen stod på nästan fem 
kilo över 0,1 ton, och några av 
mina värden höll på att gå över 
gränsen till farliga. Ett halvår 
senare visade samma våg 88,4 
kilogram.

 

Jag fick återigen uppfyllas en känsla som 
jag ärligt inte trodde att jag skulle få 
uppleva igen. Efter Welanders besked 
den där gråtrista decemberdagen blev 
det först massor av långa promenader, 

sen ett lätt lufsande i långsam joggfart under 
våren – och SM-milen på 56 minuter i juni!

Varv efter varv på en träningsbana i 
Molkom med mjukt skönt underlag, inga back-
ar och ett lätt regn. 

Jag är fortfarande ödmjuk inför utmaning-
en att komma över den berömda ”tröskeln” 
men kan med glädje konstatera att jag nu har 
haft kontinuitet i träningen under en längre 
period. Allt går om man vill!

 
Löpning ska vara glädje och gemenskap. Med 
åren har jag också lärt mig att inse att pre-
stationen i sig inte är det viktigaste, utan det 
handlar snarare om vägen dit. Under min tid 
som förbundskapten lovade jag att springa 
Göteborgsvarvet i gamle häckfantomen Robert 
Kronbergs tävlingsdräkt om vi tog en dubbelse-
ger i Finnkampen.

 Och dubbelseger blev det. 2010 ”tryckte” 
jag på mig ”Robbans” heldräkt, en sådan där 
gammaldags baddräkt, och ställde mig på start-
linjen. Sällan har jag fått så många glada tillrop 
och uppmuntrande kommentarer. I ett av de 
varmaste loppen genom tiderna kämpade jag 
mig in strax över två timmar och kunde framfö-
rallt glädjas över att ha besegrat OS-mästaren i 
höjdhopp Stefan Holm. Bara en sådan sak! 

   
I den här tidningen kommer vi bland annat be-
rätta om vägen till startlinjen för alla som har 
valt att springa ett långlopp i år. Vad ska man 
tänka på när det handlar om kost, val av skor, 
upplägg av träning?

 Själv siktar jag på bland annat SM-milen 
den 14 juni. Ta chansen och njut av löpningen!

 

Stefan Olsson
Generalsekreterare,
Svenska  
Friidrottsförbundet

MYTERNA OM TRÄNINGSKOST SIDAN 15
Dieter, energidrycker, kosttillskott... Svenska 
Friidrottsförbundet dietist Marina Sjöberg 
 reder ut sanningar och myter om kost.

HITTA DIN LÖPARSKO SIDAN 27
Med rätt skor blir löpupplevelsen större  
– och  skaderisken mindre. Här berättar 
 Löplabbets  expert om hur man väljer skor.

TRÄNINGSTIPS SIDAN 13
Alla kan springa! Svenska rekordhållaren på 
halvmaraton, Mikael Ekvall, har satt ihop ett 
träningsprogram som förvandlar vem som 
helst till en löpare på 10 veckor.

LÖPARINTERVJU: 

RICKARD OLSSON SIDAN 15
Allt började med en utmaning av 
 program ledarkollegan Lotta Engberg.  
Sen blev  Rickard Olsson fast. Nu tränar  
han regel bundet och älskar löpning och  
att springa lopp.

Så många långlopp finns kvar att springa under 2018. Se hela listan på nästa uppslag!
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HÄRLIGA LÅNGLOPP

ATEA MÄLARMARATON
Västerås, 21 april

 Precis som det finns massor av klassiska 
lopp som funnits i mängder av år, så finns 
det pigga nykomlingar som pockar på 
uppmärksamheten. Ett av dem är Atea 
Mälarmaraton som är ett halv- och 
helmaraton som nu ska arrangeras för 
andra gången. Loppet passar alla, såväl 
dem som vill testa en lite längre distans 
som de som jagar ett nytt personbästa. 
Halvmaraton-deltagarna springer ett 
varv genom Västerås centrum och utmed 
Mälaren. De som väljer dubbla distansen 
springer två varv av samma bana. Och 
att loppet springs i centrala delarna av 
Västerås garanterar i sig en folkfest. 
Västerås är dessutom en ”platt” stad 
vilket ger möjlighet till bra tider eftersom 
det saknas branta backar. 

SKÅNE TRAILCUP
Mars till inovember

 Under 2018 kommer sex olika traillopp 
att arrangeras i Skåne under samlings-
namnet ”Spring i Skåne Trailcup 2018”, 
där sjätte och sista loppet anordnas i 
Kristianstad den 25 november. I elitklas-
sen samlar man poäng i de olika deltäv-
lingarna och man måste vara medlem  
i en förening ansluten till Skånes Fri-
idrottsförbund för att få deltaga. Längsta 
distansen är Genarps IF Trail den 7 juli 
som mäter hela 27 kilometer. Gemen-
samt för de sex olika loppen är att de alla 
är kuperade banor på stigar, skogsvägar 
och i vissa fall även delvis obanad 
skogsterräng och att varje bansträckning 
är en naturupplevelse i sig. 

VÅRRUSET
Hela Sverige, maj och juni

 För 30:e året i rad är det dags för 
Vårruset, som arrangeras i 21 städer och 
där det finns en nykomling i år: Linkö-
ping. Vårrusets fem kilometer är alltifrån 
en kul grej med kompisarna till en 
formkoll eller en början på ett nytt 
träningsliv. Distansen gör det till ett lopp 
för alla tjejer – ung som gammal, otränad 
som vältränad – och de fem kilometerna 
kan springas, joggas eller promeneras  
i rask takt. Vårruset arrangerades för 
första gången 1989 för att uppmuntra 
även kvinnor att deltaga i ett löpar-
evenemang, då undersökningar visade 
att det övervägande var män som deltog  
i lopp och att många kvinnor inte kände 
sig bekväma med att delta i lopp med 
män. 

KUNGSHOLMEN RUNT
Stockholm, 5 maj

 En av öarna som är Stockholms 
innerstad bjuder både på ett millopp och 
en halvmara. Milbanan består av långa 
flacka rakor under första delen och en 
knixigare avslutning. Halvmaran blir två 
varv och lite mer på samma bana, och 
det finns även övriga distanser som kan 
göra deltagandet till en riktig familjefest. 
Det är 20 år sedan premiärloppet 
avverkades, och många beskriver det 
som en perfekt uppladdning inför 
Stockholm Maraton som kommer fyra 
veckor senare.

SPRINGTIME
Helsingborg, 5 maj

 Det är dags för den 38:e upplagan av 
Helsingborgs stadslopp, som är en 
mycket populär folkfest i den skånska 
stad som också bär namnet ”Sundets 
pärla”. Mil-loppet har en vacker 
sträckning, bland annat rundar man 
trolska Pålsjö Skog och grustennisbanor-
na där, för att slutligen gå i mål mitt i 
centrala staden. 

Det finns en bit över 400 
 årligen arrangerade lopp 
som   mäter en mil eller mer 
och som är  godkända av 
Svensk Friidrott. Alla bär 
på sin egen historia.

Här kommer 25 lopp 
som på ett eller annat sätt 
sticker ut – och på sven-
skalopare.se finns mer 
 information om alla lång-
lopp!

APRIL
18 apr Örebro AIK halvmaraton Örebro
21 apr Skövdeloppet Skövde
21 apr Atea Mälarmaraton Västerås
21 apr Banloppet Ärla
21 apr Höganäs Halvmaraton Höganäs
21 apr Kungsbackaloppet Kungsbacka
21 apr Tjejmilen 21K Stockholm
21 apr Skrylleloppet S Sandby
21 apr Skärgårdsmilen Hönö
21 apr UT-milen Ulricehamn
21 apr Tjust Trail Run Västervik
21 apr Vårstafetten Målilla
22 apr Göingefejden Trailrun Breanäs
28 apr Lerumsloppet Lerum
28 apr Kumla Stadslopp Kumla
28 apr Ältasjön Runt Älta
28 apr Kvantumloppet Huddinge
28 apr Korta terrängen Ludvika
28 apr Classic Weekend Gotland Visby
28 apr Munkastigen trailrun Laxå

MAJ
1 maj RISEN-loppet Genarp
1 maj Danderydsloppet Danderyd
1 maj Växjöloppet Växjö
2 maj Vårruset Malmö Malmö
3 maj Vårruset Helsingborg Helsingborg
5 maj Wärnamo Kvartsmaraton Värnamo
5 maj STHLM Trail Run Stockholm
5 maj Näsetloppet Västra Frölunda
5 maj Lundaloppet Lund
5 maj Gävle Halvmarathon/Milen Gävle
5 maj Soteleden TerrängMarathon Bovallstrand
5 maj Springtime Helsingborg
5 maj Springtime  Mariestad
5 maj Sätermaran Säter
5 maj KfS Kungsholmen Runt Stockholm
5 maj Västgötaloppet Trail Tvärred
5 maj Björnlunken Kungsör
5 maj Ölands Kyrkstafett Färjestaden
5 maj Turebergsstafetten Sollentuna
5 maj Nya Humlestafetten Bromölla
6 maj Lidingö Ultramarathon 50 Lidingö
6 maj Kanallöpet Borensberg
6 maj Mölnlyckeloppet Mölnlycke
6 maj Lidingö Ultramarathon 26 Lidingö
6 maj Tuve Trailrun Göteborg
6 maj Vårmilen Lidingö
7 maj Vårruset Göteborg
8 maj Swedbank Grabbhalvan Norrköping
8 maj Swedbank Tjejhalvan Norrköping
8 maj Swedbank 3x3 Relay Norrköping
8 maj Sparbanksloppet Glimåkra
8 maj Vårruset Halmstad
8 maj Lidingöloppet On Tour Jönköping

HÄR ÄR ALLA LÅNGLOPP 2018

Skånsk
folkfest
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9 maj Vårruset Växjö
10 maj STaR-Loppet Piteå
10 maj Ottarsloppet Vendel
12 maj Hälleforsterrängen Hällefors
12 maj Svillingeruset Fellingsbro
12 maj ICA-Loppet 2018 Sundsvall
12 maj Lidköpings Stadslopp Lidköping
12 maj Klara Milen Vinn Bilen Sollentuna
12 maj Östhammars Stadslopp Östhammar
12 maj Rättviksloppet Rättvik
12 maj Scaniamilen Oskarshamn
13 maj Solnaloppet Solna
14 maj Vårruset Kalmar Kalmar
15 maj Trailvarvet Göteborg
15 maj Vårruset Jönköping
15 maj Linnealunken/Papricaloppet Nybro
15 maj Blodomloppet Malmö  Malmö
16 maj Karlstad Maratonstafett Karlstad
16 maj Älven runt vt Borlänge
16 maj Tjejloppet Kristianstad Kristianstad
16 maj Stafettvarvet Göteborg
17 maj Milspåret Stockholm
17 maj Blodomloppet Uppsala
17 maj Vårruset Norrköping
18 maj Specialvarvet Göteborg
19 maj Skärholmsloppet Stockholm
19 maj Göteborgsvarvet Göteborg
19 maj Cityvarvet Göteborg
20 maj Lilla Varvet Göteborg
20 maj Hässleholms Tjejmil Hässleholm
21 maj Vårruset Falun Falun
21 maj Blodomloppet Hudiksvall Hudiksvall
22 maj Blodomloppet Umeå Umeå
22 maj Vårruset Gävle
23 maj Vårruset Stockholm Stockholm
23 maj OMT Finspångs Stadslopp Finspång
24 maj Fjugestaloppet Fjugesta
24 maj Sankt Hans eXtreme Lund
24 maj Harsprånget Kristinehamn
25 maj Eksjö Stadslopp Eksjö
26 maj Stockhlolms Brantaste Stockholm
26 maj England runt Markaryd
26 maj Kristianstad stadslopp Kristianstad
26 maj Å-loppet Eskilstuna
26 maj Vilden X-TRAIL Jönköping
26 maj Borås Ultra Marathon (BUM) Göteborg
26 maj Tolvanloppet Bromma
26 maj Blekinge River Trail Mörrum
26 maj Änglamilen Ängelholm
28 maj Blodomloppet  Borlänge
28 maj Kalvinknatet Kalmar
28 maj Vårruset Vänersborg
29 maj Gubbracet Örebro
29 maj VårRuset Karlstad
30 maj VårRuset Örebro
30 maj Tjejlunken Vetlanda
30 maj Drottning Margareta-loppet Kalmar
30 maj Marathonstafetten Trollhättan
31 maj VårRuset Västerås
31 maj Spring en mil vinn en bil Östersund
31 maj Blodomloppet Linköping

