
Copenhagen Half-programmer 

Her er tre programmer til Copenhagen Half Marathon. 

Programmerne er relativt simple og kan laves på egen hånd eller løbes sammen med en løbekammer-
at.  

Hvert program findes i to udgaver; et km-baseret og et minutbaseret. Er du til at løbe kilometerbaseret 
giver det hele sig selv. Er du til minutbaseret træning, så er det vigtigt at du IKKE skeler til det kilome-
terbaserede program, men løber de angivne minutter pr. træning, uanset om du ved efterfølgende 
opmåling løber kortere eller længere i kilometer, end det kilometerbaserede program! 

Tempobeskrivelser 
Der er tre-fire temponiveauer at forholde sig til pr. program; 

"Roligt"  betyder at du skal løbe turen en smule langsommere end det tempo du naturligt ville 
finde ind i – altså bevidst langsomt og med overskud. 

"ALM"  betyder at du skal løbe turen i almindelig tempo, det vil sige i det tempo som du naturligt, 
og afhængigt af din oplagthed, finder ind i. Det er vigtigt at du ikke løber hurtigere end at 
du har fornemmelsen af, at du godt kunne have fortsat endnu et stykke tid når du er 
færdig.  
NB: I anden halvdel af programmet svarer ALM tempo nogenlunde til dit halvmaraton 
konkurrence-tempo. 

"Hurtigt"  betyder at du skal presse dig selv op i et højere tempo end du umiddelbart ville vælge. 
Tempoet skal ikke være maksimalt, men lad distancen og din motivation og oplagthed på 
dagen afgøre præcist hvor hårdt du presser dig selv, og husk at du i flere pas skal løb 
kunne løbe videre i roligt eller ALM tempo efter en periode med hurtigt løb. 

Hurtigst muligt / Spurt: Giver vist sig selv … 



Programpræsentation 

Program 1 er programmet for dig, der i udgangspunktet kan løbe ca. 5 km og er vant til at løbe 1-2 
gange om ugen. Programmet er et program for den uerfarne halvmaraton-løber, og 
måske er dette dit første løb på distancen.  

Med dette udgangspunkt, og 13 uger til Copenhagen Half Marathon, handler det ikke om 
at løbe hurtigt til Copenhagen Half, men om at komme i form til at gennemføre løbet og 
få en god oplevelse. Nogle vil indvende at der er for kort tid til løbet til at komme i form. 
Det er min erfaring, at det mest af alt handler om mindset og temperament. Har du mod-
et til at kaste dig ud i udfordringen, så er det på ingen måde hverken urealistisk eller 
uforsvarligt, men er du den lidt mere forsigtige type, eller har du let til skader, skal du 
naturligvis ikke kaste dig ud i projektet, men måske hellere starte opbygningen med 
henblik på at blive klar til næste år! 

Programmet start ud med to pas om ugen, og det øges til skiftevis to og tre løbepas om 
ugen efter få uger. Den første uge løbes 9 km eller 45 min. og i den hårdeste uge (bort-
set fra Copenhagen Half-ugen) løbes 21 km eller ca. 1 t 45 min. I gennemsnit skal du løbe 
ca. 17 km eller knap 100 min/uge. Under vejs er der fem intensive pas inden Copenhagen 
Half, og de er alle i den lettere afdeling. 

Program 2 er programmet for dig, der i udgangspunktet kan løbe 10 km og er vant til at løbetræne 
2-3 gange om ugen. Du har derfor nogen løbeerfaring og grundformen er OK.  

Som følge af den fine grundform er progressionen i træningsprogrammet mindre 
markant end i Program 1 hvad angår volumen (træningskilometer). Til gengæld er der lidt 
flere, og lidt hårdere, intensive pas end i Program 1, men det er pas som jeg har erfaring 
for de fleste synes er overskuelige at lave på egen hånd.  
Træningsprogrammet byder i gennemsnit på 25 km/uge eller ca. 2:10 t løb afhængig af 
om du vælger den kilometerbaserede eller minutbaserede udgave.  

Program 3 er tiltænkt dig, der lige har løbet Copenhagen Marathon og er vant til at løbe omkring tre 
ture om ugen. På tilmeldingerne til Copenhagen Half kan vi se, at mange løbere efter 
Copenhagen Marathon har tilmeldt sig Copenhagen Half Marathon og dette program er 
et oplagt udgangspunkt, hvis du er en af dem. For hvordan kommer man igen hvis man 
efter en marathon-pause gerne vil løbe en god halvmaraton i september? Hvis du har 
holdt et par uges pause og nu lige så stille er på vej frem igen, er dette program et godt 
bud for den gennemsnitlige maratonløber.  

Programmet starter dig forholdsvist roligt op, men i sidste halvdel af programperioden 
ligger du et stykke over 30 km eller 3 t løb om ugen, og undervejs er der 5 uger hvori du 
skal løbetræne fire gange. Som maratonløber kan du tåle de længere ture, og dem er der 
en del af undervejs.  



