
 
 
 
 

Din guide til Mindful Running 
 

af Morten Dam-Sørensen 
 
 
Indholdsfortegnelse 
 
HVAD ER MINDFUL RUNNING? OG HVORFOR ER DET GODT AT LÆRE?  
 
HVORDAN KOMMER JEG I GANG MED MINDFUL RUNNING?  
 
HVAD NU HVIS JEG ER STRESSET, ER SYG ELLER HAR FOR LIDT TID?  
 
LØB SOM DU ER  
 
MIN LØBEHISTORIE  
 
MINDFUL RUNNER SOM 15‐‐‐‐ÅRIG  
 
FRA ELITELØBER TIL BAMSEFAR  
 
BACK IN BUSINESS  
 
DE 7 FØRSTE TRIN TIL MINDFUL RUNNING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hvad er Mindful Running? Og hvorfor er det godt at lære? 
Måske er du gået i gang med at løbe mange gange? Og er stoppet igen, fordi det var for 
hårdt, fordi du blev skadet eller fordi du mistede lysten? Så er Mindful Running noget 
for dig – for her handler det om at give din krop en kærlighedserklæring, hver gang du er 
ude at løbe! Du lærer at lade være med at presse og stresse dig selv til skader, sygdom 
og en indre stemme, der siger:  
Nej, i dag gider jeg simpelthen ikke løbe, for det regner, sner, blæser (sæt selv 
undskyldning ind her: ____________________________). 
 
Med Mindful Running lærer du at elske at løbe – samtidig med at du opnår de ting, du 
gerne vil: Vægttab, mere energi, strammere røv, en god tid til et maratonløb – 
whatever. Du lærer at sætte dig selv i centrum, og du lærer at lytte til din krops signaler, 
og derfor er Mindful Running også en slags selvudvikling gennem træning, for du 
kommer til at lære at sige til og fra på en helt anden måde, når du lærer din krop at 
kende! 
 
Hvad er teorien bag? 
Mindful Running er i virkeligheden BACK TO BASICS. Her handler det om at løbe, fordi 
det er dejligt. Om at nyde naturen, duftene, lydene og kroppen, der bare arbejder stille 
og roligt.  
Her skal du ikke presse dig selv, før du er klar til det (og kun hvis du vil), og her 
tager du en dag på sofaen, selvom træningsprogrammet siger noget andet, hvis du kan 
mærke, du er småstresset eller småsyg.  
Det handler om at lade kroppen styre showet – det er jo trods alt den, der skal bevæge 
dig. Alt for mange løber oppe i hovedet, hvor de presser sig selv med negative tanker og 
omstændigheder, der ødelægger oplevelsen. 
Mindful Running er en livsstilsændring, hvor løbetræningen bliver til en glædelig 
begivenhed i dit daglige program, når du ønsker det.  
Mindful Running er en træningsform, der respekterer dig – og lærer dig at gøre det 
samme.  
Ja, ja – det gør jeg da allerede, siger du måske. Men hvis du skal være helt ærlig: Har du 
så trænet regelmæssigt – bare den sidste måned? Også selvom du virkelig gerne VIL. 
Nej, vel! Det kan du kun, hvis du gør det, fordi du elsker det. Det lærer du med Mindful 
Running. 
 
Jeg har selv lært det på den hårde måde.  
Jeg var ungdoms‐eliteløber fra jeg var 9 til jeg var 19, hvor jeg trænede op til 12 gange og 
140 kilometer om ugen. Men jeg nød det ikke. Derfor stoppede jeg, da jeg kom ind på mit 
drømmestudie. Og så tog jeg 36 kilo på på et år, fordi jeg stoppede fra den ene dag til den 
anden. De kilo kæmpede jeg med i mange år, fordi jeg troede, at jeg stadig var Morten på 
18 år og 67 kilo. Det var først, da jeg lærte at give slip på min fortid som eliteløber, at jeg 
kunne begynde at nyde mine løbeture. Og nyde at ”tabe” til motionsløbene. I dag ved jeg, 
at vinderen ikke nødvendigvis er ham, der kommer først i mål. Det er ham eller hende, der 
har haft det bedste løb – på sine præmisser. Jeg ved også, hvad det vil sige, at tabe en 
masse kilo, og det kan man sjovt nok ikke gøre, hvis man presser sig selv for hårdt.  



 
 
For så vil kroppen ikke gå af med fedtet – derfor handler det om at geare ned og om at få 
sovet nok.  
Ja, du hørte rigtigt. Vejen til en varig livsstilsændring på træningsområdet handler ikke om 
smerte og afsavn – den handler om at tage det roligt og give slip.  
Det lærer du med Mindful Running! 
 
Hvordan kommer jeg i gang med Mindful Running? 
Du starter med at læse denne e‐guide om Mindful Running – her får du alle redskaberne 
til at blive en Mindful Runner. 
Det handler om meget simple skridt, der bringer kroppen tilbage i fokus – det er trods 
alt den, du skal bevæge. Alt for mange løbere løber ”med hovedet” – og det betyder, at 
de glemmer at mærke, hvad der er godt og skidt for dem. 
 
Gode eksempler på simple skridt: 
 
#1 Løb uden dit pulsur/GPS-ur/stopur – alt for mange løbere er ”slaver” af deres 
ure. Fordi urene bliver til meget mere end et redskab til at vise tiden – uret bliver 
REDNINGEN eller den LILLE HJÆLPER, løberen ikke kan undvære. Men hvis man 
fokuserer for meget på uret, glemmer man at mærke efter. Uret kan være et godt 
redskab – men først når man har lært at mærke efter! 
 
#2 Lad være med at tro, at træningsprogrammer skal følges slavisk. Du skal IKKE 
løbe hårde intervaller, hvis du er småforkølet, stresset eller hvis du har menstruation. 
For så er kroppen ude af balance – og så kan den ikke klare træningen. Det betyder, at 
du ødelægger mere, end du gavner. Derfor handler det om at mærke, hvad kroppen kan 
og vil på den givne træningsdag. Det kan OGSÅ lade sig gøre for konkurrence‐løbere 
med meget veldefinerede mål. Det er faktisk endnu bedre for dem, fordi de så får den 
livsnødvendige restitution, der gør, at de kan performe bedre. 
 
#3 Husk at slappe af. Det ironiske er, at du faktisk bliver god til at løbe, når du IKKE 
løber. Når du løber, nedbryder du kroppen. Når du slapper af/restituerer bygger du 
kroppen op igen. Og her skal du gerne give kroppen chancen for at bygge op til et bedre 
niveau end før. Det gør du ikke, hvis du presser for hårdt på. 
 