JUNI
1 juni Gnesta Marknadslopp Gnesta
1 juni Karnevalsloppet Avesta
2 juni Gällivare Rör på sig Gällivare
2 juni Skatås Ryggar Trail Göteborg
2 juni ASICS Stockholm Marathon Stockholm
2 juni Hanaskog Runt  Hanaskog
3 juni Sundsvall Trail Sundsvall
3 juni Tanumsloppet Tanumshede
3 juni Stockholm Mini Marathon Stockholm
4 juni Vårruset Luleå
4 juni Blodomloppet Göteborg
4 juni Rallarrundan Hallsberg
5 juni Vårruset Umeå
6 juni Friskusloppet Varberg
6 juni Paradisloppet Stockholm, Ingarö
6 juni Fiskebäcksloppet - Tre hamnar Göteborg
6 juni Trailloppet/Karolinerjoggen Dals-Rostock
6 juni Blodomloppet Stockholm
7 juni Sandbäckens Norrköpingsstafetten Norrköping
7 juni Blodomloppet Karlskrona
8 juni Vimmerbyloppet Vimmerby
9 juni Österåkersmilen Åkersberga
9 juni Bålstaloppet Bålsta
9 juni Söder runt Stockholm
9 juni Öje-Venjan loppet 21 km Öje och Venjan
10 juni Tjejjoggen Sjulsmark
10 juni Malmöloppet Malmö
10 juni Alingsåsloppet Alingsås
10 juni Stockholm Trail Stockholm
11 juni VårRuset Uppsala
12 juni VårRuset  Sundsvall
13 juni VårRuset  Östersund
14 juni STHLM10 med SM milen Stockholm
14 juni Mälarenergi Stadslopp Västerås
16 juni Ljungskileslingan Ljungskile
16 juni Halvmaran Linköping Linköping
16 juni Lerum Vildmark Lerum
16 juni Urskogsloppet Björna
16 juni Karlstad Minilopp Karlstad
16 juni Ludvika Stadslopp Ludvika
16 juni Skellefteå Midnight Marrathon Skellefteå
16 juni Enhörna IFs Jubileumslopp Enhörna
16 juni Öland Ultra Borgholm
16 juni High Coast Ultra Kramfors
16 juni Karlstad Stadslopp Karlstad
16 juni IndalsledenLoppet Bergeforsen
17 juni LagaMilen Skillingaryd
19 juni Offerdalsmilen Offerdal
19 juni Amazing Trail Stockholm
22 juni Borejoggen torsby
22 juni Orsakajt´n Orsa
24 juni Nackhällerundan Varberg
26 maj Luleå Stadsmara Luleå

STOCKHOLM MARATON
Stockholm, 2 juni

 Stockholm Maraton firar 40 års-
jubileum! Första lördagen i juni är 
datumet för utmaningen som ibland har 
avgjorts i högsommarvärme, andra 
gånger i januaritemperatur. Vad som 
däremot är säkerställt är att den tidigare 
klassiska tvåvarvsbanan byts ut mot en 
mer varierad sträcka med färre branta 
stigningar och nedförslut än tidigare. 
Den nya banan går genom alla stadsde-
larna Östermalm, Vasastan, Kungshol-
men, Norrmalm, Djurgården, Gamla 
Stan och Södermalm. Detta är Nordens 
och ett av Europas största maratonlopp. 

KARLSTAD STADSLOPP
Karlstad, 16 juni

 Marknadsföringen av detta anrika lopp 
är tydlig. Loppet kallas kort och gott för 
”Årets svettigaste folkfest”. Och en 
vecka före midsommar kan det vara 
högsommarvarmt i Värmland – eller tio 
grader. Ingen vet. Däremot är detta 
klassiska lopp alltid hett och en stor 
folkfest. Den snabba och vackra banan 
löper genom Karlstads centrala delar och 
passar alla från elitlöpare till vardags-
motionärer. Årets upplaga blir den 39:e  
i ordningen för det lopp som tidigare 
gick under namnet Götajoggen. Och det 
finns en liten skara löpare som går under 
namnet ”De Trogna”, som har deltagit  
i samtliga lopp sedan premiäråret 1980. 

ST OLAVSLOPPET
Trondheim-Östersund, 27-30 juni

 Börja i Norge – och spring i mål i 
Sverige. St Olavsloppet etablerades 1988 
och är en landsvägsstafett mellan 
Trondheim och Österund, där starten 
växlar mellan städerna varannat år. 
Loppet består av fyra dagsetapper om 
cirka 34 mil totalt, varav den största 
delen går på asfalterad väg. St Olavs-
loppet är den perfekta löparfesten för 
sammansvetsning av företag, byar, 
föreningar och organisationer. Loppet, 
som fått namn efter den norska kungen 
Olav Haraldsson, följer den natursköna 
St Olavsleden över Rödön, Alsen, Åre, 
Sandvika och Stiklestad. 

BLODOMLOPPET
Hela Sverige, 15 maj till 13 september

 17 olika orter runt om i Sverige står 
som värdar för Blodomloppet – ett 
motionslopp om fem eller tio kilometer 
som syftar till att uppmärksamma den 
livsviktiga blodgivningen och främja en 
hälsosam livsstil. Föreningen Blodom-
loppet Sverige är en ideell förening vars 
medlemmar är idrottsföreningar och 
blodcentralen och hela överskottet från 
loppen går tillbaka till arrangörsfören-
ingarnas ungdomsverksamheter. När 
Blodomloppet drog i gång 1993 var det 
för att grundarna hade åsikten att 
”framtidens blodgivare finns bland 
motionärer”.

GÖTEBORGSVARVET
Göteborg, 19 maj 

 Den stora folkfesten i Sveriges näst 
största stad fortsätter att leverera. Med 
över 60 000 anmälda löpare och fler än 
200 000 hängivna åskådare längs banan 
är Göteborgsvarvet ett av världens 
största långlopp. Sedan starten 1980, då 
1 800 löpare fanns anmälda, har över 
1,4 miljoner människor utmanat sig 
själva med att springa de dryga två 
milen på Göteborgs gator. Och 
sedan 2011 har Göteborgsvarvet 
genom sina löpare samlat in över 
nio miljoner kronor till välgörenhet 
– i årets lopp kan man välja att springa 
för Ung Cancer, Stadsmissionen eller 
Ågrenska. 

ÅLOPPET
Eskilstuna, 26 maj

 När våren går mot sommar är det dags 
för det loppet som marknadsför sig själv 
som ”Sveriges vackraste kvartsmara”. 
Jo, själva huvudloppet mäter 10 549 
meter – två varv på en bana på drygt 5 

000 meter med start och 
mål i Stadsparken. 

Givetvis finns möjlig-
heten att bara springa 
ett varv också. Banan 
går runt Eskilstunaån 
och den ständiga 

närheten till vattnet 
och de vackra, historiska 

byggnaderna runt omkring 
skapar en löparmiljö som genererar 
energi även till den mest trötte. 

ÖLAND RUNNING
Öland, maj till oktober

 Detta är inte ett lopp – utan massa 
olika! Ett drar igång redan den 5 maj 
med Kyrkstafetten som innehåller 
olika distanser och som verkligen 
passar alla olika sorters löpare. 
Sedan avlöper sommarloppen 
varandra med bland annat Öland 
Maraton i början av augusti för att 
sedan gå i mål med Ekerumsloppet 
den 4 oktober. Det är ett millopp 
som är något utöver det vanliga, det 
har en utmanande bansträckning 
och springs på terrängstigar i den 
vackra naturen runt Ekerum och 
Rällaskogen som vid tidpunkten lär 
ha träd som brinner och förhopp-
nings hög, klar oktoberluft.

Vacker
löpar-
miljö
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27 juni S:t Olavsloppet Trondheim-Östersund
27 juni Böda Beach Run Böda Sand
29 juni Engelbrektslöpet Norberg
29 juni Trosa Stadslopp Trosa
29 juni Midnattsloppet Kvänum
30 juni Båstad Marathon Båstad
30 juni Hallandsloppet Vessigebro
30 juni Engelbrekt Halvmara Norberg
30 juni Billingen Trail Marathon Skövde
30 juni Kalmar Malkars 21 KM Kalmar
30 juni Viby marathon Östansjö
30 juni Jordgubbslunken Rudskoga Kristinehamn
30 juni Engelbrektsstafetten Norberg

JULI
4 juli Hörby Marknadslopp Hörby
5 juli 50 km & SM 100 KM Helsingborg
6 juli Oskarshamns stadslopp Oskarshamn
6 juli Böda Sandsloppet Böda Sand
6 juli Byrundan Gamleby
7 juli Coloramaloppet Pajala
7 juli Mörksuggejakten Trail Run Rättvik
7 juli Strömstadmilen Strömstad
7 juli Kustmaran och Kristianopel Runt Karlskrona
7 juli Genarps IF Trail GIFT Genarp
8 juli MoraTrail Mora
10 juli Wallanderloppet Ystad
12 juli Vindelälvsloppet Vännäsby
14 juli Semesterhalvmaran Fjugesta
14 juli Musköloppet Muskö
14 juli Varbergsloppet Varberg
14 juli Laholmsloppet Mellbystrand
15 juli Victorialoppet Borgholm
18 juli Buggruset Malung
20 juli Kraftprovet Trollhättan
21 juli Levaloppet Visby
21 juli Hornsjön Runt Löttorp
24 juli Löttorpsvarvet Löttorp
26 juli Citadelloppet Landskrona
27 juli LäcköVarvet Lidköping
28 juli Ölandsjoggen Solvallen, Löttorp, Öland
28 juli Norrtälje Stadslopp Norrtälje
28 juli Falkenbergs Stadslopp Falkenberg
31 juli Run for Pride Stockholm

AUGUSTI
1 aug ATEA Kalmarmilen Kalmar
3 aug Kullaloppet Rörum
4 aug Ölands Marathon Löttorp
4 aug Tällberg halvmarathon Tällberg
4 aug Höga Kusten Marathon Nordingrå
4 aug Vildmarksmilen Gävle
4 aug Baldersnäsjoggen Dals Långed
4 aug Musselloppet Lysekil
7 aug KK-joggen Katrineholm
8 aug ATEA Norrköpings Stadslopp Norrköping
11 aug Hagenloppet Skövde
11-aug Kivijärviloppet Kivijärvi
11 aug Ale Trail Race Bohus
11 aug Runrundan-run to make a change Vallentuna
11 aug Prinsens Minne Halmstad
11 aug Stripastafetten Guldsmedshyttan
12 aug STHLM Urban Trail Stockholm
14 aug Blodomloppet Jönköping
15 aug Hamnmilen Luleå
17-aug Eskilstunaloppet by Night Eskilstuna
17 aug VP Citylopp Vetlanda
18-aug Tavelsjö Halvmarathon Tavelsjö
18 aug Oxelöloppet Oxelösund
18 aug Ultravasan 45 Mora
18 aug Springvasan 30 MORA
18 aug Ultravasan 90 Mora
18 aug Midnattsloppet Stockholm Stockholm
18 aug Jönköping Marathon & Half Marathon Jönköping
18 aug Trollhättan City Trail Trollhättan
18 aug Vasastafetten Mora
18 aug Vasakvartetten Mora
20 aug Lidingöloppet on Tour Linköping
22aug Länsloppet Luleå
22 aug Älven runt ht Borlänge
22 aug Orderinvestloppet Knislinge
22 aug Stafesten för UNICEF Stockholm
23 aug Blodomloppet  Örebro
25-aug Midnattsloppet Göteborg Göteborg
25 aug Mariestadsloppet Mariestad
25 aug Classic Weekend Linköping Linköping
25 aug Borås Night Trail Borås
25 aug Festivaloppet Srömsnäsbruk
25-aug Dundret Extrem running Gällivare
25 aug Skördeloppet Hedemora
25 aug Nattloppet Kalmar Kalmar
25 aug Mullsjö x-trail ½marathon Mullsjö
25 aug Väckelsångsloppet Väckelsång
25 aug Trelleborgsloppet  Trelleborg
25 aug Östansjöloppet Östansjö
26 aug Solsidan Runt Saltsjöbaden
27 aug Blodomloppet Västerås
28 aug Blodomloppet  Timrå
29 aug Göteborgs brantaste Göteborg
29 aug Blodomloppet  Karlstad
30 aug Jägarmilen Kiruna
30 aug Stafesten för UNICEF Luleå
30 aug Mjölbyfemman Mjölby
31 aug Hillerstorp Adventure Race Hillerstorp

