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KAPITEL 1: INDLEDNING 

Grunden til vi har udarbejdet denne håndbog, er fordi vores mål med optagelsesforløbet er 
følgende: 

At få så mange egnede aspiranter ind i SSR som muligt. Med denne 
træningshåndbog vil du få tilstrækkelig viden til selv at påbegynde din fysiske 
træning.  

Er fysisk træning nyt for dig kan du med stor fordel følge det udleverede træningsprogram 
og få stort udbytte af det. Har du træningserfaring kan du tage programmet og tilpasse det 
således, at det passer netop til dig.  

Træningsprogrammet, som det ser ud i dag, er bygget på mange års erfaring. Lad være 
med at tro at du f.eks. ikke behøver at marchtræne, at en ekstra løbetur er nok for dig. Alle 
de discipliner der indgår i træningsprogrammet bør også indgå i din træning  

- uanset hvad din træningsmæssige baggrund er.  

Håndbogen er praktisk anlagt og vil give dig den basale viden som du har brug for til at 
komme i gang med din træning på en forsvarlig måde. 

Du kan være utrænet eller er på triatlonlandsholdet - under alle omstændigheder er det 
nødvendigt for dig at tilrettelægge eller omlægge din træning således, at du har de fysiske 
forudsætninger, for at bestå et optagelsesforløb. Hvis du allerede nu tilrettelægger din 
træning, har du en god forhåbning om at have den fysiske form, der kræves for at 
påbegynde optagelsesforløbet. Men uanset din træningstilstand vil optagelsesforløbet 
koste dig en del sved, vabler og måske en enkelt tåre. Din vilje og evne til at samarbejde 
vil også stå sin prøve - uanset hvor fysisk stærk du er.  

Der er ingen tvivl om, at dets bedre form du er i dets bedre vil du klare dig.  

Husk på, at det i sidste ende kan betale sig at gå i gang nu - hav hele tiden formålet med 
træningen i baghovedet således, at du får trænet - også når det regner eller at du lige 
skulle noget andet. Vi er ligeglade med om du har flotte løbe-tights eller det rigtige 
dykkerur  

- det der tæller er hvad du præsterer og intet andet.   

Velkommen til optagelsesforløbet og god fornøjelse.   
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Kapitel 2: Træningslære. 

Fysisk træning generelt  

Som patruljesoldat skal man have en stærk og alsidig fysisk form. Derfor er det nødvendigt 
at træne flere discipliner: march, løb, muskelstyrke og svømning. Indenfor hver af disse 
discipliner har vi fastsat minimumskriterier for hvad du skal kunne præstere, dels for at det 
skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt, men også formålstjenligt, at lade dig starte på 
optagelsesforløbet. Du kan på nuværende tidspunkt sandsynligvis ikke honorere alle 
kravene, men det skal nok komme, hvis du træner målrettet.  

Hvordan kommer man så i bedre form? Det kan siges så simpelt som: Hvis du vil være 
hurtigere til at løbe, må du løbe hurtigere og hvis du vil være stærkere må du løfte mere. 
Det virker umiddelbart banalt - men så simpelt er det faktisk. Træning er tilvænning af 
kroppen til at præstere et fysisk stykke arbejde. Vil man i bedre form må man tilvænne og 
presse kroppen til at yde mere.  

Man kan ikke komme i superform over en weekend. At komme i bedre form er 
ensbetydende med at kroppen gradvist tilvænnes en større belastning. Den optimale 
belastning giver en optimal form-fremgang, samtidig med at man undgår skader. Denne 
belastning afhænger af dit udgangsniveau (din nuværende form) og hvor godt din krop 
tager imod træning. Vi er alle biologisk forskellige og kan ikke holde til at yde samme 
stykke arbejde over en længere periode - selvom grundformen er den samme. Mere 
konkret finder du ud af hvor meget du skal belaste netop din krop, for at få det optimale ud 
af din træningsindsats, ved at foretage en maks. test for den disciplin du vil træne. Herefter 
kan du finde den anbefalede belastning ud fra træningsprogrammerne.  

Ved træning belastes og nedbrydes kroppen. Ved restitution (hvile, væske & mad) 
genopbygges kroppen. Er forholdet mellem belastning og restitution forkert opnår man 
over- eller undertræning. Træner man f.eks. for meget og for hårdt (overtræning) 
nedbrydes kroppen og risikoen for skader stiger. Træner man for lidt sker der i og for sig 
ikke noget videre - andet, end at man ikke kommer i bedre form så hurtigt som man havde 
mulighed for, hvis man trænede mere. Restitutionen kan også være for dårlig og årsag til 
manglende fremgang. Forkert kost, for lidt væske og hvile giver en længere restitutionstid 
og dermed mindre mulighed for træning.  