Hvad nu hvis jeg er stresset, er syg eller har for lidt tid? 
Mindful Running er skabt til dig, der har et spændende liv med mange ting, der skal nås 
og ordnes. For når du lærer at mærke efter, bliver du bedre til at passe på dig selv. Og 
det gælder ikke kun til træning – det gælder også på arbejdet, i parforholdet og alle de 
andre relationer. Med Mindful Running lærer du at træne let, hvis du er stresset. Og du 
lærer, at det faktisk er mere OK end at gå ud og give den gas. Men Mindful Running 
lærer du at undgå skader – for du lærer at lytte til din krops signaler, hvilket gør dig i 
stand til at stoppe og søge hjælp/behandling INDEN det går helt galt. 
Træning bliver hurtigt et ekstra stressmoment for mange, fordi det bare bliver endnu et 
punkt på dagsordenen, der SKAL nås.  
Men Mindful Running er ikke noget, der SKAL nås. Det er en kærlighedserklæring til 



kroppen, der gives, når du har tid og overskud. Du får selvfølgelig også redskaber til at 
finde tid og overskud, så du kan gøre træningen til en mere positiv del af din hverdag. 
 
Gode eksempler: 
o Løbetræning er optimal træning for den travle. Du kan løbe, når du vil og du 
behøver ikke andet end et par gode løbesko. 
 
o Du får redskaber til at lave et tidsbudget. Her kigger vi på, hvor meget tid du 
bruger på tv, computer, mobiltelefon, uplanlagte indkøb og alle de andre ting, 
der gør, at tiden bare forsvinder. Derefter får du redskaber til at prioritere din 
tid, så du aktivt vælger til og fra – som i løb frem for fjernsyn, et ugentligt indkøb 
– så du får mere tid til at træne i hverdagen… 
 
o Med Mindful Running lærer du helt overordnet at ELSKE din træning, så den 
bliver en uundværlig del af din hverdag. På den måde forsvinder 
undskyldningerne helt af sig selv – for kærligheden overvinder alt… 
 
Løb som du er 
Der er lige så mange måder at løbe på, som der er løbere. Du kan bare holde øje med 
alle de stilarter, du ser, når en af de 7‐800.000 aktive løbere i Danmark spæner forbi dig. 
Til gengæld virker det ikke som om, der er særlig mange forskellige måder at træne på – 
i praksis er der kun 2. Enten sværger man til at løbe mange kilometer og have relativt få 
dage med intensiv træning (eks. intervaller) eller også sværger man til at få kilometer, 
hvor størstedelen så løbes med høj intensitet. 
 
Jeg skal ikke gøre mig til dommer over de forskellige træningsformer – der er meget fint 
i dem begge. Jeg tror bare på, at alle løbere er forskellige, og at det derfor handler om at 
kombinere de 2 træningsformer og gøre dem til en flydende form, der tager hensyn til 
den enkelte løber på daglig basis. 
 
For når jeg kigger rundt på de mange løbere, jeg kender og møder, ser jeg ofte løbere, 
der følger deres træningsprogrammer slavisk og også er meget bundet af vaner, når det 
gælder træningsturene, der ofte bliver løbet de samme steder på de samme måder. 
Det betyder, at der er rigtig mange, der ikke rigtig udvikler sig som løbere. Enten taber 
de ikke de kilo, de gerne vil tabe, eller også når de ikke de mål, de har sat sig i. 
Heldigvis er det mit mål at ændre på det. Og det gør jeg med Mindful Running. 
Mindful Running handler mest af alt om at være til stede i nuet. Og ja, det lyder måske 
lidt hippie‐agtigt, men tag det fra en mand, der både har prøvet benhård elitetræning og 
at komme i gang igen med 35 kilos overvægt på kroppen: Det ER din krop, der udfører 
det praktiske arbejde, når du løber. Derfor er det en rigtig god idé at lytte til de signaler, 
den sender dig. 
Så Mindful Running handler om at træne i dyb respekt for kroppen – træning skal i mine 
øjne være en kærlighedserklæring til kroppen – ikke det modsatte. Det har det været for 
mig selv i mange år, hvor sætninger som: ”Det skal løbes væk”, ”det skal gøre ondt, før 
det gør godt” og ”rigtige løbere gennemfører deres intervaller – også selvom de har lidt 
feber!” fyldte hele min løbe‐bevidsthed. 
 
I dag handler alt for mig om det modsatte – og det betyder, at jeg VIRKELIG nyder at 



løbe. At jeg seriøst SAVNER mine løbeture, hvis der er noget, der kommer i vejen. Og det 
betyder også, at jeg holder min vægt og opnår de resultater, jeg gerne vil. 
Så målet med denne e‐bog er at vise dig, at du sagtens kan opnå de resultater, du 
ønsker, UDEN at være hård ved dig selv. Og egentlig er det meget simpelt: Når man 
løbetræner, nedbryder man kroppen. Så man bliver faktisk en bedre løber, når man IKKE 
træner – altså når man restituerer. Og det skal kroppen have tid og rum til. Ellers kan 
den finde på at reagere ved at holde på fedtet, så man ikke taber sig, sende lidt 
forkølelse og andre små‐sygdomme gennem systemet eller i værste fald med reelle 
skader og overtrænings‐symptomer, der kan betyde laaaang pause. 
 
Mindful Running er et tankesæt, hvor der er plads til alle træningsformer – så bare rolig: 
Der vil også være intervaltræning til dem, der vil det og har brug for det. Og der vil være 
meget mere rolig træning for dem, der vil det og har behov for det. Mindful Running er 
for alle løbere på alle niveauer – for det handler nemlig om, at det er DIG og DIN krop, 
der er vigtigst. Her er muligheden for at lære den at kende – og for at give den tid og 
overskud til at udvikle sig i den retning uden stress. 
Jeg glæder mig helt vildt til at dele mine tanker med dig, for de har betydet uendelig 
meget for mig selv. Det ved jeg, de også kan for dig! 
 