SEPTEMBER
1 sep Kåsjön Trail Öjersjö
1 sep Ludvika Trailweekend Ludvika
1 sep Torshälla Stadslopp Torshälla
1 sep Trekungaloppet Kungälv
1 sep Ryssberget Trail Sölvesborg
1 sep Halmstadmilen Halmstad
1 sep Hässleholmsloppet Hässleholm
1 sep Edet Runt Lilla Edet
1 sep John Bauer Trail Run Huskvarna
1 sep Skoskavet Skokloster
1 sep Tjejmilen Stockholm

TJEJMILEN
Stockholm, 1 september

 När augusti tackat för sig är det dags 
för tusentals tjejer att återigen samlas på 
Gärdet i Stockholm för att springa tio 
kilometer i Sveriges största event enbart 
för tjejer. Det är en mäktig upplevelse när 
hela huvudstaden vibrerar av förvän-
tansfull tjejkraft. Redan den 21 april 
finns möjligheten att springa samma 
bana – två gånger om. Då är det nämli-
gen premiär för Stockholms nya halvma-
ra, Tjejmilen 21k. Bansträckningen är 
magisk och går förbi Kaknästornet, ut på 
Djurgården där Skansen, Gröna Lund 
och Rosendals vackra slottspark bara är 
några av de kända platser som passeras.

KRETSLOPPET
Borås, 15 september

 Det är tioårsjubileum för den stora 
löparfesten i Borås, och de 4 500 först 
anmälda får en jubileumströja på köpet. 
Kretsloppet håller i sin tradition om att 
varje år vara med och stödja organisatio-
ner som gör en insats för utsatta grupper, 
sjuka och andra behövande. 2018 har 
Kretsloppet valt att stödja Världsnatur-
fonden och den lokala cancerföreningen 
i Borås. Korpen Borås arrangerar denna 
löpardag som har en stark miljöprofil 
och där kretslopptstanken och krets-
loppsarbetet står i fokus och lyfts fram. 

LÖPARFESTEN
Falsterbo, 15 september

 Ta del av den storslagna naturen i 
Skanör-Falsterbo – den som orkar. Här 
finns alternativ: antingen en halvmara, 
eller ett millopp. Halvmarans bankarak-
tär bör tilltala de som tycker att det är 
skönt att springa drygt två mil och 
samtidigt njuta av vackra omgivningar, 
och man springer på en blandning av 
asfalt, parkmiljö och grusväg. Banan 
sträcker sig bland annat längs vackra 
Kärleksstigen som binder ihop Skanör 
med Falsterbo. 

FALKENBERGS STADSLOPP
Falkenberg, 28 juli

 En underbar sommardag som helt går i 
löpningens tecken, där milloppet är 
dragplåstret för de 
vuxna men där det 
finns massor av 
klasser och 
sträckor även för 
barn. Ända sedan 
1982 har detta 
numera klassiska 
lopp arrangerats sista 
lördagen i juli, där en del 
av sträckan går längs såväl Ätrans norra 
som södra strand och där vackra 
Tullbron därför blir en naturlig passage. 

SKÖRDELOPPET
Hedemora, 25 augusti

 Sista helgen i augusti dukar Hedemora 
upp för folkfest. Då förvandlas denna 
klassiska stad – faktiskt Dalarnas enda 
medeltida stad med officiella rättigheter 
– till en enda stor löparfest. Skördeloppet 
hade ifjol tur med vädret eftersom 
sommaren kom och hälsade på först  
i slutet av augusti. Förutom en mängd 
olika lopp för stora och små – där 

milloppet är själva huvudattraktionen 
– så bjuds också på olika sorts 
 uppvisningar, musik efter banan och 
massor av priser i nummerlappslotteriet.

STAFESTEN FÖR UNICEF
Sex olika orter, augusti och september

 Sveriges festligaste stafettlopp där fem 
löpare i varje lag springer fem kilometer 
var. Denna tävling hette tidigare 
 Bellmansstafetten men har nu bytt namn. 
Det är en lekfull löparfest med team-
building inom de olika lagen som ger 
energi och minnen som räcker långt in på 
hösten. Tusentals löpare kommer att 
vara med och bidra till Unicefs viktiga 
arbete (dit en del av anmälningsavgiften 
går) för att skapa en bättre värld för 
många barn. Arrangeras på sex orter: 
Stockholm, Luleå, Örebro, Göteborg, 
Malmö och Jönköping. 

MIDNATTSLOPPET
Fyra olika orter,  
augusti och september

 Det populära milloppet 
lanserar sig själv som 
”Nordens roligaste 
löplopp” och nog ligger 
det en del i det. Arrange-
ras i fyra städer: Stock-
holm, Göteborg, Malmö 
och Helsingfors. 
Föreställ dig en ljummen 
sensommarkväll med 
tusentals laddade löpare 
och en innerstad som 
vibrerar när startskottet 
smäller av. Det som gör 
Midnattsloppet så unikt 
är den sena starttiden, 
kringarrangemangen och 
framförallt stämningen 
och atmosfären. Det är 
en sällan upplevd 
folkfest där underhåll-
ningen längs banan 
kombineras med det 
naturliga citylivet, 
samba och asfalt – och 
mängder av åskådare 
som peppar längs vägen. 

Många
olika

klasser

Kom och svettas på årets största, 
bästa och roligaste tjejfest i Stockholm

TJEJMILEN.SE

Lördag 1 september  –  25 000 tjejer  

Ett evenemang av Marathongruppen med friidrottsklubbarna Hässelby SK och Spårvägens FK. Marathongruppens överskott går till 100% tillbaka till idrotten

#tjejmilen

Tjejmilen 250 x 372.indd   1 2018-04-04   14:49
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29 sep Kåsjön Trail Öjersjö
29 sep Östgötamaran Norrköping
29 sep TCS Lidingöloppet Lidingö
29 sep Tjurruset/kalvruset Norrköping
30 sep TCS Lilla Lidingöloppet Lidingö
30 sep Rosa bandet loppet Lidingö
30 sep Tullingeloppet Tullinge
30 sep Knatteloppet Lidingö

OKTOBER
6 okt Hackmora Bergslopp Sågmyra
6 okt Wadköpingslöpet Örebro
6 okt Mössebergslunken Falköping
6 okt Varvetmilen Eskilstuna Eskilstuna
6 okt Tjurruset Storstockholm
7 okt Varvetmilen Trollhättan Trollhättan
7 okt Hostruset Örebro
13 okt Skrylle challenge Lund
13 okt Varvetmilen Halmstad Halmstad
13 okt Varberg Halvmarathon Varberg
13 okt Göteborg Marathon Göteborg
13 okt Umemaran Umeå
13 okt Billingehusloppet Skövde
13 okt Hellasloppet Nacka
13 okt Running Lights Alingsås
13 okt Å-stadsloppet Örebro
14 okt Hässelbyloppet Hässelby
20 okt STHLM Challenge4e Stockholm
20 okt Sävedalsloppet Sävedalen
20 okt Växjö Marathon Växjö
20 okt Varvetmilen Södertälje Södertälje
21 okt Höstmilen Åby
21 okt Varvetmilen Skövde Skövde
28 okt Kärruset Gnesta
28 okt Yddingeloppet Bara
28 okt Långa Tullinge-Tumbaloppet Tullinge

NOVEMBER
3 nov Jätten Bule-löpet Österbymo
3 nov Höstrusket Stockholm
3 nov Varvetmilen  Bromölla
3 nov Finalloppet Göteborg
3 nov Kilsbergsleden Örebro
10 nov Skanneloppet Åstorp
10 nov Borås 6-timmars Borås
17 nov Jämjöhalvan Karlskrona
25 nov Kristianstad Trail Kristianstad

DECEMBER
8 dec Lucialoppet Visby
8 dec Lucialoppet Vretstorp
31 dec Sylvesterloppet i Olofström Olofström
31 dec Nyårsloppet Vallentuna
31 dec Sylvesterloppet Kalmar Kalmar
31 dec Sylvesterloppet i Anderstorp Anderstorp
31 dec Sylvesterloppet Göteborg Göteborg
31 dec Nyårsloppet Ystad
31 dec Sylvesterloppet Vänersborg Vänersborg

1 sep Sisjöloppet Askim
1 sep Kramfors Ultrafestival Kramfors
1 sep Spring Hultsfred Hultsfred
1 sep Helsingborg Marathon  Helsingborg
1 sep Kraftloppet Finspång
2-sep Umemilen Umeå
2 sep Huddingeloppet Huddinge
2 sep Stålisloppet  Sandviken
2 sep Kilsbergen Trailrun Örebro
4 sep Stafesten för UNICEF Jönköping
5 sep Stafesten för UNICEF Göteborg
6 sep Stafesten för UNICEF Örebro
8 sep Lilla Martenloppet Skene
8 sep Svarta Maran Sala
8 sep Midnattsloppet Malmö Malmö
8 sep Bysjöloppet Åtvidaberg
8 sep Göteborgs Jubileumslopp Göteborg
8 sep Skräcklanmaran Vänersborg
8 sep Uppsala Kulturmaraton Uppsala
8 sep Lergöksloppet Ängelholm
8 sep Rådalunken Lidköping
8 sep Wolf Mountain Challenge Ljungskile
8 sep Norasjön Runt Nora
9 sep Hagaloppet Solna
9 sep Sunnerboloppet Ljungby
9 sep Prins Daniels lopp Solna
12 sep Amazing Night Trail Stockholm
13 sep Mjärdevistafetten Linköping
13 sep Lindholmenstafetten Göteborg
15-sep Varvetmilen Växjö
15 sep Kretsloppet Borås
15 sep Broloppet Motala Motala
15 sep Löparfesten Falsterbo
15 sep Risveden Terräng Sjövik
15 sep Tjurruset Karlstad
15 sep Kalvruset Karlstad
15 sep Fredsloppet Göteborg
15 sep IstRun SKARA
15 sep Stockholm Halvmarathon Stockholm
16 sep Urban Run Gothenburg Göteborg
16 sep LöpRallarn Bottnaryd
16 sep Sicklaloppet Nacka
19 sep Stafesten för UNICEF Malmö
22-sep Varvetmilen Umeå
22 sep Black River Run Västerås
22 sep Kistaloppet Stockholm
22 sep Malmö Halvmarathon och Höstmilen Malmö
22 sep Kung Björn Loppet Uppsala
22 sep Bergslagsleden Ultra Örebro
22 sep ToppLoppet Stockholm
22 sep Mud Run Göteborg Göteborg
23 sep Wadköpingslöpet Örebro
23 sep Varvetmilen Mölndal Göteborg
28 sep Lidingöloppet på Gång Lidingö
28 sep TCS Lidingöruset Lidingö
29 sep Tjurruset/Kalvruset Falun

SICKLALOPPET
Järla, 16 september

De flesta åker till Sickla köpkvarter för att shoppa. Men den 
16 september kommer ett tusental människor att vallfärda 
dit – för att springa det natursköna milloppet. Banan sträcker 
sig längs sjöstränderna i Sickla och Hammarby Sjöstad och 
underlaget är en mix av asfalt (60 procent), grus (30 procent) och 
träbrygga (10 procent). Under stora delar av loppet har man Järlasjön, Sicklasjön eller 
Hammarby sjö alldeles bredvid sig. Sicklaloppet arrangerades i modern tid för första 
gången 2011 – men faktum är att tävlingen har anor långt bak i tiden. Redan 1915 
arrangerade Järla IF en löpartävling här som hette Skuruloppet med en bana på 11 
kilometer och med 14 anmälda löpare under premiäråret.