Træning med pulsur kan også være en metode til at få det optimale ud af træningen. 
Denne metode kan dog hurtigt udvikle sig til en større videnskab og den kan kun 
anbefales til folk med en vis træningsbaggrund. Endvidere koster et puls ur også en del 
penge. Træning med pulsur er dog et godt redskab for den mere erfarne. Pulsur kan 
købes i de fleste større sportsforretninger.   



5

   
1. Præstationsøgning  

Umiddelbart efter et træningspas er præstationsevnen normalt dårligere end før træning. 
Hvile og restitution bygger formen op igen. Efter er vist stykke tid er den bedre, end den 
var før træning, se figur 1 & 2. En meget stor belastning efterfulgt af en god restitution, vil 
normalt påvirke præstationsevnen i gunstig retning. Men forkortet hvile og restitutionstid 
medfører overtræning og dermed forringelse af ens præstationsevne, Se figur 3.  

 

                                                       Figur 1   

 

                                                       Figur 2    
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                                       Figur 3    

2. Mindske genopbygningstiden   

For hurtigst mulig at øge ens præstation skal man mindske genopbygnings tiden  

se figur 4.  

 

                                             Figur 4   

Før træningen: Opvarmning, væske og energi 

Under træningen: Udstrækning, afvarmning, væske og energi. 

Efter træningen: God nattesøvn, væske og energi.   
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Væske er meget vigtigt for ens præstationsevne, se figur 5.  

 

                                               Figur 5   

Opvarmning  

Sørg for at varme op og ned, det har 3 formål:  

1) Du øger kroppens fysiske og psykiske præstationsevne.  

2) Du nedsætter risikoen for skader.  

3) Energiomsætningen er mere effektiv, når kroppen er varm (du kan yde mere). 

4) Udstræknings- eller bevægelighedsøvelser gør dig smidig.  

Retningslinjer for opvarmningen:  

a) Opvarmningen skal have en varighed på minimum 10 min. således at kroppens  

centrale temperatur stiger og musklerne har en tilpas høj temperatur.  

b) Start i et roligt tempo.  

c) Undgå meget store bevægelsesudslag og voldsomme temposkift.  

d) Brug alle muskelgrupper.  

e) Opvarmningen bør indeholde udstrækning af musklerne, hvilket virker 
skadeforebyggende.  



8

  
Udstrækning  

Effekten af udstrækning er et omdiskuteret emne. Nogle strækker aldrig ud og andre 
bruger meget tid på udstrækning før og efter træning. Det fremføres at udstrækning har en 
gavnlig effekt for musklernes restitution. Nogle føler endvidere øget velvære og 
afslappethed efter udstrækning. Under alle omstændigheder bevirker udstrækning en øget 
smidighed.  

Der findes i musklerne en "forsvarsrefleks", der sørger for at beskytte muskler og led mod 
overbelastning. Denne refleks bevirker, at musklerne ikke vil kunne udspændes 
maksimalt, hvis det foregår med for kraftige ryk og huggende bevægelser. Vil man hindre 
at denne refleks træder i funktion, skal man arbejde med rolige og bløde bevægelser ved 
udstrækning. En muskel bør udstrækkes i omkring 30 sekunder.   

Kapitel 3: Træningsprogram   

Træningsprogrammet  

Formålet med dit træningsprogram er følgende:  

1) At nå de planlagte mål (at løbe f.eks. 2800 meter på 12 min.)  

2) At du træner alle discipliner i det rigtige forhold.  

3) Som retningsgiver for din træningsmængde- og intensitet således at du undgår 
"undertræning" og overtræning.   

Træningsprogrammet bør indeholde målsætninger for træningen og planer for hvordan 
disse mål opnås.   