Min løbehistorie 
Mens jeg skriver denne guide, går jeg ind i min 28. sæson som løber. Det er ret vildt, at 
man kan have så meget erfaring med i bagagen, når man bare er 36 år gammel. 
Jeg startede med at løbe, da jeg var 7 år gammel. Min far løb meget og jeg tiggede og 
bad ham om at komme med. Jeg ved egentlig ikke hvorfor. Jeg vidste bare, at jeg VILLE. 
Fra jeg var 5 til jeg var 7, var jeg kun med på cykel – han mente ikke, at mine små ben 
kunne løbe så meget, som han gjorde. Men han skulle hurtigt blive klogere. 
Jeg var så heldig, at løbeklubben Blovstrød Løverne lå meget tæt på mit barndomshjem, 
så jeg fik hurtigt andre børn at træne med. Og i de første år var det helt vildt – vi var 
mellem 30 og 60 børn, der mødtes til rigtig løbetræning 3 gange om ugen – og vi havde 
nogle gode trænere, der sørgede for, at der var masser af leg, sjov og underholdning. 
Derudover trænede jeg alene med min far, for jeg var totalt hooked, og jeg fandt hurtigt 
ud af, at jeg var rigtig god til at løbe. 
Så jeg gennemførte mit første halvmaraton, da jeg var 9 år gammel (!), og min tid var ret 
imponerende: 1.45 – på små 9‐årige ben. Året efter løb jeg halvmaraton på 1.35, og da 
jeg var 11 satte jeg danmarksrekord på 3.000 meter med tiden 10.22,06, og det er en 
rekord, der nu har stået i 24 år. Succesen betød, at jeg blev vildere og vildere med at 
løbe, og man kan godt sige, at hele mit liv drejede sig om det. Jeg trænede hver dag – og 
var til løb stort set hver weekend. 
Sådan var det fra jeg var 10, til jeg var 19. 
Da jeg var 12 skiftede jeg klub, fordi mange af børnene i Blovstrød havde fået andre 
interesser, og det betød desværre, at vi ikke længere var så mange. Men jeg havde 
heldigvis fået venner i FIF Frederiksberg, så jeg skiftede klub for at træne med dem. 
Det betød, at jeg for første gang fik en træner, der ikke var min far. Han var hamrende 
dygtig, men træningen gjorde bare ikke noget godt for mig. Det var hård, intensiv 
træning – hvor jeg før havde løbet mange kilometer i skovene. Nu stod den stort set kun 
på intervaller på stadion.  
 
 



Derfor fik jeg 3 år, hvor jeg ikke opnåede særligt gode resultater – og jeg husker det som 
vildt frustrerende, fordi jeg ikke længere kunne løbe fra dem, jeg før havde slået så let som 
ingenting. Jeg løb stadig hurtigt, men det gjorde de andre drenge også, og derfor røg jeg 
fra sikre top 3‐placeringer til på gode dage at få 4. pladsen – mens oftest skulle jeg være 
glad, hvis jeg var i top 10. Jeg kan huske, hvor indebrændt og rasende, jeg var. Jeg 
syntes, at jeg trænede helt vildt hårdt – og jeg gjorde jo alt det, som trænere sagde, jeg 
skulle. Jeg blev bare ikke bedre. 
 
Mindful Runner som 15-årig 
Det tog cirka 3 år før jeg fattede, at træningsformen ikke passede mig. At den gjorde mig 
træt i stedet for frisk og stærk. Og på de 3 år mistede jeg gradvist lysten til at løbe – for 
den hang dengang uløseligt sammen med succes‐oplevelserne. 
Som 15‐årig tog jeg mig sammen og ”fyrede” min træner, og så gjorde jeg faktisk mange 
af de ting, som jeg vil beskrive meget indgående for dig i næste kapitel. For at finde 
løbeglæden igen begyndte jeg at løbe uden træningsprogram, uden ur – uden mål og 
med. Jeg løb kun stærkt, hvis jeg havde lyst. Og jeg løb kun langt, hvis jeg havde lyst. Der 
var endda dage, hvor jeg slet ikke løb, fordi jeg ikke havde lyst. Det havde jeg aldrig 
troet, var muligt. Lige så stille vendte løbeglæden tilbage, og så kunne jeg begynde at 
træne som dengang, hvor jeg løb med Blovstrød Løverne. Gode, lange ture i skoven, 
bakketræning, intervaller i skoven, tempoløb i skoven – så lidt som muligt på banen. Og 
så lidt som muligt i de helt faste rammer, der ellers er meget normale for eliteløbere. 
Jeg begyndte også at tænke mere over det der med, at det måske ikke nødvendigvis 
handlede om at være vinde hver gang. At det ikke var nogen skam at tabe til nogle, der 
bare var bedre end en selv. Og at det nogle gange handlede ligeså meget om at have et 
fedt løb, hvor der var nogle ting, der lykkedes. Det var tanker, jeg ikke helt kunne få på 
plads dengang, for hele min identitet var bundet op på at være blandt de allerbedste. 
Men mindsettet begyndte alligevel at forme sig der! 
 
Fra eliteløber til bamsefar 
Da jeg flyttede hjemmefra som 19‐årig vejede jeg 67 kilo og løb i gennemsnit 100 til 120 
kilometer om ugen. Jeg flyttede til Århus for at gå på Journalisthøjskolen, og det var en 
helt ny verden, der åbnede sig for mig. Jeg havde aldrig rigtig prioriteret venner og 
fester (og egentlig heller ikke undervisningen i gymnasiet), for alt handlede om løb. Men 
i Århus fik jeg en lille skade, som jeg brugte som anledning til at holde op med at løbe. 
Det betød, at jeg ændrede mig ret meget. Det var allertydeligst på vægten, hvor jeg 
nåede at blive tre‐cifret med en topvægt på cirka 108 kilo. Dem kom jeg til at kæmpe 
med i mange år. 
Det er selvfølgelig ikke normalt at tage så meget på, men jeg havde jo et stofskifte, der 
var indstillet til meget hård træning, der betød, at ALT blev brændt af. Når jeg altså 
trænede. Og da jeg holdt op med at træne, fortsatte jeg med at spise lige så meget – og 
så begyndte jeg at drikke rigtig mange øl til de mange fester, jeg pludselig gik til. 
Jeg troede hele tiden, at jeg let kunne tabe de der kilo – for jeg tænkte jo, at jeg bare 
kunne gå i gang med at træne igen – og så skulle det hele nok gå. 
Men jeg havde givet mig selv alt, alt for lang snor, da jeg endelig var klar til at gå i gang 
igen. Så de der kilo sad meget fastere, end jeg troede. Også oppe i hovedet. 
For hver gang jeg gik i gang med løbe igen (og det gjorde jeg mange gange), regnede jeg 
med, at der ville gå 1, højst 2 uger, så ville jeg være eliteløber igen. Men det bliver man 
altså ikke, når man er tre‐cifret… 



Men jeg prøvede mange gange. Fandt det gamle løbetøj frem og mødtes med de gamle 
drenge til træning. Men for det første sidder løbetøj, der er købt til en løber på 67 kilo 
ikke særlig godt på en løber, der vejer omkring 100 kilo, så jeg fik hurtigt kælenavnet 
bamsefar, fordi mine deller hoppede og dansede, når jeg storprustende forsøgte at løbe 
med. 
For det andet var det rigtig svært at være ham, der hele tiden skulle have pause og have 
tempoet sat ned – altså ham den irriterende. Det var endnu sværere, når jeg tog med til 
løb, for det troede jeg selvfølgelig også, at jeg kunne. Og jeg kunne også sagtens 
gennemføre, men jeg kom jo i mål lang tid efter de andre – og efter løbere, der kunne 
være over dobbelt så gamle som mig. 
Jeg syntes, det var så pinligt, så jeg gik ofte hjem og droppede ”karrieren”. Så ville jeg 
typisk have ondt af mig selv i 3‐4 måneder, og så forsøge igen fordi jeg ikke kunne lade 
være. 
Det betød elevator‐vægt og elevator‐humør – og det betød, at jeg aldrig rigtig kom 
under 96 kilo – altså 29 kilo mere end min kampvægt fra topformsdagene! 
 