HELLASLOPPET
Nacka, 13 oktober

Hellasgården strax utanför Stockholm 
kallas för ”Stockholms närmaste och 
största friluftsanläggning”.  Redan 
1914 uppfördes det första klubbhuset 
på denna gamla kulturmark som består 
av rester av gamla stensättningar och 
järnåldersgravar. Hellasloppet har en na-
turskön sträckning i terräng som passar 
alla, ung som gammal, elit som motionär. 
Förutom det klassiska milloppet erbjuds 
också varianten att springa10 miles, det 
vill säga drygt 16 kilometer. 

HÄSSELBYLOPPET
Hässelby, 14 oktober

Årets skönaste mil – och landets snab-
baste bana. Hässelbyloppet erbjuder 
en flack och inspirerade bana genom 
Stockholms västra förorter: Hässelby, 
Grimsta, Råcksta och Vällingby. Förra 
året klarade 361 löpare att avverka de 
tio kilometerna under 40 minuter, vilket 
vittnar om att detta lopp verkligen är 
ett av de enklare ja, kanske rentav det 
enklaste - för den som har slarvat lite 
med träningen. Att det ligger på slutet av 
säsongen gör att många kan sätta upp 
den personliga målsättningen, vare sig 
den handlar om att slå personligt rekord 
eller bara lyckas genomföra ett millopp. 

LUCIALOPPET
Visby, 8 december

10,6 kilometer genom pittoreska Visby 
när julskyltningen är i full gång och ett 
lätt snöfall kan falla över ringmuren? 
Visst låter det lockande. I år satsar 
arrangören på nytt deltagarrekord 
och hoppas att alltfler vill ”förlänga” 
sin säsong och springa lopp ända in i 
årets sista månad. Ett rent asfaltslopp i 
vidunderlig miljö – som ger alla en extra 
kick att även träna lite extra i november-
mörkret.

SYLVESTERLOPPET
Flera orter, 31 december

På Nyårsafton har Sylvester namns-
dag – och det firas runt om i landet på 
fem orter med ett millopp. Ingen vet 
på förhand, kommer det att vara åtta 
plusgrader och ett lätt regn? Eller snö-
fall? Eller rentav massa minusgrader? 
Förutom Göteborg arrangeras det också 
i Anderstorp, Vänersborg, Kalmar och 
Olofström. I Ystad och Vallentuna finns 
en variant som dock bär annat namn, 
Nyårsloppet. Gemensam starttid för 
milloppet är kl 12:00 på dagen och nog 
känns det skönt att sluta löparåret 2018 
med ett riktigt lopp. 

Många
olika

klasser

LIDINGÖLOPPET
Lidingö, 29 september

Detta klassiska terränglopp har arrang-
erats varje år sedan 1965, och har fått 
enormt genomslag överallt – bland annat 
är det ju denna löpartävling som ingår 
i den svenska klassikern tillsammans 

med Vasaloppet, Vansbrosimningen 
och Vättern Runt. Hela helgen 
är en enda stor manifestation för 

terränglöpning med massor av 
klasser och runt om i Sverige finns det 
så kallade seedningslopp inför ”riktiga” 
Lidingöloppet. Ända sedan 1982 är Li-
dingöloppet, åtminstone enligt Guiness 
Rekordbok, klassat som världens största 
terränglopp. 

www.ifgota.se

WWW.KARLSTADSTADSLOPP.SE

16
JUNIÅRETS SVETTIGASTE  FOLKFEST

WWW.TJURRUSET.COM

15
SEPT

ÅRETS SKITIGASTE LÖPARFEST

UPPLEV KARLSTAd
Boka dessa datum

Löparfest i Nacka 
16 september

Sicklaloppet 10 km, 
Lilla Sicklaloppet & Sickla Gruvlopp

Hellasloppet 
13 okt 2018

www.hellasloppet.se

Ett naturskönt lopp i naturen kring 
vacka Hellasgården i Nacka.

Klasser från 2011 och äldre.  
Sträckor från 1,5 km för barn,  
5 och 10 km samt 10 miles.

Nu även med promenadklass 
”Gåing”. 

Varmt välkomna

Arrangör Hellasfriidrott

10 km, 5 km, 5 km stava/gå, 2 km, 400 m

kretsloppetiboras.se

LÖPARFESTEN TIO ÅR
FIRA MED OSS 15 SEP!
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Mikael Ekvall, svensk 
 rekordhållare i 
halvmaraton, har 
till sammans med 
Friidrotts förbundet 

tagit fram ett program som hjäl-
per dig att komma igång med 
din  träning, med målet att om 10 
 veckor kunna springa 5 kilometer. 
Du är övertygad om att alla kan 
syssla med, och må bra av, löp-
ning, oavsett vilka förutsättningar 
man har från början. Men vad 
krävs för att komma igång?

– Det viktigaste är att sätta upp 
ett mål som är relevant för just dig. 
Det kan vara att orka springa ett 
visst antal kilometer, att gå ner ett 
antal kilo i vikt, att vara med i ett 
lopp. Sedan sätter man realistiska 
delmål som hjälper en att nå det 
stora målet. 
Ungefär som när ni har jobbat fram 
programmet ”Från soff potatis till 
löpare – 5 kilometer på 10 veck-
or”?

– Exakt. Det går inte att göra allt 
på en gång utan man måste jobba 
i etapper och hela tiden sätta upp 
små delmål. 
Hur ska man tänka innan man ger 
sig ut på första passet?

– Det är alltid viktigt att känna 
sig för och vara medveten om vad 
ens kropp klarar av. Är man till 
exempel överviktig är det lättare att 
dra på sig skador och extra viktigt 
att vara försiktig. Man ska abso-
lut inte springa för fort de första 
gångerna. 
Hur viktigt är det att ha rätt ut-
rustning tycker du? Ibland får man 
känslan av att det viktigaste av 
allt med att börja träna är att köpa 
nya skor och flashiga tights...

– Asch, det där är bara bullshit. 
Allt som behövs är ett par basic 
skor, en t-shirt och ett par sköna 
brallor – sen är det bara att ge sig ut. 
Du nämnde att en bra  motivation 
kan vara att anmäla sig till ett 
lopp. Hur tycker du man ska tänka 

när man letar efter det optimala 
loppet?

– Ett första råd är att börja med 
en kort distans. Alla kan ta sig runt 
fem kilometer, på ett eller annat sätt. 
När loppet närmar sig är det viktigt 
att inte förstora saker och ting. Man 
kanske blir nervös men det är bara 
att tänka ”vad är det värsta som 
kan hända?”. Jo, att du får gå en del 
av sträckan. Men det är väl inte hela 
världen? När du sedan har lyckats 
kan – och ska – du njuta av fram-
gången i någon vecka. Sedan är det 
dags att sätta upp nya mål. 

HELA TRÄNINGSPROGRAMMET
På svenskalopare.se/0-till-5-km/ hittar du 
hela Mickes program. Här finns också pep-
pande filmer för dig som behöver lite extra 
motivation. På svenskalopare.se/ovningar 
finns styrkeövningar och stretchinginstruk-
tioner som är bra att köra parallellt med 
löpträningen.

FRÅN SOFFPOTATIS TILL 
 LÖPARE – PÅ TIO VECKOR
Alla kan bli löpare –  oavsett förutsättningar. 

Det som krävs är  tålamod, lite jäklar anamma  
och  realistiska mål. 

De tio veckorna  
i löparskolan  

innehåller alla 
tre tydliga och 
enkla pass. Här 
är två exempel:

VECKA 1
Pass 1: 

Jogga/gå i tre 
kilometer. Gå två 
minuter, jogga en 
minut. Stretcha 
5-10 minuter. 

Pass 2: 
Jogga/gå i tre 

kilometer. Gå två 
minuter, jogga en 
minut. Stretcha 
5-10 minuter. 
Pass 3: Pro-
menera i 30 

minuter. 

VECKA 4
Pass 1: Jogga/
gå i fyra kilome-
ter. Gå en minut, 
jogga fyra minu-
ter. Koordina-

tionslopp 3 x 60 
meter. Stretcha 
5-10 minuter. 

Pass 2: Jogga/
gå. Ge extra krut 
uppför backarna, 
alternativt gå en 
minut, jogga fem 
minuter. Styrka 
10-15 minuter. 
Stretcha 5-10 

minuter. 
Pass 3: Jogga/
gå. Gå en minut, 

jogga fem mi-
nuter. Stretcha 
5-10 minuter.

Allt som behövs är ett par basic 
skor, en tshirt och ett par 
sköna brallor – sen är det bara 
att ge sig ut
Mikael Ekvall

”

Mikael Ekvall garanterar att alla kan bli hyggliga motionslöpare – bara man sätter upp realistiska mål.

N ä r  d u  h a r  m e d a l j e n  r u n t  h a l s e n  s k å l a r 
d u  m e d  l ä t t ö l e n  H a l v a n  K l a r  o c h  f i r a r 
t i l l s a m m a n s  m e d  v ä n n e r  i  v å r t  A f t e r  R u n .

M e r  i n f o r m a t i o n  o m  l o p p e t  h i t t a r  d u  p å 
s t o c k h o l m h a l v m a r a t h o n . s e

��T

MÅL

1.

2.

3.

4.

5.

6.7.

8.

9.

10.
11. 12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

O M  R A M B O L L  S T O C K H O L M  H A L V M A R A T H O N 

L ö r d a g e n  d e n  1 5  s e p t e m b e r  t a r 
l ö p a r n a  ö v e r  c i t y  n ä r  R a m b o l l  S t o c k h o l m 
H a l v m a r a t h o n  f i r a r  s i t t  1 8 : e  l o p p .  D e n n a  g å n g 
m e d  n y  s p ä n n a n d e  h u v u d s p o n s o r  s a m t  n y t t 
m a n é r .
M i t t  i  S t o c k h o l m s  i n n e r s t a d  k o m m e r  r u n t 
1 5  0 0 0  l ö p a r e  f r å n  ö v e r  8 0  n a t i o n e r  s p r i n g a . 
D u  o c k s å  h o p p a s  v i !

H a l v m a r a t o n  ä r  e n  p o p u l ä r  d i s t a n s . 
2 1  0 9 8  m e t e r  ä r  e n  r e j ä l  u t m a n i n g ,  s a m t i d i g t 
ä r  d e t  e n  s t r ä c k a  d e  f l e s t a  k l a r a r  m e d  r ä t t 
t r ä n i n g .  R a m b o l l  S t o c k h o l m  H a l v m a r a t h o n 
h a r  e n  u n i k  b a n a  d ä r  v i  s t a r t a r  o c h  g å r  i  m å l 
i  o m r å d e t  m e l l a n  S l o t t e t ,  R i k s d a g s h u s e t  o c h 
K u n g l i g a  O p e r a n . 

E T T  L O P P  D U  A L D R I G  K O M M E R  A T T  G L Ö M M M A !