Fra juli skal du løbe intensivt næsten en gang om ugen, og disse pas er hårdere end i 
program 1 og 2.  
I gennemsnit indeholder programmet 30 km eller 2½ t løb pr. uge.  

Programmerne er vejledende 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at programmerne er VEJLEDENDE. Oplever du problemer i form 
af overdreven ømhed, sygdom, træthed, manglende motivation, eller har du af og til simpelthen ikke 
tiden til at træne, så skal din træning justeres og gøres lettere. Det er ALDRIG et mål at følge et pro-
gram slavisk. Et program er en rettesnor og der skal være plads til at lave individuelle tilpasninger un-
dervejs. Din succes afhænger ikke af, om du får gennemført hvert eneste pas til punkt og prikke. Af og 
til er det helt rigtige, at lade et eller flere pas udgå eller korte det af, men det kan omvendt også være, 
at det program, der passer dig allerbedst er lovlig let, og så kan du fx beslutte at løbe 1-2 km eller 5-10 
min. ekstra hver gang du træner, eller på anden måde foretage en gennemgående justering fra starten 
af eller undervejs i programmet. 

Her skal også nævnes, at tabt træning ikke bør forsøges indhentet. Har du pga. ferie eller sygdom mis-
tet nogle træningspas, bør dine første pas efter træningsafbrækket være korte og rolige, hvorefter du 
gradvist kan fortsætte programmet. Hvis du f.eks. misser programmets uge 7 kan du gennemføre uge 
8 for halv kraft og derefter være fuldt med i uge 9.  

Hvad angår rækkefølgen af træningspassene over ugen, så afhænger denne af hvilke træningsdage 
der passer dig bedst i forhold til arbejde, familie osv. Det er ikke altafgørende i hvilken rækkefølge 
passene løbes, men programmerne er lagt i den rækkefølge det erfaringsmæssigt passer flest. I uger 
med to pas trænes en hverdag og en weekenddag, i uger med tre pas trænes to hverdage og én week-
enddag, og i uger med fire pas trænes to hverdage og lørdag-søndag. Undgå så vidt muligt at løbe to 
dage i træk, hvis du løber to eller tre gange om ugen. Løbetræner du fire gange om ugen, så forsøg at 
undgå at lægge to hårde pas to dage i træk, dvs. undlad at løbe to lange ture, to intensive ture og/eller 
en intensiv og en lang tur på to på hinanden følgende dage.   
I programmerne er der taget højde for dette i forslagene til rækkefølge. 



Tips og gode råd 
*Motionsløb. Løb gerne nogle motionsløb undervejs i forløbet, det er en rigtig god forberedelse til 
Copenhagen Half Marathon. I alle programmerne har jeg angivet forslag til hvornår et motionsløb 
kunne placeres, men byt gerne lidt rundt på træningspassene, hvis det eller de løb, der passer dig 
bedst at deltage i, ligger i andre uger. Du kan finde en oversigt over gode løb her: http://motiondan-
mark.dk/loebskalenderen.aspx     

*Simulér løbsdagen på de lange ture. Du kan med fordel løbe de lange ture (ture over 60-70 min) i 
sidste halvdel af programmet om formiddagen, nogenlunde på løbstidspunktet kl. 11.00, for derved at 
træne opladningen til løbet bedst muligt. Stå op og spis morgenmad som du har tænkt dig på løbsda-
gen, tag eventuelt en formiddags-snack, og drik ligeledes som tiltænkt på dagen. Løb turen i de sko du 
forventer at løbe i på løbsdagen og træn væske- og energiindtagelse undervejs. Tag en lille pause og 
forsøg at drikke 1½-2½ dl saft eller energidrik lige inden starten på turen, og derefter for hver ca. 4-5 
km eller 20-30 min. (den/de første gange kan du eventuelt løbe på vand eller meget tynd saft eller en-
ergidrik og derefter gradvist at vænne maven til energidrikken ved fra gang til gang at øge sukkerind-
holdet op mod 5-8%).  
Det letteste er at løbe de lange ture som rundstrækninger og så have en flaske med saft eller en-
ergidrik liggende ét sted.  

Alternativ træning. Alle programmerne kan suppleres med både alternativ udholdenhedstræning af 
ikke-vægtbærende karakter (fx spinning, cykling, svømning, ergometerroning og crosstrainer) og/
eller fitness/ styrketræning. Det vil booste din form yderligere, uden at du løber nogen nævneværdig 
større risiko for at blive skadet.  

Core-stab-træning. Det vil især være godt at supplere den ugentlige løbetræningen med mindst ét, og 
gerne to, core-stability-træningspas (mave-ryg-træningspas) á 10-20 min. varighed.  

Løbeterræn og underlag. Sørg for at variere dine ture, så det ikke altid er den samme type terræn 
(fladt eller kuperet) og underlag (grus, skovvej, asfalt osv.) du løber i og på. 

Rigtig god træning! 

http://motiondanmark.dk/loebskalenderen.aspx