Back in business 
Så var det heldigvis, at jeg kom til at tænke på, hvad jeg havde gjort som 15‐årig. Der 
havde jeg jo smidt alle bindingerne og bare løbet, fordi jeg syntes, det var fedt. 
Så det prøvede jeg igen. 
Samtidig ændrede jeg min kost meget markant (men det er en helt anden historie), så 
pludselig begyndte jeg at tabe mig. Pludselig begyndte jeg at nyde det igen. Og pludselig 
var jeg OK med, at jeg ikke længere var en af de bedste. 
Og hvad var der skete? 
Jeg lærte at lytte til min krop. 
Den sagde: ”Kære Ven, du vejer 95 kilo – og det betyder, at du må løbe på en anden 
måde end i gamle dage. Du er heller ikke i form til at træne på den måde, så hvis du 
prøver, råber jeg op med skader, sygdom og træthed!” Og det gjorde den. Når jeg gav 
den for meget gas, sagde kroppen simpelthen fra. Enten blev jeg så træt, at jeg intet 
kunne dagen efter – eller også blev jeg småsyg og måtte lade være med at træne af den 
grund. 
Lige i starten syntes jeg, det var vildt irriterende og frustrerende. Hvorfor kunne den 
åndssvage krop ikke bare give mig lov til at gøre det, jeg gerne ville??? 
Men så gik det op for mig, at kroppen jo er klogere end mig – og at jeg ved at 
samarbejde med den kan opnå meget mere, end hvis jeg ser den som min modstander. 
Og så begyndte jeg at kigge rundt på alle de løbere, jeg kender og møder. Og jeg kunne 
tydeligt se mønstret. De pressede sig selv mere, end deres kroppe kunne klare – og så 
blev de skadede/syge/trætte. Og nåede ikke deres mål. 
Derfor besluttede jeg, at ville sætte alle mine egne ”metoder” i system, så andre kunne 
få glæde af de mange erfaringer, jeg har gjort mig i en lang karriere som løber, hvor jeg 
har prøvet mere end de fleste. 
Det er det system, du skal til at læse om nu – for nu følger de 7 trin til Mindful Running, 
der gør det let at indføre Mindful Running i din træningshverdag. Jeg ønsker mig, at du 
kommer til at elske din løbetræning – og at du løber dig let, lækker og lykkelig med 
Mindful Running. 
 
 
 



 
 
 
De 7 første trin til Mindful Running 
#1 Løbesko 
Du behøver kun 1 ting, når du skal i gang med at løbe. Og ligegyldig om du har trænet i 
mange år eller skal starte helt fra bunden, så synes jeg, du skal betragte Mindful 
Running som en helt ny start. Og hvad er så det eneste, jeg skal bruge, Morten? 
Det er et par løbesko, der passer til din løbestil. Sådan et par kan du KUN købe i en rigtig 
løbe‐forretning, hvor de tester din løbestil på et løbebånd. Der er mange gode 
specialbutikker landet over: Running Rhino i Nordsjælland, Løberen, Marathon Sport, 
Kaiser Sport mv: (find flere på www.dourun.dk). 
Du skal altid testes i et par neutrale sko, som du løber i i cirka et minut, mens dit løb 
bliver optaget på video. Herefter kan du sammen med ekspedienten se, hvordan du 
lander og afvikler på fødderne. Der er 3 ”stilarter”: Pronation, supination og neutral. 
Næsten alle er pronationsløbere, og det betyder, at man vrider ”indad” på foden, når 
man lander og sætter af. Det kan giver en masse følge‐effekter i resten af kroppen, så 
det er vigtigt, at du køber et par sko, der passer til din løbestil. I den gode løbebutik vil 
ekspedienten lade dig prøve forskellige sko, der passer til din løbestil. Hvis det er en 
rigtig god butik, filmer de dig på løbebåndet med alle de forskellige sko på – så kan du 
se, hvilken sko, der virker bedst. 
 
Og her gælder det virkelig om at glemme alle modetendenser, farver og alt det andet. 
For det første er løbeskoene dit vigtigste redskab i forhold til at undgå skader – og for 
det andet er der INGEN, der glor på dine sko. Vi løber alle sammen i sko, der ikke lever 
op til modepolitiets hårde krav. Til gengæld undgår vi skader… 
Det er en god idé at vælge det par sko, der sikrer dig den bedste bevægelse, når du 
løber. Det er også en god idé at gå efter de sko, der sidder bedst på din fod. De skal følge 
dig over mange kilometer, så det giver masser af mening at gå efter komfort. 
Løbeskoene kommer til at koste dig mellem 1.000 og 1.500 kroner, og det er de eneste 
penge, du SKAL bruge. Tøjet er ikke så vigtigt, selvom du selvfølgelig hurtigt finder ud af, 
at rigtigt løbetøj er lidt federe end bomuldstøj, der bliver lidt tungt af sved… 
Hvis du træner ofte, er det en god idé at have 2 par sko at veksle imellem. Løbesko 
bliver faktisk også trætte og har brug for restitution, så hvis du løber hver dag, SKAL du 
have 2 par sko, så mellemsålen kan få tid til at udvide sig efter hver løbetur. Det er også 
godt for dine fødder, at du løber i forskellige sko – det sikrer variation. 
Hvis du er kvinde, er det også vigtigt, at du investerer i en god sports‐BH, der støtter 
optimalt. Når man løber, bevæger brysterne sig temmelig meget mere, end man tror, 
hvis man ikke sørger for at stabilisere dem med den rigtige sports‐BH. Det gælder også, 
selvom man har små bryster. Brysterne har kort og godt ikke godt af at blive ”slynget 
rundt”! 
 