E t t  e v e n e m a n g  a v  M a r a t h o n g r u p p e n  m e d  f r i i d r o t t s k l u b b a r n a  H ä s s e l b y  S K  o c h  S p å r v ä g e n s  F K .  M a r a t h o n g r u p p e n s  ö v e r s k o t t  g å r  t i l l  1 0 0 %  t i l l b a k a  t i l l  i d r o t t e n . 
s t o c k h o l m h a l v m a r a t h o n . s e  |  i n f o @ s t o c k h o l m h a l v m a r a t h o n . s e  |  S t o c k h o l m h a l v m a r a t h o n ,  B o x  1 5 1 2 4 ,  1 6 7  1 5  B r o m m a  |  0 8 - 5 4 5  6 6  4 4 0



15Läs om Sveriges alla långlopp – svenskalopare.se

Färgvarianter

Version A

Fyrfärg. 

Version B

Används mot gul bakgrund.

Version C

Används mot blå bakgrund.

Version D

Svart.

Olika varianter för olika ändamål. Version A är 
den primära och ska användas i största möjliga 
utsträckningen.

Version E

Vit. Används sparsamt och mot 
väldigt mörk bakgrund.

ALLT OM LÅNGLOPP

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDETHELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

för lite energi – och då ökar risken 
att skada sig.

Marina Sjöberg menar att det 
är balansen som ofta är avgörande 
för en prestation, den där perfekta 
balansen som kan vara så svår att 
finna:

– Ät varierad kost, se till att vila 
ordentligt, träna inte som en elit-
idrottare om du inte är en. Elitidrott 
är inte alltid skonsam och hälsosam 
för kroppen. Utgå från dig själv, 
jämför dig inte med andra, utan 
försök att hitta en balans av träning, 
vila och varierad kost som just du 
trivs med. 

Marina Sjöberg är 
dietist, ett yrke som 
genom vetenskap 
innebär att hjälpa alla 
olika slags individer 

att hitta sitt eget unika sätt att äta 
– vilket är en stor utmaning med 
medias olika och ofta otillförlitliga 
budskap. Hon tycker att vi är för 
okritiska mot mediernas budskap 
och inte sällan lägger alldeles för 
stort fokus på vad vi äter. Och på 
vad vi inte äter.

– Mat – och träning, för den 
delen – är inte livets mening. Livet 
är så mycket mer och det är mycket 
som blir lidande om man blir för 
extrem. Det ska vara härligt att leva 
och man ska äta för att få energi till 
att leva, säger hon.

Marina Sjöberg tycker snarare 
att vi alla bör följa det sunda för-
nuftet – men vad är egentligen det 
sunda förnuftet när det kommer till 
kost kombinerat med träning?

Ät varierad kost – och vila 
– Alla människor är unika och 

det handlar om att hitta en balans 
som är bra för just en själv. Det finns 
de som kanske är i 40-årsåldern i 
dag och som har börjat träna mer 
eller mindre som en professionell 
elitidrottare med åtta-nio pass  
i veckan. Men de är inga proffs, de 
jobbar ofta heltid och mer än det 
och de har en familj att ta hand 
om. Det blir inte mycket tid för 
återhämtning och fortsätter man att 
bara äta som vanligt får man i sig 

ÄT BÄTTRE
– ORKA MER
Glöm dieter, energidrycker och kosttillskott. 
 Marina Sjöberg, som är dietist på Svenska 
 Friidrottsförbundet, är tydlig:

– Man kommer väldigt långt med det sunda 
 förnuftet.

Träna inte  
som en elit
idrottare om 
du inte är en.
Marina Sjöberg

”

Marina Sjöberg 
får framförallt 
svara på frågor 
som rör olika 
sorters kosttill-
skott.

OLIKA DIETER
”Jag har generellt sett en väldigt 

skeptisk inställning till alla former 
av dieter,  förutsatt att det inte är 
mediciniskt  nödvändigt på grund 

av sjukdom eller  liknande. Att 
 exempelvis utesluta kolhydrater 
och träna hårt låter bara väldigt 

dumt. Ingen elitidrottare klarar av 
det. Antingen  ljuger den som säger 
det, eller så är dennes kropp  något 

helt  exceptionellt som vi aldrig 
 tidigare har skådat, men sam tidigt 

är vi alla unika. Ät varierat och 
sunt, före och efter träning.”

ENERGIDRYCKER
”I energidrycker finns ofta ingen 

energi alls, det vill säga inga kalo-
rier. De innehåller snarare saker 

som gör hjärnan pigg utan att den 
får energi. Pulsen och blodtrycket 
ökar. Koffein före en tävling kan 

dock ge en liten kick för vissa och 
kan vara av värde för elitidrottare  

– om de har en bra bas med fullgott 
energi- och näringsintag.”

KOSTTILLSKOTT
”Många även på elitnivå tror att de 
inte kan klara sig utan kosttillskott. 
Men det stämmer inte. Mitt råd är 

att man aldrig ska ta kosttillskott om 
man inte har en tydlig brist på något 
som är konstaterad av en läkare. Ett 

överskott av vattenlösliga vitami-
ner går rakt igenom kroppen och 
för mycket mineraler kan påverka 

negativt. Mitt råd är att äta en fullgod 
måltid och se till att man har druckit 

tillräckligt med vatten.”

MYTER OM KOST & TRÄNING

  

Söndag 10 juni, Stockholms Stadion
Köp biljetter på bauhausgalan.se  

2 VUXNA  + 2 BARN  från endast 400 kr

Välkommen till en heldag med härlig festivalstämning från start till mål med  
massor av roliga aktiviteter för barn och vuxna. Familjefestivalen håller öppet  
på Östermalms IP från kl. 12:00 med uppträdande på scen med kända artister. 
Dagen innehåller också ungdomsstafetter (10-14 år), Lilla Blodomloppet (0–10 år) 
och såklart, friidrott i världsklass.

Friidrott i världsklass!
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Bildtext bildtext 
bildtext

in alla motionärer från Östermalm som 
håller till där och jämför det med vilken 
godtycklig förort som helst. Att gå på gym 
eller att ha en personlig tränare är ingen 
billig historia. Det där är en väldigt viktig 
fråga, tycker jag, den där om folkhälsan, 
och något som jag brinner för. 
Träning är en sak – men även en sund 
kosthållning är ju viktigt för att hålla 
sig i god form. Hur resonerar du kring 
det?

– Jag äter väl allt – men inte så myck-
et. Jag försöker att hålla igen på pasta, 
bröd och potatis. Det är någon sorts 
oregelbunden LCHF som jag kör. 
Du började träna ordentligt först i 
40-årsåldern. Vad är ditt råd till de som 
verkligen vill börja röra mer på sig, men 
som inte kommit sig för att göra det 
än?

– Om man är en soffpotatis och tyck-
er att det är jobbigt att svettas tycker jag 
att man kan börja med att promenera sig 
i bättre form. Det räcker med en gång-
takt som gör en varm, gärna i kuperad 
terräng, och den friska luften får man på 
köpet. Sätt på lite bra musik, en pod eller 
något, och gå bara ut och gå. Sedan efter 
ett tag kanske man kan börja lunka och 
till sist också springa. Jag lovar, känslan 
efteråt kommer alltid att vara värt det.  

Det krävdes en skilsmässa och 
en mindre 40-årskris för att få 
den populäre programledaren 
Rickard Olsson att börja trä-
na ordentligt. Och på toppen 

av det en utmaning från Lotta Engberg 
om att springa Göteborgsvarvet.

– Vi sa att vi skulle springa mot var-
andra, men jag tänkte direkt att jag skul-
le springa skiten ur henne. Det  gjorde jag 
också. Jag hade skilt mig, mådde risigt, 
och det var skönt att börja träna. Motion 
är otroligt bra, det är antidepressivt, eller 
det funkar i alla fall så för mig, säger 
Rickard, och fortsätter:

– Effekterna av träningen är påtagli-
ga. Jag blir gladare, jag blir mer kreativ 
och jag orkar mer. Livet blir helt enkelt 
lite mer positivt om man får svettas och 
kämpa lite. Jag tränar för att må bra och 
åldras i en frisk kropp som håller ihop. 
När jag började träna insåg jag att jag 
fick mindre ont i kroppen och en bättre 
hållning, och det ska vara roligt att se sin 
egen spegelbild. Sedan finns det ju anled-
ningar att läkare kan ordinera motion 
mot depressioner. 

”Det blir ju en hel del...”
När Rickard Olsson väl satte igång 
med regelbunden pulshöjande träning 
blev det en fysiologisk kick som bara 

”18 kaffekoppar” kunde 
konkurrera med. Men han 
lärde sig snabbt att leva med 
det koffeinliknande endorfin-
påslaget. Under åren kan han 
 summera tolv Göteborgsvarv, 
nio Vasalopp, en Vätternrunda, 
en Vansbrosimning, en Lidingölopp, två 
Åre Extreme Challenge…

– Oj, säger Rickard och skrattar: Ja, 
det blir ju en del när man summerar det 
så. Jag är lite av en periodare vad gäller 
träningsformer. Löpning och längdskid-
åkning finns konstant i mitt liv, sedan 
kombinerar jag det med gym och kajak 
och har även börjat med yoga för att öka 
flexibiliteten i kroppen. 
Men det här med att springa lopp och 
liksom tävla, vad är det som lockar så 
med det?

– Folkfesterna kring Göteborgsvar-
vet och Vasaloppet är helt magiska med 
otrolig kraft. Det är så mycket kärlek i 
luften och det är så härligt sympatiskt 
med alla människor. Sedan tycker jag att 
det är det bra att ha olika lopp som slut-
mål för en träningsperiod, det motiverar 
mig att ge mig ut. Efter varenda lopp som 
jag har genomfört har jag direkt efteråt 
tänkt att jag borde ha tränat lite mer. 
Varje gång är det likadant. Men jag har 
ju i alla fall tränat tillräckligt för att ta 

mig runt. 

Svårt att träna på resan
Rickard Olsson har ett kring-
flackande liv. Han är ofta i 
Göteborg där han under många 

år har spelat in ”Vem vet mest?”, han 
har rest runt till djurparker i Sverige och 
till Afrika för ”Wild Kids” och från och 
med i höst blir han ny programledare för 
Göteborgsproducerade Bingolotto. Lägg 
därtill att han har olika moderator- och 
konferencierjobb runt om i Sverige. 
Du reser mycket i jobbet och har 
massor av hotellnätter. Hur går det att 
kombinera med träning?

– Det går inte alltid så bra. Jag försö-
ker alltid ta med mig träningskläderna 
på mina jobbresor, men oftast blir de 
inte använda. Men jag ger mig i alla fall 
möjligheten att träna. Om jag är inne i 
en bra träningsperiod är det enklare att 
ge sig ut, då är motståndet mindre. Det 
bästa träningspasset är ju trots allt det 
som verkligen blir av. 
Du har tidigare varnat för att träning är 
på väg att bli en klassfråga. Hur reso-
nerar du då?

– Jamen, det är en klassfråga! Titta 
bara på vilka som har tid, ork och motiva-
tion att exempelvis ge sig ut på en mor-
gonlöpning. Åk till Djurgården och kolla 

”Jag hade skilt  
mig, mådde risigt,  
och det var skönt  
att börja träna”

Allt började med en utmaning av programledarkollegan  
Lotta Engberg. Sen blev Rickard Olsson fast.

Nu tränar han regelbundet och älskar löpning och att springa lopp.
”Jag älskar folkfesterna kring loppen – och de fungerar också som

grym motivationskälla för min egen vardagsträning”, säger han. 

RICKARD 
OLSSON
Familj: Sambo 
och en dotter 
från tidigare 
relation.
Bor: Salt-
sjö-Boo.
Gör: Är före-
läsare, kon-
ferencier och 
moderator. Har 
avslutat tio år 
med ”Vem vet 
mest?”, har 
medverkat i 
mängder av 
tv-produktioner 
och är från 
och med i höst 
nygammal 
programledare 
för Bingolotto 
i TV4.

 Jag försöker alltid ta med mig   

 träningskläderna på mina jobbresor,  

 men de förblir oftast oanvända. ”

Vatten-Rickard, är väl medveten om att han 
måste fylla depåerna på vettigt sätt inför och 
under träningen – och inte åka Vasaloppet som 
en gång med tre hamburgare i magen.