Den overordnede målsætning med din fysiske træning er at bestå optagelsessforløbet. 
Denne målsætning kan nedbrydes i del-målsætninger for de enkelte discipliner. Herefter 
sættes delmål for hver enkelt disciplin f.eks. en måned ud i fremtiden. Et delmål kunne 
være at du skal øge det maksimale du kan løbe på 12 min. med 100 meter i løbet af en 
måned eller at tage 2 yderligere kropshævninger efter en måneds træning. Disse mål og 
delmål skal du have i hovedet for at opretholde motivationen. Målene skal være realistiske, 
men også ambitiøse således, at du kommer i bedre form og bliver mere motiveret i takt 
med at træningsforløbet skrider frem.  
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Når du kan honorere kravet i f.eks. løb skal din træning ikke mere være fokuseret på løb, 
men på f.eks. bronzecirklen således at du prioriterer dine ressourcer optimalt. Når du både 
kan honorere kravene i løb og bronzecirkel skal du bruge energien på march. March bliver 
man aldrig for god til.  

Dit træningsprogram bør bestå af en ugeplan, der strækker sig over en måneds tid. Den 
skal fastsætte, hvor mange træningspas du skal træne om ugen og hvornår du skal træne 
dem. Du kan med fordel have flere træningspas på en dag i sammenhæng fx. løb i lavt 
tempo efterfulgt af muskeltræning. Således udnytter du at kroppen er varm og du sparer 
tid med omklædning mv. Det er vigtigt at du varierer din træning således at kroppen for 
mulighed for at restituere. Således bør du fx ikke løbe 2 dage i træk og holde 5 dage fri, 
men hellere løb mandag og så holde 2 - 3 dage fri og løbe igen osv. Du skal heller ikke 
træne på samme måde dag ud og dag ind, så vil formkurven flade ud. Variationen skal 
være der for at kroppen hele tiden bliver presset på en ny måde.  

Vi har udarbejdet et vejledende træningsprogram. Dette træningsprogram bør være dit 
udgangspunkt.   

Kapitel 4: Træningsdagbog   

l træningsdagbogen noterer man typen af træning, hvor længe, hvor hurtigt, hvor langt 
osv. man har trænet. Man noterer om der er ømhed nogle steder, hvordan det føltes - om 
det gik godt eller dårligt.   

Formålet med træningsdagbogen er følgende:  

1) At føre kontrol med træningsmængde- og intensitet  

2) At motivere til at overholde træningsprogrammet  

3) At justere træningsprogrammet ved over- og undertræning  

Træningsdagbogen bliver din indpisker - din dårlige samvittighed, hvis du ikke træner. Den 
bliver en hjælp til at følge træningsprogrammet, således at du ikke nøjes med bare at lunte 
et par ture den ene uge og tager en halv bronzecirkel den næste. Det er en tilfredsstillende 
fornemmelse at skrive ned, hvad man har trænet. Træningsdagbogen bliver efter et stykke 
tid en motiverende faktor.  

Efter en uge har man glemt, hvad man trænede i sidste uge og hvordan det gik. Det er 
vigtigt at holde sine resultater (maks. test) op imod den træning man faktisk har 
gennemført (ikke den planlagte). Hvis man går tilbage skal man måske træne mere, hvis 
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man føler overskud. Hvis man går tilbage, føler sig træt, har ømme muskler og er 
umotiveret kan det være, at man træner for meget. Man bliver også mere opmærksom på 
de signaler kroppen udsender, når man fører en dagbog. Hvis du f.eks. føler ømhed i 
knæene ved løb - så lad være med at fortsætte. Stop træningspasset, hold et par dages 
pause med benene og tag i svømmehallen eller cykle en tur. Desuden kan man sagtens 
træne kropshævninger, mavebøjninger mv. uden at belaste knæet.  

Mennesket har en tendens til at "lyve for sig selv". Man tror man kan løbe marathon 2 
måneder efter et brækket ben eller man tror at man træner optimalt mv. Lad dig ikke narre 
- vær objektiv og kritisk og lad resultaterne veje tungest. Kig ved lejlighed tilbage i tiden og 
tænk over, hvad du kan gøre bedre. Lav dit træningsprogram om, hvis det ikke virker, men 
lav det ikke om hver uge. Vær realistisk!  

På næste side er et eksempel på hvordan en træningsdagbog kan bygges op og 
eksempler på hvad den bør indeholde.   

KAPITEL 5: LØBETRÆNING.   

INTERVALLØB 4+2. 

  

Den opgivet distance skal løbes 5 - 6 gange. Hver gentagelse skal løbes på 4 min.(+/- 10 
sek.) efterfulgt af 2 min. pause (gang).  

Det er vigtigt at overholde tiderne.  