#2 Mål 
Når du har de helt rigtige løbesko, er du klar til at gå i gang. Og så alligevel ikke. For der 
er alt for mange, der starter med at træne uden at have et gennemarbejdet mål. Hvis du 
ikke har klare målsætninger, har du ikke informeret din krop om, hvad det er, du gerne 
vil med den. 
Der er rigtig mange målsætninger, der er alt for stramme og hårde, og derfor er de med 



til at skabe mere pres og stress, end godt er. 
Derfor arbejder jeg altid med A, B og C‐målsætninger, hvor A er den ultimative drøm 
(11‐13 på 13‐skalaen), B er det mål, der vil gøre dig tilfreds (8‐10 på 13‐skalaen) og hvor 
C er ”bestået” (6‐7 på 13‐skalaen). 
På den måde vil du stort set altid opnå et af dine mål, og du vil samtidig være i stand til 
at se, om der er room for improvement. Hvis man kun arbejder med A‐mål, som jeg 
gjorde, da jeg prøvede at kæmpe mig tilbage til at være eliteløber i en Michelin‐mands 
krop, ja, så byder man sig selv på en række frustrationer og fiaskoer, der gør, at man 
muligvis mister lysten fuldstændig. 
Det gode ved målene er også, at de kan bruges på alle aspekter af din træning. Det kan 
være, at du træner for at tabe dig – så har du et A,B og C‐mål for det. Det kan være, du 
træner for at opnå en bestemt tid – så har du et A,B og C‐mål for det. Det kan også 
være, du træner for at kunne løbe en bestemt distance – så har du et A,B og C‐mål for, 
hvordan du kan gøre det. 
Dine målsætninger må også meget gerne være langsigtede. Det giver dig god tid til at nå 
dine mål, og det er med til at sikre, at du ikke bliver stresset og presset til at nå noget på 
for kort tid. 
Med langsigtede mål er det også nemmere at finde tiden til at lytte til kroppens signaler, 
for du vil være mere tilbøjelig til at lukke ørerne, hvis den klager sig, hvis du skal nå et 
mål indenfor en kort periode. 
I forhold til mål et det også vigtigt at vide, hvad der skal ske, når de nået. Der er faktisk 
mange, der holder op med at træne, når de har nået deres mål. Og så når de måske at 
tage 5 kilo på og miste en del af grundkonditionen, inden de kommer i gang igen. For at 
undgå det er det godt at arbejde med tiden efter, at målet er nået. 
Jeg synes, at løbetræning skal repræsentere en livsstilsændring, der handler om, at du 
gerne vil løbe og være glad for det resten af dit liv. Ellers kan det let komme til at virke 
som en slankekur, hvor man overholder en masse regler i 12 uger, for så at skide dem et 
stykke, når man har nået målet. Og hvad sker der så? Ja, så kommer kiloene ligeså stille 
snigende. 
 
#3 Tid 
Den største forhindring for de fleste, der gerne vil løbetræne, er tiden. Vi lever i en tid, 
hvor tiden efterhånden er den eneste mangelvare, og hvor rigtig mange kæmper rigtig 
meget for at få mere af den. 
Hvis der skal være tid til din træning, kræver det, at du finder tiden. 
Og det kan du gøre ved at føre ”tids‐dagbog” i en uge. Skriv alt hvad du foretager dig 
ned – helt ned til de mindste detaljer. Hver time, hver dag. I en hel uge. Når du er 
færdig, kan du læse din ”tids‐dagbog”, og jeg er sikker på, at det vil være chokerende 
læsning for dig. 
Hvis du følger gennemsnittet, ser du fjernsyn cirka 3 timer og 16 minutter hver dag. 
Du bruger sikkert også en del fritid på at tjekke arbejdsmails og sms’er. 
Hvis du er ligesom de fleste andre, bruger du sikkert også en masse tid på at købe ind og 
hente og bringe børn. 
Og der er sikkert også en masse andre ting på listen, der ikke ligefrem hører til 
jubelopgaver, 
der gør dit liv smukkere, lykkeligere, nærværende og roligt!??? 
Men med listen i hånden kan du begynde at prioritere din tid. Du kan begynde at kigge 
på de steder, hvor du kan ændre på den måde, du bruger tiden på – og dermed finde tid 



til din træning. 
Du kan også begynde at tænke over, om der mangler planlægning i dit liv. Der er masser 
af undersøgelser, der viser, at det tager op til dobbelt så lang tid at købe ind, hvis man 
ikke har en indkøbsliste. Og at man kan spare MANGE ting, hvis man køber stort ind en 
gang om ugen – og dermed sparer sig selv for en masse unødvendige ture til 
supermarkedet. 
Hvis du har besluttet, at du gerne vil nå dine mål, kan du også begynde at sætte 
træningen i kalenderen – gerne på din computer – på den måde fortæller du dig selv, at 
du har en aftale med dig selv, der er ligeså vigtig som alle de andre aftaler i dit liv. På 
den måde fastholder du hele tiden dit eget ønske om at få tid til træningen. 
Og grundlæggende handler det jo om noget så simpelt som at prioritere. Så det er også 
vigtigt at tænke over dine prioriteter. Hvis de er på plads, ved du også, hvad der er 
vigtigst for dig. 
 
#4 Mærk efter 
Nu er du sådan set klar til at gå i gang med træningen. Og du kan benytte dig af de 
træningsprogrammer, du vil.  
Inden du går i gang, vil jeg bare rigtig gerne invitere dig til at få mindsettet på plads. For 
ligegyldig hvilket træningsprogram du følger, er det vigtigt, at du hele tiden lytter til din 
krop, så den ikke straffer dig for eventuel ulydighed med skader, sygdom eller træthed. 
Derfor vil jeg gerne invitere dig til at MÆRKE EFTER – til at lytte til kroppens signaler. På 
den måde kan du gøre din træning til en kærlighedserklæring til kroppen – alt andet er 
faktisk det modsatte. 
Her får du en liste over de 6 ting, jeg synes, du kan lytte efter: 
 
Er det fedt at løbe. Jeg synes, at løbetræning er noget, man skal være glad for. Derfor 
handler det meget om at finde og fremhæve de fede ting. Jeg har lagt mærke til, at der 
er rigtig mange løbere, der kigger mere på deres ure og på de andre løbere – end på den 
natur, de er ude at bevæge sig i. For mig er det rigtig vigtigt, at naturoplevelsen er en del 
af det at løbe. Og selvom man bor i en storby, er det ALTID en mulighed. Der er altid 
fugle. Der er altid træer (måske ikke så mange som i Rold Skov, men de er der). Og der 
er altid vind, regn, sne, sol eller andre former for vejr, der er med til at forme din løbetur 
– nyd det. 
Jeg har også et lille tip til dig, som jeg ved, at mange amerikanere bruger: Hils på alle de 
medløbere, du møder på din vej. Et lille hej og et vink gør altså underværker – både for 
deres og dit eget humør. 
Jeg har også lagt mærke til, at der er mange løbere, der løber de samme ture og de 
samme steder igen og igen. Det er selvfølgelig dejlig overskueligt, men det er faktisk fedt 
at udfordre sig selv med nye, spændende ruter en gang imellem. Du kan også tage 
cyklen eller bilen til et naturområde, du gerne vil udforske i løbesko – tro mig: Der er 
rigtig mange fede steder, der bare venter på at blive opdaget af dig. 
Det er selvfølgelig heller ikke så fedt at løbe, hvis du er pæonrød i pæren og pruster som 
et damplokomotiv efter 30 sekunder. Derfor er det en god idé at finde en fart, der 
passer til dig. Ellers bliver løbeturen alt andet end en kærlighedserklæring til kroppen. 
Du kan starte med at løbe i et tempo, der er så afslappet, at det føles som om, det kun 
lige er stadiet over gang. Men det kan være en god øvelse, fordi det giver dig overskud 
til at mærke efter. Hvis du giver dig selv og din krop ro til at komme i gang, vil du meget 
hurtigere finde løbeglæden. 