Gala-Rickard, 

som vi är vana 

att se honom 

– från Årets 
Eldsjäls-galan.
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ALLA SKA MED!
tävling om vem som springer 21 
097,5 meter på kortast tid.

– Jag började löpträna 2003 med 
målet att springa Göteborgsvarvet. 
Jag ska göra mitt 15:e varv i år. Jag 
har varit med på de här kvällarna i 
fyra år, berättar Mikael.

När det stora digitala uret vid 
samlingsplatsen har klickat sig 
förbi 18.00 höjer Göteborgsvarvets 
Tommy Bäckström rösten så att alla 
ska höra:

– Välkomna till vårens första 
löparkväll! Den 19 maj är det 
dags igen. Vi kommer att träna sex 
onsdagar här för att komma i bra 
form. Alla kan vara med och det 
kostar inget. Ja, då kör vi väl? Är ni 
laddade?

Spridda ”ja” och ”jajamän” hörs 
till svar. Sedan väljer löparna vilken 
av tre grupper de ska tillhöra under 
kvällen.

Den snabba gruppen är för dem 
som tänker sig att springa Göte-
borgsvarvet under 1.50. Dit går 
nykomlingen Elin Stävlid.

Hon har tränat klassisk balett 
nästan hela livet – tills hon slutade 
för drygt tre år sedan. På nyårsda-
gen 2015 fick hon ett par löparskor 
av sin pojkvän.

– Då sprang jag min första runda 
och sedan har jag fortsatt. Det var 
ett nytt och bra sätt för mig att få 
utlopp för all min träningslust, 
berättar Elin.

I maj tänker hon springa Gö-
teborgs gigantiska halvmara för 

Regnmolnen har blåst 
bort mot Svealand. Det 
är årets första kväll utan 
kyla. Nästan tvåsiffriga 
plus grader och soldis i 

Göteborg.
Medan skuggorna blir allt 

längre samlas ett 70-tal löpare vid 
Skatås motionscentrum.

Några känner varandra sedan 
tidigare och bildar små klickar.

Elin Stävlid, 27, står för sig själv. 

Hon är här för första gången, har 
tidigare bara sprungit ensam.

– Jag har inte vågat löpträna  
i grupp förut. Jag har dåligt 
 självförtroende och tror alltid att 
jag är sämst. Men nu har jag ändå 
bestämt mig för att prova detta, 
säger Elin.

Mikael Kaspersson, 49, är här 
tillsammans med tre arbetskamra-
ter. De är jämnstarka motionslöpare 
och ser fram emot ännu en intern 

Att springa i grupp verkar vara en stark trend.
Allt fler runt om i landet tränar tillsammans inför 

Göteborgsvarvet. Häng med på en löparkväll – med 
rutinerade grupplöpare och en modig nykomling.

HÄR ÄR SENASTE LÖPARTRENDEN: GRUPPTRÄNING

FAKTA
 På 38  

platser runt om 
i Sverige står 
Göteborgsvar-

vet bakom 
löparkvällar 

som arrangeras 
av lokala 

samarbetsför-
eningar. Det 

blir fler grupper 
för varje år.

TAGIT TÄTEN. Mikael Kaspersson och Elin Stävlid laddar båda inför halvmaran Göteborgsvarvet – men med lite olika målsättningar.

silja.se | 08-666 33 33 

Ring för bokning. Begränsat antal platser.
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– Det går inte. Jag har haft perio-
der när jag har varit skadad och inte 
kunnat springa. Då mår jag inte bra, 
utan blir stressad och lite frustrerad, 
berättar hon och fortsätter:

– Jag har sprungit massor av 
lopp genom åren. En rolig sak är att 
jag springer snabbare nu än när jag 
var 35, och det kan inspirera andra. 
De ser att det aldrig är för sent att 
komma igång.

Denna kväll har Sonja hand om 
den mellansnabba gruppen. Temat 
för veckans löparkväll är ”fartlek”.

– Det är ett bra sätt att få upp 
pulsen. Vanlig intervallträning är 
ganska tuff. När det är fartlek kan 
du pressa dig lite lagom. Det blir en 
mer lekfull fartökning, men man får 
ändå pulshöjningen.

Efter lite mer än en timme har 
de 70 motionärerna lekt färdigt i 
skiftande fart. Då har solen smugit 
sig ner bakom de nakna träden.

Utanför Solvikingarnas klubb-
stuga står bordet dukat. Vatten och 
sportdryck är upphällt i pappmug-
gar med bananer och kexchoklad 
som tilltugg.

Mikael Kaspersson och Elin 
Stävlid dröjer sig inte kvar vid 
buffén, utan promenerar sakta upp 

mot parkeringen för att köra hemåt 
i kvällningen.

– Man blir sporrad av träna i 
grupp. Det blir lite som tävling och 
man ger lite extra varje onsdag, 
säger Mikael.

Om en vecka är det löparkväll 
igen. Då kommer han och arbets-
kompisarna som vanligt att vara på 
plats i Skatås.

Och Elin, som övervann räds-
lan och nu har genomfört sin allra 
första gruppträning:

– Det var skoj. När jag springer 
i grupp inser jag att jag kanske inte 
är så urkass som jag trodde. Jag 
är feg och törs nog inte pressa mig 
tillräckligt när jag springer ensam. 
Här kände jag att jag har en annan 
kapacitet, när jag fick lite push från 
de andra. Jag kommer nog att göra 
detta igen. 

mer än tio år rest runt i landet och 
startat sådana här löpgrupper. Anta-
let växer för varje år. Nu finns det på 
38 platser – från Umeå till Ystad.

– En viktig sak är att alla ska 
kunna vara med oberoende av 
löpförmåga. Det krävs inget med-
lemskap och är kostnadsfritt. Man 
behöver inte springa Göteborgs-
varvet. Det ska inte finnas några 
trösklar för dem som vill vara med, 
säger Tommy Bäckström.

Göteborgsvarvet/Solvikingarnas 
grupp är inte den enda vid Skatås 
denna kväll. Flera andra mindre och 
större sällskap springer i klungor ut 
i Delsjöterrängen.

Varför är det så populärt att 

springa många tillsammans?
– Man får kunskap och energi av 

att springa tillsammans med andra. 
Många tycker helt enkelt att det är 
kul att träna i grupp, säger Tommy 
Bäckström.

– Många kommer till oss för att 
de inte vill springa ensamma, av olika 
skäl. En del gillar inte att vara ensam-
ma i skogen. Andra vill ha den extra 
skjuts som man får av att springa 
med andra. Man gör lite bättre ifrån 
sig, tar i lite mer. Sen är gemenskapen 
viktig, säger Sonja Roxner, som är en 
av Solvikingarnas ledare.

Hon är 56 år, har sprungit sedan 
hon var 18 och har svårt att se sitt 
liv utan löpning.

fjärde gången. Som bäst har hon 
klarat det på 1.40.

Mellangruppen är för löpare 
som gör varvet på mellan 1.50 och 
två timmar.

Och de löpare som tar lite längre 
tid på sig bildar en tredje klunga. 
Bland dem finns den rutinerade 
grupplöparen Mikael Kaspersson. 
Han har visserligen varit under två 
timmar några gånger men vill ta det 
lite lugnt ikväll efter två veckor med 
förkylning.

Varje fartgrupp har två ledare 
från Solvikingarna, klubben som 
arrangerar löparkvällarna i Skatås 
med stöd från Göteborgsvarvet.

Tommy Bäckström har under 

”Alla ska  
kunna  

vara med 
oberoende av 

löpförmåga”

FAKTA
 Det erbjuds 

fyra tränings-
tillfällen på 
vintern (ett  
i månaden), 
sex under 

våren (en gång 
i veckan) och 
lika många på 

hösten.

 Vårens 
löparkvällar 

hålls under de 
sex sista 

veckorna före 
Varvsveckan 
och har olika 

teman: fartlek, 
långa inter-
valler, back-

träning, mixade 
intervaller, 
korta inter-

valler och till 
sist ”hitta ditt 
Varvs tempo”.

NU KÖR VI!  
Dags för årets 
första grupp-
träning inför 

 Göteborgsvarvet  
i den  kuperade 

terrängen  
i Skatås – under 

Tommy Bäck-
ströms ledning.

40 ÅR I SPÅRET. Sonja Roxner 
firar snart 40 år som aktiv löpare 

– och hon mår inte bra om hon 
inte kan träna regelbundet.

Skördeloppet - 
En motionsfest för hela familjen!

Nu på Lördag den 27 augusti 
Ett stadslopp i fin miljö med start på Vasaliden i Hedemora. 
Barn & juniorklasser, lagtävling, 5km, 10km, promenad, rullstolsklass mm.

 

Du missar väl inte -

billigare föranmälan
Det går såklart också att anmäla sig direkt på arenan på lördag

Medaljer till alla 
och massor av fina priser! 
Gratis jätterutschbana!

Med stöd av: 
Södra Dalarnas Sparbank, Boliden 
Minerals, Nortschakt, Österling Bygg, 
Formspråk Dalarna mfl

Välkomna! 

Anmälan 
& info: 

Skördeloppet - 
En motionsfest för hela gänget!

Lagkampen!
Lördag den 27 augusti 
start på Vasaliden i Hedemora
kostar: 1000kr/lag 

odla formen -
skörda i höst!

Visa föreningens/företagets/kompisgängets laganda 
genom att ställa upp i Skördeloppets lagkamp.  5 
löpare springer 5 km, sammanlagda tiden räknas. 
Vinnande laget vinner ett fint vandringspris med 
lagnamnets inskription att förvalta till nästa år.

Medaljer till alla och massor av fina priser! 
anmälan och mer info på www.skordeloppet.se

Välkomna! 
Arr: Hedemora Friidrottsklubb

Arr: Eskilstuna GUIF och Eskilstuna Fridrott
Samarbetspartners: Eskilstuna kommun, Destination Eskilstuna,  

Sparbanken Rekarne, BDO, Viaduct och Sinnebild Reklambyrå.

10 549 meter folkfest. Lördag 26 maj 2018.

Anmäl dig på www.a-loppet.se
I år kan du även välja distansen 5 km
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MARIAS REKORD:

25 MIL PÅ 
24 TIMMAR

Efter 24 timmars löpning vinner 
den som har sprungit längst.

Maria Janssons tårar 
 kommer nästan varje gång  
– oavsett hur loppet har varit.

Det kan vara som efter VM-debuten i 
Polen 2012.

– Första gången i landslagsdräkt, jag 
hade en otrolig prestationsångest. Jag 
hade tänkt göra mitt livs lopp och slå 
pers. Men allt knöt sig, berättar Maria 
Jansson och fortsätter:

– Jag snurrade in mig själv i en väldigt 
negativ bubbla. Jag sprang, våndades 
och vantrivdes i 23 och en halv timme. 
Sedan släppte det sista halvtimmen. Då 
är det ganska jobbigt att hålla på med 
24- timmarslöpning.

Men de flesta gångerna bottnar 
 målgångsgråten i positiva känslor.

– Oftast känner jag mig väldigt 
stolt. Det är ganska svårt att stanna 
rent fysiskt efter att ha varit i rörelse så 
pass länge. Benen blir som spagetti. Sen 
 kommer alla känslor över en, känslor 

som jag delvis har försökt stänga av 
under loppet för att inte svepas med.
Vad är det för känslor?

– De där 24 timmarna är som en 
känslo mässig berg-och-dal-bana. Ett tag är 
jag kanske sur, förbannad och psykad. Sen 
kan jag gå igenom perioder med  otroliga 
tacksamhetskänslor: ”Det är nu det 
händer. Det är det här jag har kämpat för”. 
Och när det är över kommer det ofta tårar, 
av lättnad, stolthet eller andra saker.

Maria Jansson har sprungit ända sedan 
hon var liten.