Du skal passe på ikke at løbe de første 2 - 3 distancer på 3 min. 30 sek. og derefter ikke 
kunne løbe de sidste gange - brug tiden. 

Efter sidste gentagelse skal det være således at du ikke orker at løbe mere.  

Er dette ikke tilfældet, skal der løbes endnu en "runde". Husk at tidskravet stadigvæk er 4 
min. (+/- 10 sek.).  

Er det tilfældet at der nemt løbes 6 gang indenfor de 4 min. Sættes distancen op med 30 
meter pr. gang.     
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INTERVALLØB 70+60. 

  
Den opgivet distance skal løbes 6 - 8 gange, hver gang skal løbes på 70 sek. (+/- 5 sek.) 
efterfulgt af 60 sek. Pause (gang).  

Her gælder det samme som ovenstående.  

Er det tilfældet at de 8 gange løbes nemt inden for 70 sek. sættes distancen op med 5 
meter pr. gang.   

DISTANCELØB.   

Den opgivet distance skal løbes på 30 min. Når distancen på 4+2 og 70+60 sættes op, 
ænders distancen for løb ligeledes.   

   



12

  
MUSKEL TRÆNING. 

  
De 4 øvelser er: kropshævninger, mave, armstrækninger og ryg.  

De 4 øvelser laves 3 gange med så mange gentagelser som muligt.  

Varier øvelserne således, at fx kropshævninger bliver taget med overhånd, underhånd, 
bred, smal håndfatning osv. Om det skal være i samme øvelse du variere øvelserne eller 
om det skal være pr. gang bestemmer du selv. 

Fuld bronze cirkel skal laves 1 gang om ugen ( 3 cirkler på max 12 min.)   

MARCH. 

  

Marchtempoet skal være ca. 6 Km/t (50 - 55 min. march og 5 - 10 min hvil) med angivet 
antal kilo på ryggen. Husk udstrækning.   

Kapitel 6: Marchtræning 

  

March med oppakning er en forudsætning for at kunne løse patruljemæssige opgaver. En 
ting er, at man måske er i god løbeform, men du vil opleve, at der kan være langt fra at 
være en god løber til at være god til at gå march med oppakning. Under marchtræning 
styrker man muskler, knogler, led og bindevæv. En stor del af kroppen belastes ved march 
og tilvænning af fødder, ben, ryg og skuldre er en langvarig proces. Marchtræning er også 
en psykisk belastning idet det kan være monotont og slidsomt at gå og gå i flere timer. Det 
er vigtigt at starte sin marchtræning så tidligt som muligt, da det tager tid for kroppen at 
tilpasse sig større fysiske belastninger.  

Når man går med tung oppakning i hurtigt tempo belaster man også specielt tæerne. 
Derfor skal man træne sine tåmuskler ved at bøje og strække tæerne. Lider du af fodsved 
kan du afspritte dine fødder eller købe creme på apoteket, men sørg for at dine fødder for 
luft ved enhver given lejlighed.  

Du vil opdage at vabler er en del af optagelseskurset, så derfor bør du allerede nu indstille 
dig på, at du ikke kan undgå en vis form for smerte, men lad dig ikke stoppe af et par 
vabler - prik hul på dem ved førstkommende lejlighed og fortsæt derefter med uændret 
tempo. Vabler opstår lettere under hård hud og derfor skal du file for meget hård hud af 
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med en fodfillhøvl. Et varmt fodbad med lidt bagepulver i vandet opløser hård hud og gør 
det nemmere at fjerne. Har du væskende vabler kan du komme lidt groft almindeligt salt i 
vandet, hvilket har en udtørrende effekt. Får du betændelse i vabler eller ved neglene skal 
du tage fodbad med sæbe i så længe så muligt. Dette vil fjerne betændelsestilstanden. For 
at forebygge vabler kan man tape udsatte områder med tensoplast, der kan købes på 
apoteket. Der må ikke være folder i det påførte tape. Efter at en vabel er opstået og den er 
punkteret kan man også tape for at beskytte mod yderligere vabeldannelse.  

Man kan med fordel putte en indlægssål i støvlerne og nogle vælger at påsætte en wibram 
sål. En sådanne ændring af dine støvler er tilladt på optagelseskurset. Man kan også 
blødgøre læderet i støvlen med olie og ved at hamre lidt på det. Nogle gør deres støvler 
våde og går derefter en tur i dem for at gå dem til. Mulighederne er mange, men det 
vigtigste er, at man får gået nogle kilometer og husker at sværte sine støvler - så skal de 
nok tilpasse sig med tiden.  