Jeg har efterhånden givet denne øvelse til mange løbere, og der er altid nogle, der siger: 
Men hvis jeg skal løbe så langsomt – så får jeg jo ikke noget ud af det! Smag lige på den 
sætning. Der er mange spændende overbevisninger gemt i den. For jo, du får noget ud 
af det. Du får ro til at mærke efter. Du får lyst til at løbe. Du får tid til at nyde naturen. 
Og du kommer i gang på en god måde. Husk gerne, at løbetræningen er noget, der skal 
være der resten af dit liv – så du når nok det hele. Også selvom du måske har et stort, 
spændende og udfordrende mål. Det mål bliver meget lettere at nå, hvis du giver dig 
selv lov til at tage det roligt. Buddhisterne siger klogt: Det er i stilstanden, de største 
fremskridt sker. Og det er da i hvert fald en sætning, der kan være udfordrende for en 
løber, fordi det jo grundlæggende handler om at komme fremad. Men prøv at lade 
sætningen svømme rundt inde i dit hoved og se, om ikke den vækker genklang et eller 
andet sted. 
 
Smerter. Man skal som udgangspunkt ikke løbe, når man har ondt. Smerter er kroppens 
tydeligste signal om, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Der er mange 
løbere, der siger, at alt kan løbes væk. Men det er kun fornuften, de taler om. Hvis du 
har ondt, holder du pause. Først i en dag – og efter den første hviledag tager du en rolig 
tur for at se, om smerten har fortaget sig. Har den det, kan du gradvis bevæge dig ind i 
dit træningsprogram igen. Hvis smerten stadig er der, skal du tage den alvorligt. Enten 
ved at gå til læge eller behandler for at finde ud af, hvad der er galt – eller ved selv at 
prøve at behandle skaden. Det kan du gøre ved hjælp af nogle af de tips, jeg giver til 
sidst i denne e‐bog. 
En dygtig behandler vil altid kunne fortælle dig, hvor længe du skal holde pause, før du 
kan prøve at gå i gang igen. Og det er selvfølgelig ord, du skal lytte til. Ikke noget med at 
prøve en lille løbetur – behandleren har altid en plan, og den bliver ødelagt, hvis du ikke 
lytter. Det betyder, at behandlingen er spildt, og det er ærgerligt. 
Hvis du løber med smerter, risikerer du også følgeskader, fordi du helt sikkert vil prøve 
at kompensere for smerten ved at ændre løbestil/bevægelses‐mønster. Så en lille skade 
kan hurtigt udvikle sig til noget mere omfattende. 
Det er også det med smerter, at de stresser kroppen. Kroppen kan som udgangspunkt 
ikke lide smerter, og den vil gøre meget for at bekæmpe dem. Det betyder i de fleste 
tilfælde, at den vil lukke ned for andre processer, som den ikke finder helt så 
nødvendige at deale med. Det kan på lang sigt betyde, at du kommer til at døje med 
langt alvorligere symptomer, som det vil tage endnu længere tid at komme væk fra! 
 
Træthed. Hvis du er træt efter en lang og hård arbejdsdag og måske en lille, hyggelig 
indkøbstur med ligeså trætte og råbende børn, ja, så tænker jeg, at din krop ikke er helt 
klar til hård træning. Så selvom der står intervaller eller tempoløb på programmet, er 
det min opfattelse, at det vil være meget bedre for dig at give din krop med en rolig 
restitutionstur, der giver overskud og energi – i stedet for at give dig selv og din krop 
endnu mere stress. 
Det kan også være, at du er et godt stykke inde i et træningsprogram og begynder at 
mærke, at kroppen begynder at sende små signaler om, at den har brug for mere hvile. 
Det er en god idé at lytte til de signaler. Tag det fra en gammel eliteløber: Selvom 
danmarksmesterskaberne nærmede sig, vidste jeg, at det var farligere at presse på, når 
kroppen begyndte at sige fra end at gennemføre træningen præcis som skrevet i 
programmet. Det er jo sådan, at kroppen nedbrydes under træning. Og hvis du ikke 
giver den hvile nok, kan den ikke restituere sig til et højere niveau, end den havde før 



træningen. Det værste, der kan ske, er, at du rammer tilstanden overtræning. Det er alle 
topidrætsfolks værste mareridt, fordi ingen ved, hvor længe det tager at slippe af med 
overtræning. Overtræning betyder ganske enkelt, at kroppen er så langt i bund, at man 
principielt lider af kronisk træthedssyndrom. Det kan tage mange måneder at komme ud 
af denne tilstand. Så tro mig – det er vigtigt at lytte til kroppens signaler. 
Der er intet træningsprogram, der kan fortælle dig, hvordan du har det. 
Træningsprogrammet repræsenterer bare et sæt overordnede retningslinier. Det er dig 
selv, der skal lære at mærke, hvad der virker og ikke virker. 
For de af jer, der gerne vil opnå bestemte resultater er dette også og måske især 
essentielt. For hvis ikke du ved, hvad det er for signaler, din krop sender – eksempelvis 
når du er træt – ja, så ved du ikke, hvordan du skal håndtere det, når det sker under 
konkurrence. Det er selvfølgelig vigtigst at tænke på dette på de lange distancer, hvor 
det jo er den fysiske træthed, der sætter grænserne. Hvis ikke du kender din træthed – 
så kan du ikke rykke dine grænser. 
 
Sygdom. Det kan siges meget kort: Du skal ikke løbe, når du er syg. Der er mange, der 
negligerer let feber eller en forkølelse, men det er en meget dårlig idé. Sygdom er 
kroppens måske allertydeligste signal om, at den har brug for hvile til at løse opgaven 
med at gøre dig rask. Giver du ikke kroppen hvile – og det gør du ikke, hvis du træner, ja, 
så kan den ikke løse sin opgave ordentligt. Her vil nogle af de hårde nok sige, jaja, men 
det kan jo ikke skade at løbe en lille tur, bare fordi man er lidt forkølet!? Mit svar er jo – 
for du forstyrrer signalet, hver eneste gang du overskrider din krops grænser. Det 
betyder, at det bliver sværere og sværere for dig at lytte. Så næste gang løber du måske 
også med en lillebitte influenza i kroppen og næste gang… Det er en glidebane, der kun 
skaber dårlig stemning mellem dig og din krop. 
 