– Jag kommer från en väldigt 
 idrottsintresserad familj. Det var 
längdskidor på vintern och löpning 
på  sommaren i princip från det att jag 
lärde mig gå. När jag var 17 år började 
jag springa maraton, mest för att min 
 mamma tyckte att jag skulle göra det.
Tyckte du inte det själv?

– Jo, men jag tyckte att det var 
jättelångt. Det var ju 4,2 mil! Men min 
 mamma hade sprungit Stockholm 

De tio första timmarna är de  värsta för  Maria  Jansson. 
Sen kommer  mörkret, kylan,  motigheterna. 

Medan andra knäcks blir hon själv bara  starkare. 
 Fokus och oförändrad fart, mil efter mil, genom  natten 
mot  gryningen. När solen står som högst igen har Maria 
sprungit färdigt. 

Då börjar hon gråta.
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MARIA JANSSON 
Född: 10 juli 1985, uppvuxen i Bor-
länge, bor i Solna.
Jobb:  Yrkes officer, lärare i fysiskt 
 stridsvärde på Militärhög skolan Karlber g 
i Stockholm.

Idrott:  Ultralöpning, ett samlingsnamn 
för löpning av distanser som är längre 
än  maraton.Maria springer även enstaka 
kortare lopp som exempelvis maraton.

Klubb: Kvarnsveden Friidrott.

Meriter i 24-timmarslöpning: Ett VM-
brons och två EM-guld individuellt, ett 
EM-guld, ett VM-silver och ett EM-silver 
i lag.

Personligt rekord på 24 timmar: 
25 mil och 647 meter.

Ha kul hela vägen!

TCS Lidingöloppet är en klassiker 
för oss löpare. En jobbig, svettig och 
rentav fantastisk upplevelse. Det är 
också en folkfest där du från start till 
mål peppas av musik, hejarop och 
energidepåer.

Världens största terränglopp väntar 
på dig!

tcslidingoloppet.se

Titelsponsor

Lördag 28 juli
10 km  5 km  Barnlopp

Information och anmälan
falkenbergsstadslopp.se

Hässelbyloppet 
söndag 14 oktober 

Välkommen till årets
snabbaste mil! 

Info och anmälan
www.hasselbyloppet.se

Ibland räcker det inte för Maria Jansson 
att ”bara” hålla farten. Det har hänt att 
hon istället har ökat på slutet.

Vid EM 2016 nöjde hon sig inte med 
att ha passerat alla konkurrenterna och 
springa mot guld. Hon jagade också 
Europarekordet.

– När det var två timmar kvar visade 
det sig att vi hade fel information om 
rekordet. Då sa min tränare: ”Du måste 
öka!”. Det finns andra saker man vill 
höra när man sprungit i 22 timmar. Jag 
tittade på honom och sa: ”Är du tokig i 
huvudet? Jag kan inte!”

Tränaren upprepade: ”Du måste öka 
om du ska ta rekordet!”

Maria Jansson ökade – och med en 
timme kvar fick hon ett nytt besked: ”Du 
måste öka ännu mer!”

Och det gjorde hon.
– Det fick bära eller brista. På den 

sista timmen sprang jag 12,8 kilometer. 
Och jag slog rekordet.

25 mil och 647 meter.
Men efter det har Patrycja Be-

reznowska från Polen sprungit ännu 
längre.

– Hon är en fantastisk löpare och det 
var kul så länge det varade, säger Maria. 
Men nu vill jag ta tillbaka rekordet.

Det siktar hon på i EM i Rumänien i 
slutet av maj.

Maria Jansson fyller 33 i år, men 
elitkarriären som ultralöpare har bara 
börjat.

– Bereznowska som har världsre-
kordet är 42 år. Det är en ganska hög 
medelålder på de bästa. Jag tror att jag 
kan fortsätta i tio år till i alla fall. 

Maraton tio gånger och hon sa: ”Om 
jag klarar det, så fixar ju du det!”. Och 
mamma har ju alltid rätt. Så jag sprang 
mitt första maratonlopp, och sedan har 
det bara gått utför…

Sin första 24-timmarstävling gjorde 
hon 2009, och sedan har det blivit 14 till.
Vad är det du gillar med det här?

– De givna förutsättningarna. Du vet 
att du ska springa i 24 timmar och blir 
inte klar snabbare för att du springer 
fortare. Alla kan springa i tio, tolv eller 
14 timmar. Upp dit är det relativt jämnt, 
men då börjar det hända saker. Det är då 
man får lida för om man har sprungit för 
fort i början, fattat fel beslut på vägen 
eller börjar tappa fokus. Den som klarar 
att hålla sig fokuserad längst, den vinner, 
säger Maria och fortsätter:

– Själva tävlingsmomentet betyder 
mycket för mig. Idrott tar fram det 
absolut bästa i mig. Då kommer alla 
mina styrkor till sin rätt. Framförallt när 
det är lite jobbigt. Att springa fort är en 
sak. Men ultralöpning handlar om något 
annat under timme 14, 15, 16, 17 och så 
vidare. Då handlar det mycket om vil-
jestyrka och förmågan att härda ut. Jag 
har en stark vilja att komma längre i min 

utveckling, att pusha mig ytterligare, visa 
att jag kan lite mer.
Hur mycket springer du till vardags?

– I stort sett varje dag, med en vilodag 
ungefär var tionde dag. En genomsnitts-
vecka springer jag kanske elva-tolv mil.

En viktig förklaring till Maria  Janssons 
framgångar som 24-timmars löpare är 
förmågan att hålla precis rätt tempo 
– från början och under i princip hela 
loppet.

Hon springer kilometer efter 
 kilometer på strax under sex minuter. Det 
innebär att hon tar sig drygt en mil varje 
timme. I hennes personliga rekordlopp 
var kilometertiden i snitt 5.44.

För att lyckas gäller det att vara den 
som tappar minst fart under senare delen 
av loppet.
Vilka mentala strategier har du för att 
inte vika ner dig när kroppen skriker 
efter vila?

– Jag ser till att fokusera på rätt saker. 
Rätt fart, rutiner, att ha kontroll över det 
jag kan och att acceptera resten. Jag kan 
inte göra någonting åt dem som springer 
förbi mig under de tio första timmarna.
Hur tänker du för att inte bli  stressad av 

att bli omsprungen?
– Jag måste lita på mig själv. Jag 

tänker ungefär: ”Det här kommer att ta 
tid. Det vet jag om. Det är därför jag är 
här. Snart kommer mörkret och natten. 
Det är då jag brukar bli som starkast.” 
Jag behöver ha något att kämpa mot. Det 
måste nästan bli lite jävligt för att jag ska 
plocka fram det bästa. Och man kan inte 
vinna ett 24-timmarslopp under de första 
tolv timmarna. Då kan man bara förlora 
det.

En svårighet med att springa i ett 
dygn är energiunderskottet. Under loppet 
förbränner Maria Jansson cirka 700 
kilokalorier per timme. I bästa fall kan 
hon trycka i sig 200-250 i timmen – via 
sportdrycker och energigel.

Och hon unnar sig en extra belöning 
var sjätte timme. Först en Gainomax, 
och efter halva loppet – mitt i natten – en 
Fanta. Efter 18 timmars löpning är det 
tidig morgon. Då langar Maria Janssons 
serviceteam fram en iskall alkoholfri öl.

– Ölen blir ett ganska schysst av-
brott från all sportdryck. Sen funkar det 
väldigt bra för mig att dela upp loppet 
så. Det blir som fyra sextimmarspass att 
bocka av, ett efter ett.

»Jag springer i stort sett varje dag,  
med en vilodag  ungefär var tionde dag. En 

 genomsnittsvecka springer jag elva-tolv mil.«

SUGEN PÅ  
REVANSCH! 

Efter att ha blivit 
av med Europa-

rekordet för 
24- timmars- 

löpning är en av 
Maria Janssons 

drivkrafter att ta 
tillbaka det.
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Fötterna, löpsteget och ambitionerna ser så olika  
ut. Med rätt skor blir löpupplevelsen större – och 

 skaderisken mindre. Här berättar Löplabbets 
 expert om hur man väljer skor.

EXPERTEN: SÅ VÄLJER DU RÄTT

SKOR
Vilken form har foten och 

hur högt är fotvalvet? 
Vad har du för skade-
historik? Hur är 
balansen och 

löpsteget? Vad har du för 
styrka i fot- och benmus-
kulaturen? Hur ofta och 
hur långt springer du? Vilka 
är ambitionerna med din 
löpning?

Alla de här frågorna kan vara 
relevanta för att ta reda på vilken 
löparsko som passar just dig.

– Det är väldigt svårt att själv välja 
sko. Det kräver att man har kunskap 
om sina egna fötter. Många har kan-
ske en uppfattning om att de har sma-
la fötter eller breda fötter. Men de har 
oftast inte haft så mycket att jämföra 
med, säger Bjarne Koning, driftchef 
på Löplabbet, och fortsätter:

– På min arbetsplats ser vi fötter 
hela dagarna. Vi placerar ut dem 
på många olika skomodeller, för vi 

vet vilken modell som passar 
vilken fottyp.
Varför ska man vara 
noga med att välja 
löparskor?

– En sko som passar 
dig gör att det känns bekvä-

mare att löpa. Du får en bättre 
löpupplevelse och minskar risken 
att bli skadad.
Vilka är de vanligaste  problemen 
som kan orsakas av ”fel” sko?

– Det finns mycket olika forsk-
ning på det där. Men jag skulle säga 
benhinneinflammation, förslitning 
i vader och hälsenor, och även så 
kallat löparknä (en överbelastnings-
skada som ger smärta på utsidan av 
knät). 

FAKTORER SOM HJÄLPER 
DIG ATT HITTA RÄTT SKO

TRÄNINGSVANORNA OCH 
MÅLET MED LÖPNINGEN:
– För en löpare som helt enkelt bara 
vill ut och springa en eller två gånger 
i veckan för att träna flåset och må 
bättre, passar det ofta med en ganska 
stabil och dämpande sko. Någon som 
har lite högre ambitioner med sin löp-
ning och kanske tidsmål, kan få ut mer 
av en tunnare sko som ger tydligare 

markkontakt och bättre 
löpkänsla men som 

också kräver 
att man jobbar 
mer med 
löptekniken.

RÖRLIGHETEN  
OCH BALANSEN:
– Det här är viktigt för hur stabil skon 
bör vara. Om man har sämre balans 
och väldigt rörliga fotleder är en stabi-
lare sko att föredra. Den är styvare och 
viker sig inte lika lätt som en mjukare 
sko. 

FOTENS  
UTSEENDE:
– Fötter ser väldigt 
olika ut. Fotvalvets 
höjd och fotens 
bredd är avgörande 
för att hitta skon 
som passar bäst. 
När vi provar ut så 
tittar vi på foten 
med hjälp av en så 
kallad spegellåda. 
Vi ser på fotvalvet 
och hur stark 
foten är. Passfor-
men är supervik-
tig för att man ska kunna tillgodogöra 
sig skons egenskaper och för att det 
ska kännas bra när man springer.

LÖPSTEGET:
– Om man filmar en löpare som spring-
er på ett löpband kan man analysera 
löpsteget. Då tittar man på rörelsen i 
höftled, knäled och fotled, hållningen 
och även på armrörelser. De flesta 
har en naturlig inåtrotation av foten 
(pronation). Om pronationen är kraftig 
kan det behövas en sko som hjälper till 
att styra steget.

4 Bjarne Koning berättar

I FRIIDROTTS-SM  
24–26 AUGUSTI  
PÅ EKÄNGEN

MÖT ÅRETS  
VINNARE 
2018
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NU KAN DU KÖPA 
DINA BILJETTER PÅ 
TICKSTER.COM
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Blodomloppet är Sveriges största motionslopp. 18 lopp på 17 orter med över 110 000 deltagare  
runt om i landet. Syftet är att uppmärksamma den livsviktiga blodgivningen och främja en  
hälsosam livsstil. Promenera, jogga eller spring 5 eller 10 kilometer tillsammans med vänner  
och arbetskamrater. Avsluta sedan med en skön picknick efter loppet.