Hvad angår sokker er det en god ide at anvende to par på samme tid for at mindske 
friktionen og for at holde på varmen i kolde perioder. Den inderste sok kan være en lang 
sportsstrømpe (tubes) og ydersokken kan være en udleveret sok. Der kan købes et hav af 
avancerede sokker og det er op til den enkelte at finde frem til de sokker, der passer 
bedst. Der er ikke to personer, der er ens hvad angår fødder - nogle får mange vabler 
medens andre aldrig får en eneste vabel. Dine fødder reagerer med andre ord ikke som 
andres, hvorfor du må prøve dig frem.  

Det er vigtigt at gøre marchtræningen så afvekslende som muligt, da march i sig selv er 
kedeligt. Orienteringsmarch er en god måde at kombinere march· og orienteringstræning 
på. Ligesom ved orienteringsløb bliver hjernen beskæftiget under træningen og tiden føles 
ikke så lang. En mere utraditionel måde at træne march på, er intervalmarch. Princippet 
for intervalmarch er det samme som ved intervalløb og har følgende fordele i forhold til 
traditionel kolonnemarch:  

1) Det er anderledes og afvekslende  

2) Det er ikke så tidskrævende  

3) Belastningen kan være nemmere at styre og kontrollere  

4) Vabler undgås stort set  

5) Der opnås tilvænning af muskler, led og sener.     
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Grundprogrammet tager ca. 60 min. inkl. udstrækning.   

- 5 min - 5 km/t (100m på 72 sek) 

- Strækøvelser i 5 min.  

- 4 gange 200m - 6 km/t (100 m på 60 sek.), pause i 30 sek. jogge). 

- 3 gange 100m - 7 km/t (100 m på 52 sek.), pause i 30 sek. jogge).  

- 2 gange 100m - 8 km/t (100 m på 45 sek.), pause i 30 sek. jogge). 

- 4 gange 200m - 7 km/t (100 m på 52 sek.), pause i 30 sek. jogge). 

- 2 gange 100m - 9 km/t (100 m på 40 sek.), pause i 30 sek. jogge).  

- 10 min - 5 km/t (100 m på 72 sek.)  

- Udstrækning   

Intervalmarch kan være et alternativ til de længere marchture på 10,15 & 20 km.,hvis man 
ikke har tiden, lysten - kan man gå en intervalmarch på under en time og stadigvæk have 
fået en rigtig god marchtræning. Intervalmarchen skal dog ses som et supplement til 
distancemarch. Du skal ud og gå længere marcher og helst så mange som muligt. Det bør 
være en distancemarch mindst hver anden du marchtræner.   

Generelt  

Du bør ikke starte med at gå med mere, end 10 -15 kg. med 5 km/t. og evt. i trekkingsko. 
Intervalmarch må ikke være det første du træner. Efterhånden optrappes vægten i 
rygsækken til 20-25 kg. og marchhastigheden øges - løb dog ikke med rygsækken på. Du 
kan komme slemt til skade, hvis du tidligere ikke har marchtrænet.  

Kapitel 7: Muskeltræning   

Muskeltræningen tager udgangspunkt i bronzecirklen. Specielt kropshævninger og 
mavebøjninger volder typisk de største problemer. Du vil opleve, at den bedste måde at 
blive god til at udføre kropshævninger er, at træne kropshævninger og ikke at løfte tunge 
vægte i fitnesscentret. Det er vores erfaring, at mange aspiranter klarer sig dårligt under 
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gennemførelsen af bronzecirklen. Derfor skal du udnytte din tid fornuftigt og styrke dine 
muskler - helst hver dag. Et eks. kan være at du hver aften laver et par mavebøjninger, 
armstrækninger og rygøvelser inden du går i seng. Du skal dog stadigvæk have energien 
til at fuldføre dit træningsprogram. Find et egnet sted, hvor du bor og tag armhævninger. 
Indøv bronzecirklen med vægten lagt på, at udføre øvelserne korrekt, så kan hastigheden 
altid sættes op.  

Grundlaget for din træning er en maks. test. Du tager i 30 sek. så mange gentagelser af 
den pågældende øvelse du kan efterfulgt af 60 sek. pause inden næste øvelse. Der skal 
ikke laves flere gentagelser end de anførte. Når man kan tage det maksimale antal ved 
denne maks. test, kan man med stor sandsynlighed udføre bronzecirklen på under 12 
min., hvilket er kravet.  