Menstruation. Det er ikke kun, når menstruationen giver smerter, at du skal være 
opmærksom i forhold til din træning. Under menstruation er kvindekroppen mere 
sårbar og sener og led er blødere. Det betyder, at risikoen for skader er større. Det 
betyder ikke nødvendigvis, at du skal lade være med at træne, når du har menstruation 
– det betyder bare, at du skal være ekstra opmærksom på de signaler, din krop sender. 
Hvis du har meget ondt, er din krop stresset. Så skal du i hvert fald ikke træne hårdt. 
Hvis du ved, at du i forvejen har tendens til at vrikke om, ja, så er der ingen grund til at 
løbe på meget ujævnt underlag, når du har menstruation. Menstruationen er en god 
anledning til at lære at lytte lidt mere. Fordi det er så tydeligt, at kroppen har gang i en 
anden vigtig proces. 
 
Tømmermænd. Det kan være fristende at ”brænde” en god bytur af dagen efter med en 
solid omgang træning, men det er altså noget, man skal være i form til. Og man skal i 
hvert fald mærke efter, hvor dårligt man egentlig har det. Hvis man skal løbe med 
tømmermænd, synes jeg, at man skal løbe en hyggelig og rolig tur, hvor man lige får sat 
gang i forbrændingen. For det er jo også sådan, at alkoholen binder en masse væske i 
kroppen – derfor er det helt essentielt at få godt med vand. Eventuelt med en knivspids 
Celtic Sea Salt pr. halve liter vand, så både vaske‐ og saltbalancen bliver tilgodeset! 
 
 
 
 



 
 
#5 Tro på dig selv 
Du vil hurtigt opdage, at der er rigtig mange, der har rigtig mange meninger om 
løbetræning. Og de holder sig ikke tilbage, hvis du kommer til at nævner, at du løber. Du 
vil også finde masser af modsatrettede opfordringer i løbe‐ og træningsblade og på 
nettet. 
Derfor vil jeg invitere dig til at huske, at det er DIG, der er den sande ekspert, når det er 
DIG, det handler om. 
De fleste råd bliver givet i den bedste mening, men rådene er ofte baseret på giverens 
egne erfaringer – som jo ikke nødvendigvis vil give dig de samme resultater. Vi er alle 
sammen forskellige. Du kan bare kigge rundt, når du er ude at løbe – de fleste løber 
faktisk helt forskelligt. Og ALLE har forskellig baggrund. Både når det gælder 
træningstilstand, genetik, sundhedstilstand og motivation. Derfor tror jeg, at vi alle skal 
fokusere på det, der virker for os. 
Nu ved jeg godt, at nogle vil sige: Morten, du sidder jo netop og giver råd nu. Og ja, det 
er da også rigtigt – men i virkeligheden vil jeg gerne være undværlig. For det er mit 
ønske, at du lærer dig selv så godt at kende, at du ikke har brug for eksperter – for så er 
du din egen ekspert. 
Det, jeg skriver og fortæller om Mindful Running, handler om at give dig redskaberne til 
at blive den sande ekspert på dig selv som løber. Jeg er også helt klar over, at der er 
løbere, der slet ikke er til min tankegang – men der er en god chance for, at du læser 
disse linier, fordi du kan mærke, at der er noget, der vækker genklang i dig. Det betyder 
ikke, at du skal gøre alt det, jeg siger og skriver. Mindful Running er en invitation og en 
buket, du selv plukker fra. Det kan sagtens være, at du også plukker andre steder fra, 
fordi det føles rigtigt for dig. Og det er perfekt. 
Jeg tror ikke, der er en facitliste, der gælder for alle, når det handler om træning. Eller 
noget som helst andet for den sags skyld. 
Så Mindful Running er ønsket om at give dig muligheden for at lære dig selv at kende. Så 
godt, at du kan opnå det, du vil med din træning. 
Jeg ved, du kan. For jeg har selv været igennem det hele. 
Jeg ved også, at du lettest når dine mål, hvis du er bevidst om, hvordan du kommer 
derhen, hvor du gerne vil være. 
 
#6 Kom ud af komfortzonen med din løbetræning 
For mig handler træning ikke bare om at træne. Træning (og konkurrence – for dem, der 
har lyst til det) er også en rigtig god måde at lære sig selv, sine vaner og mønstre at 
kende på. For når vi løber, er der rigtig mange ting, der minder om vores ”almindelige” 
liv – og i løb bliver de ting sat på spidsen. 
For løb handler jo grundlæggende om at udfordre sig selv. Om at bevæge sig til nye 
stadier. Og hvis du har sat dig nogle gode mål, har du jo fortalt dig selv, at der rent 
faktisk ER nogle nye stadier, du gerne vil nå til. Derfor kan du ikke bare lade 
automatpiloten styre dig. For du tvinger dig selv til at komme videre. Og sådan er det 
ikke nødvendigvis i det ”almindelige” liv, hvor vi er mange, der er i mange forskellige 
aspekter af vores liv bare gør, som vi plejer. Derfor kan vi lære rigtig meget af 
løbetræningen og bruge den som selvudvikling. 
Jeg ser rigtig mange løbere, der presser sig selv alt for hårdt – hvor selvet presset er 
deres mønster. Og det er ikke det, det handler om i mine øjne. For den type løbere vil 