Läs mer och anmäl dig på blodomloppet.se

Malmö, 15 maj | Uppsala, 17 maj | Hudiksvall, 21 maj | Umeå, 22 maj | Borlänge, 28 maj | Linköping, 31 maj | Göteborg, 4 juni | Karlskrona, 7 juni | Stockholm, 13–14 juni | Jönköping, 14 augusti  
Örebro, 23 augusti | Östersund, 27 augusti | Sundsvall/Timrå, 28 augusti | Västerås, 29 augusti | Karlstad, 30 augusti | Halmstad, 5 september | Visby, 13 september
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SVERIGE PÅ FÖTTER FÅR 
ALLA ATT RÖRA PÅ SIG

51%

smidighet, snabbhet och styrka. Vi 
har häckar som är femton centi-
meter höga och stöter kula med 
ärtpåsar, så alla kan vara med, säger 
Linda Wemmert. 

”Ohälsotalen ökar”
När Linda förra året fick nys om 
Friidrottsförbundets initiativ 
Sverige på fötter var det därför helt 
självklart att klubben skulle delta. 

– Vi vet alla att svenskarna rör 
allt mindre på sig och att ohälsota-
len ökar. Så Sverige på fötter är ett 
initiativ helt i linje med våra egna 
värderingar, säger Linda Wemmert. 

2017 arrangerade Bara Frii-
drottsklubb en barn- och föräld-
raaktivitet på Sverige på fötter-da-
gen. Deltagarna utmanades i bland 
annat häcklöpning, stafett, squats 
och rullebör (den skånska varianten 
av ”gå skottkärra”). Över 50 delta-

gare kom, trots regn och blåst. 
Till årets manifestation Sverige på 

fötter, som äger rum den 31 maj, har 
klubben bjudit in samtliga förskole-
enheter på orten samt elever och lära-
re i årskurs noll till tre i grundskolan. 
Erbjudandet gäller en timmes träning 
med möjlighet att testa längdhopp, 
kulstötning, häcklöpning och stafett. 
Anmälan är fortfarande öppen men 
man räknar med ungefär 200 till 300 
deltagare. Och att inbjudan gått ut så 
brett är en viktig del i klubbens, och 
Lindas, filosofi. 

– Till förra årets Sverige på föt-
ter, och till våra träningar, kom de 
barn som har engagerade föräldrar, 
som vet hur viktigt det är att röra på 
sig och kanske också tränar själva. 
Men alla barn har inte den förmå-
nen. Genom det här initiativet vill 
vi bjuda in alla barn, så att de själva 
kan upptäcka hur härligt det är att 
få röra på sig, säger Linda Wem-
mert. 

Att röra på sig är roligt och 
får dig att må bra. Alla 
ska kunna idrotta och det 
har inget med prestation 
att göra. På köpet bygger 

du självkänsla, får ingå i ett socialt 
samspel – och mår bra. 

Det var förutsättningarna när 
Linda Wemmert för två år sedan 
grundade Bara Friidrottsklubb. 

– Jag och min man har alltid 
tränat och därför älskar våra barn 
att röra på sig också. Samtidigt kan 
jag se hur lätt det är att halka in i 
svängen ”hämta på förskolan, kolla 
padda, käka middag och gå och 
lägga sig”. När jag startade klubben 
ville jag skapa en möjlighet för alla 
att träna och röra på sig, på ett sätt 
som baserar sig på lust snarare än 
prestation, säger Linda Wemmert. 

Verksamhet för alla åldrar
I dag har klubben verksamhet för 
vuxna samt barn från tre års ålder. 

– De allra flesta barn kan springa 
och hoppa och friidrott tycker jag är 
den bästa formen av idrott man kan 
hålla på med i ung ålder. Man lär 
känna sin kropp och vad den kan 
göra, får träna koordination och 

Förra året ordnade de en omtyckt föräldrar- och 
barnaktivitet. 

I år har de bjudit in förskoleenheter och elever upp 
till årskurs 3 – och räknar med minst 200 deltagare. 

För färska Bara Friidrottsklubb, och grundaren 
Linda Wemmert, är det självklart att engagera sig i 
Sverige på fötter. 

SVERIGE
PÅ FÖTTER

 Torsdagen den 
31 maj uppma-

nar svensk 
Friidrott hela 

Sverige att röra 
på sig någon 
gång under 

dygnet.
 Att vara 

deltagare är 
enkelt: Gör vad 
du vill – bara du 
inte sitter still.

 Manifestera 
framförallt 

glädjen som 
finns i att röra på 

sig. 
 Börja gärna 

använda 
 #sverigepafotter 

redan nu.
 Instagram:  

@sverigepafotter
 Sverige på 

fötter stöttas av 
bidrag från 

Framåtfonden. 
Ett samarbete 

mellan Svenska 
Spel och 

Riksidrotts-
förbundet.

Jag och min 
man har alltid 
tränat och där
för älskar våra 
barn att röra 
på sig också. 
Linda 
 Wemmert

”

av Sveriges befolkning 
är överviktig, enligt 

en  undersökning som 
 Folkhälsomyndigheten 

gjorde 2016.Tack för idag – och 
vi ses nästa år!

SOMMARENS 
HETASTE MIL

TORSDAG 14 JUNI KL 19.30

Spring 10 km runt Riddarfjärden. Start och mål i Rålambshovsparken.  
Nytt för i år är en DUO-klass där du kan dela sträckan med en vän.   
Tuff t-shirt ingår i anmälan. Tillsammans får vi Stockholm att spraka av färg!    
Efter loppet kör vi After Run med DJ, mingel och grillfest i sann Rålis-känsla. 
STHLM 10 är lite skönare. Lite snyggare. Lite mer party helt enkelt!

Ett evenemang av Marathongruppen i samarbete med Svensk Friidrott STHLM10.se

#sthlm10

STHLM 10_Annons_250x372.indd   1 2018-04-04   15:23

Rörelseglädje! Trots trist väder kom många barn förra gången Sverige på fötter arrangerade i skånska Bara.
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Färgvarianter

Version A

Fyrfärg. 

Version B

Används mot gul bakgrund.

Version C

Används mot blå bakgrund.

Version D

Svart.

Olika varianter för olika ändamål. Version A är 
den primära och ska användas i största möjliga 
utsträckningen.

Version E

Vit. Används sparsamt och mot 
väldigt mörk bakgrund.

ALLT OM LÅNGLOPP

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Träna  din 
hjärna – med 
löpträning

träningsform, men erkänner 
också att den inte passar just 
honom.

– Man ska hitta glädjen 
i sin träning. Då får man ut 
mest. Du vet, i 99 procent 
av den tid som människan 
har existerat har livet gått 
ut på att spara energi. 
Vi levde länge med ett 
underskott av kalorier, vi 
dog av svält, och det där 
har byggts in ett starkt sug 
efter kalorier i våra gener sedan 100 
000-tals år. Sedan under de senaste 
hundra åren har vi plötsligt fått till-
gång till kalorier och vi har ätit dem. 
Och fortsatt att äta, och eftersom vi 
i grunden är lata så krävs det något 
för att få oss till den fysiska aktivitet 
som en gång var en självklarhet, 
säger Anders Hansen, och fortsätter:

– Vi måste också ändra synen 
på fysisk aktivitet. En del plågas av 
minnen från den där trista skol-
gympan, andra av hysterin i fitness-
industrin. 
När ska man börja tänka på det? 
Det låter lite som pensionssparan-
de…

– Ingen 25-åring bryr sig om vad 
som händer på 30 eller 40 års sikt. 
Och det ska en 25-åring heller inte 
göra. Han eller hon ska leva livet. 
Ett tag. I den åldern bryr sig ingen 
om vad som händer med kroppen 
på så lång sikt, men där är ju den fy-

siska träningen faktiskt fantastisk. 
De omedelbara effekterna får man 
i sin egen spegelbild, och genom 
fysisk aktivitet blir man mer kreativ 
och får lättare att koncentrera sig, 
och det är sådant som märks direkt. 
I dag äter var nionde vuxen svensk 
antidepressiva mediciner, var åtton-
de amerikan gör detsamma, säger 
Anders Hansen, och utvecklar:

– Jag ställer mig frågan: Vad kan 
man göra för att minska det anta-
let? Där tror jag att en viktig kom-
ponent är fysisk träning. Genom 
träning bygger man exempelvis upp 
en buffert mot stress och långvarig 
stress är den vanligaste orsaken 
till depressioner. Idag är många 
människor stressade. Det är jobbet 
och banklånen och deadlines och 
Instagram-likes... Den långvariga 
pågående stressen kan bli förödan-
de. Men genom fysisk träning blir 
man faktiskt mer stresstålig. 

Att fysisk aktivitet är bra 
är ingen hemlighet. En 
god kondition och bra 
lungkapacitet motverkar 
bland annat hjärt- och 

kärlsjukdomar – och får en att må 
mycket bättre.

Men pulshöjande träning har 
också en inverkan på hjärnan.

– Många kopplar samman 
träning med prestation och idrott 
– men det behöver man inte göra. 
Det finns massor av vetenskapliga 
studier som visar att fysisk träning 
har mer positiv inverkan på hjärnan 
än man tidigare trott. Det handlar 
om förebyggande av flera former 
av cancer och av demens, av massa 
saker. 

Anders Hansen skrev häromåret 
den populärvetenskapliga boken 
Hjärnstark, som har sålt i 165 000 

exemplar bara i Sverige och som har 
sålts till 15 länder. 

– Det satsas mångmiljardbelopp 
varje år på demensforskning. Men 
ännu har ingen hittat någon medicin 
mot det, annat än något som kanske 
bromsar upp förloppet lite. Om 
man däremot ägnar sig åt en pulshö-
jande fysisk aktivitet säg en halv-
timme om dagen, då visar studier 
att man får bättre resultat vad gäller 
tester som rör minnet, beslut och 
kreativitet. Man minskar risken att 
utveckla demens med 40 procent. 
En tablett med samma resultat hade 
blivit världens mest sålda produkt, 
men det räcker alltså att motionera 
ordentligt, säger han. 

Spelar fotboll och tennis
Själv spelar han fotboll och tennis 
och säger att löpning är en perfekt 

Vill du träna hjärnan och göra allt för  
att undvika demens? Spring – för livet.
– All fysisk pulshöjande träning påverkar 

 hjärnan positivt, säger Anders Hansen, över läkare  
och författare till succéboken Hjärnstark.

TRÄNING  
OCH HJÄRNAN

Enligt den 
forskning som 
Anders Hansen 
utgår från i sin 
bok Hjärnstark 
har regelbunden 
fysisk aktivitet 

följande inverkan 
på hjärnan:

 Man blir bättre 
på att hantera 

stress och bygger 
upp en sorts 
buffert mot 

stress.
 Man förbättrar 
sin koncentra-
tionsförmåga.

 Man kan dämpa 
lättare former av 

depression.
 Man får ett 

bättre minne.
 Man blir mer 

kreativ.
 Man minskar 
risken med 

demens med 
cirka 40 procent.

”Studier 
visar att fysisk 
träning har 
mer positiv 
inverkan på 
hjärnan än man 
tidigare trott”
Anders Hansen

”

Gör vad du vill, 
bara du inte sitter still!

Vi uppmanar och utmanar 
Sverige att komma på fötter 
under ett och samma dygn! 

#SVERIGEPÅFÖTTER
WWW.SVERIGEPAFOTTER.SE



Craft Academy
Craft Academy är en storsatsning på lovande svenska friidrottare. Målet är att de ska få optimala 

förutsättningar att träna och utvecklas för att kunna prestera på hög nivå under de kommande tre åren 
i EM, VM och OS i Tokyo 2020.

”Det är viktigt att våga lyfta fram förebilder och vinnare. 
Istället för att hålla tillbaka den som vill bli bäst bör klubbarna 

uppmuntra framgång.”

- Angelica Bengtsson, stavhoppare