det være et stort skridt ud af komfortzonen, hvis de sætter farten og presset ned. 
Det handler om at turde gøre det, der skal til. Automatpiloten kan både være for hård 
og for blød – og hvor mange kender du egentlig, der gør det, der skal til? Når jeg tænker 
over det, kommer jeg uvilkårligt til at tænke på professionelle sportsfolk, musikere eller 
andre kendte personer, der tydeligvis gør det, der skal til. Og tør gøre det. 
Jeg har selv lært utrolig meget af de år, hvor det kun handlede om konkurrence for mig. 
For jeg fandt ud af, at jeg var nødt til at udfordre mig selv for at kunne performe. Jeg 
kunne ikke bare gøre det samme dag ud og dag ind – hverken til træning eller 
konkurrence. Jeg var nødt til at udfordre både mine svage og mine stærke si, der for at 
opnå det, jeg gerne ville. 
Og selvom dine mail slet ikke handler om danmarksmesterskaber og den slags, kommer 
du stadig meget hurtigere hen til dit ønskescenarie, hvis du tør udfordre dig selv. 
Og det handler om at give slip. Prøv at lægge mærke til, hvor mange løbere, der ser helt 
stive og forkerte ud, når de løber. Man kan næsten se, hvor stressende træningen er for 
dem. Skuldrene er oppe om ørerne, hænderne er knyttede og munden ”grinar illa”, som 
mine yndlingskommentatorer sagde på svensk tv i gamle dage. Hvis du tør give slip på 
alle de hæmninger, der måske gør, at du ser næsten ligesådan ud, når du løber, kan du 
komme meget længere. Det handler nemlig om at være fri. Om at turde at være fri. 
Så prøv at udfordre dig selv til at se ud, som det passer dig, når du løber. Prøv at give dig 
selv lov til at lyde som et damplokomotiv, hvis du har lyst til det. Du bliver ikke hurtigere 
af at lukke det inde. Prøv at give dig selv lov til at spytte, hvis du har lyst til det. Jeg ved 
godt, det lyder lidt banalt, men jeg kender mange (især kvinder), der helst ikke vil være 
”klamme”, mens de løber. For så GLOR de forbipasserende bare. Men so what??? Du er 
ude for at nå dine mål. Det rager da ikke andre, hvordan du ser ud i processen. 
Jeg kender også mange kvinder, der nærmest løber og ”pakker sig”, når de er ude for at 
træne. Du kan selv se eksempler på det hver eneste dag – for de er over det hele. Det 
typiske tegn er, at de holder armene ind for at kroppen – nærmest for at skærme 
brystet. For nogle er det så udtalt, at det nærmest ser ud som om, at de agerer 
brystholdere for sig selv. Sagen er bare den, at der ikke er særlig meget fremdrift i den 
måde at bevæge sig på. Løbere bruger armene til at trække – og derfor får du mest ud af 
dine arme, hvis du bevæger dem fremad uden at bøje dem alt for meget indad. Og ja, så 
vil alle jo kunne se dit bryst eller din mave – men so what??? Det er dig, der er ude for at 
nå dine mål. 
Som et sidste eksempel vil jeg ikke undlade at nævne, at næsten alle løbere forsøger at 
skjule helt almindelige kropsfunktioner, når de løber. Igen er det bare ikke noget, der 
giver bonus i forhold til fremdriften. Så hvis man skal slippe en vind, er det da bare med 
at komme ud med den. Better out than in, som Shrek siger. Og hvis du nogensinde har 
prøvet at løbe med en gruppe eliteløbere vil du vide, at der ikke er nogen, der holder sig 
tilbage her. Når vi løber, bliver tarmene og maven ”masseret” af bevægelsen og af 
musklerne – derfor er det sådan set meget naturligt. De fleste skal også tisse, når de er 
ude at løbe, og jeg ved, at der er rigtig mange (især kvinder af naturlige årsager), der 
hellere vil knibe sammen end at sætte sig bag en busk og tisse. Men jo mere du kniber 
sammen – jo flere kræfter bruger du på noget andet end det vigtige: Løbeturen. Så her 
er endnu en gylden mulighed for at øve sig i at komme ud af komfortzonen.  
 
 
 
 



 
Hvis du vil se et meget kendt eksempel på, hvor hurtigt det kan gøres, kan du tjekke den 
engelske maratonstjerne Paula Radcliffes meget kendte tissetår ved London Maraton i 
2005 her: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=W6I2‐YP42rs   
 
Hun er HELT ude af komfortzonen – og hun når sine mål. 
 
#7 Mindfulness – løb og lev i nuet 
Der er rigtig mange løbere, der altid taler om ”…dengang jeg løb så fantastisk…” – og jeg 
har selv været en af de værste. De er jo meget hyggelige, de gamle røverhistorier, men 
det er lidt uheldigt i forhold til rejsen hen imod målene. For hvis vi som løbere hænger 
fast i dengang, hvor vi var bedre, lettere, hurtigere, ja, så glemmer vi jo at fokusere på 
det, vi gerne vil opnå nu. 
Derfor vil jeg invitere dig til at holde fred med det faktum, at du ikke bliver yngre, at du 
sikkert ikke er ligeså let og energisk som da du var 19 og at du ikke har ligeså meget tid 
til din træning som dengang, du ikke havde børn eller studerede. 
Det handler om at løbe og leve i nuet. Det handler om det, du kan i dag. Det er det, du 
kan bruge til noget. Hvis du bruger al energien på at svælge i, hvordan det KUNNE have 
været eller hvordan det BURDE have været, hvis ikke du var blevet udsat for alle de 
irriterende ting, der typisk er helt almindelige ting, der bare er en naturlig del af livet, så 
kan det blive svært og udfordrende for dig at komme videre. For så vil du hele tiden 
have undskyldninger og et fokus, der kun handler om urealistiske forestillinger. 
Mindful Running handler helt grundlæggende om at være til stede i nuet med de evner 
og den styrke, du har lige nu. 
Jeg kan bruge mig selv som eksempel igen. Da jeg stoppede med at løbe som 20‐årig, 
stoppede jeg på toppen. Og indtil for 2 år siden, var det altid 1993 og 1994, jeg fortalte 
om, når nogen spurgte til min løbekarriere. Og hver gang jeg gik i gang med at træne, 
kom det som en kæmpe overraskelse for mig, at jeg ikke længere var ligeså god som 
dengang. Så når jeg kom ud til en konkurrence eller et motionsløb, fik jeg først læsterlige 
klø på ruten og derefter i hovedet, at jeg ofte helt holdt op med at løbe igen, fordi 
nederlaget var for stort for mig. 
Men jeg havde jo bare urealistiske forventninger, der i øvrigt var hægtet på en yngre og 
meget lettere udgave af mig selv. 
Så i dag fokuserer jeg på, at det jo ikke nødvendigvis er ham, der kommer først, der 
vinder løbet. I mine øjne kan det ligeså godt være ham eller hende, der har haft den 
bedste oplevelse ude på ruten. Og de løbere findes sjovt nok oftest i den tunge del af 
feltet, for her er der altid kloge mennesker, der ved, hvad de kan – og som er lykkelige 
for at gøre det. De behøver ikke måle sig mod fordums præstationer – de er bare glade 
for det simple faktum, at de kan deltage i og gennemføre et løb. Det har jeg dyb respekt 
for, og det lærer jeg af hver eneste gang. 
Derfor vil jeg også gerne rette din opmærksomhed mod de løbere, der smiler og hygger 
sig, MENS de løber, for det er typisk dem, der er i pagt med sig selv – og som løber, fordi 
de kan lide det. Og som har det fint med det, de kan – lige nu og her. 
Så jeg vil gerne slutte denne lille introduktion til Mindful Running af med mine 5 ønsker 
for dig og din løbe”karriere”: 



 
 
 
 
 
 

1. Jeg ønsker, at du ikke er for hård ved din krop og din sjæl, når du løber! 
2. Jeg ønsker, at du lytter til din krop og respekterer dens signaler. 

3. Jeg ønsker, at du opnår dine mål på en god, rolig og tålmodig måde. 
4. Jeg ønsker, at du tør give slip på de forhindringer, der er indeni dig! 

5. Jeg ønsker, at du vil elske din løbetræning af hele dit hjerte – kærlighed overvinder 
alt! 

 
Masser af gode løbehilsner 

 
Morten Dam-Sørensen 

 
 
 
 
 

 