 

Hvis du ikke nåede op på antallet i kolonnen "maksimalt antal" i en eller flere øvelser, 
under maks. testen, skal du træne ekstra på disse øvelser. Dette gøres ved at tage de 
pågældende øvelser og træne dem, før du træner de øvrige øvelser i cirklen.  

Du skal træne hver af disse øvelser med 6 sæt af 75% af maks. Hvis du for eksempel 
maksimalt kan tage 6 kropshævninger skal du træne 6 gange 4 kropshævninger. I starten 
vil du måske kunne tage 4,4,4,3,2,2 kropshævninger, men efterhånden kan du tage 6 
gange 5 og antallet kan sættes op. 

Hold en god pause mellem hvert sæt (minimum 1 minut). Du kan evt. lave en "minicirkel" 
bestående af de problematiske øvelser  

Herefter trænes bronzecirklen på normal vis dog uden de øvelser der var problemer med 
og som er blevet trænet.   

Kapitel 8: Svømmetræning   

Svømmetræning giver god kondition og styrke uden at belaste led og bindevæv særligt. 
Samtidig giver svømning smidighed og kan være godt at træne i perioder, hvor man har 
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overbelastet led ved march- eller løbetræning. Alle svømmearter kan trænes, men i 
forbindelse med kampsvømning  ”svømning med uniform og støvler” - er det kun 
brystsvømning, der er relevant.  

Når du er i svømmehallen så benyt lejligheden til at svømme under vandet - tag tre dybe 
indåndinger (undgå at hyperventilere) og svøm så langt du kan under vandet. Man skal 
selvfølgelig have kontrol over situationen således at man ikke besvimer. Dyk også lidt 
rundt på bunden af det dybe bassin for at blive fortrolig med at være under vand. 

Vi kræver, at du kan svømme 300 m, at du kan svømme en rimelig strækning under vand 
og at du i øvrigt ikke er bange for at være i vandet. Kan du dette, skal vi nok lære dig mere 
efter optagelsesforløbet.   

Kapitel 9: Idrætsskader  

Det er vigtigt, at man træner alsidigt og at man varmer op og strækker ud efter en løbetur. 
Det er en almindelig fejl, at man starter alt for hårdt - nu skal man i kanonform så hurtigt 
som muligt. Resultatet bliver ømme muskler, skader og dermed gå du måske glip af 
optagelseskurset. Alle løbeture starter langsomt - endnu langsommere end det tempo man 
har besluttet sig for at holde. Efter løbeturen er det vigtigt at strække ud og få hvilet 
ordentligt ud. Lyt til kroppen ellers kommer man ikke i bedre form. Træthed og smerte 
under løb er tit forbundet med et alt for højt tempo, sæt tempoet ned det er ingen skam.  

Får du en skade så husk at den ikke skal trænes væk, men i stedet for at du er passiv og 
har ondt af dig selv, så skal du prøve at omlægge din træning. Du er nødt til at finde ud af, 
hvorfor du få en skade, så du ikke løber ind i en igen, når den er helet. 

Får du en ledskade så skal du sørge for korrekt førstehjælp og en ordentlig genoptræning. 
Hvis du bliver syg, så undgå hård træning indtil du er helt rask. Hvis du får en skade så er 
det yderst vigtigt at du tager hånd om den med det samme. Ved forstuvninger der er en af 
de hyppigst forekommende skader skal du:  

1. Presse på den forstuvede del et stykke tid for at holde væskeansamlingen  

midlertidig nede. 

2.  Ro - Leddet skal holdes i ro. 

3.  Is - Der pålægges ispose (kan købes i sportsforretninger). 

4.  Compression - Der pålægges støttebind (gazebind kan købes på apoteket). 

5. Elevation - Leddet hæves.  

Huskeord: PRICE  
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Tag en ispose og en rulle gazebind med, når du marchtræner - du vil fortryde det bittert 
den dag du forstuver en ankel og ikke har noget med. Tag også om muligt en mobiltelefon 
med til alarmopkald, hvis du skal på en længere tur. 

Ømhed i skinneben kan forekomme, men er ømheden varig og opstår der hævelse kan 
der være tale om seneskedehindebetændelse, der ikke er den samme 
betændelsestilstand som hvis man har et sår med betændelse i. Der er tale om 
"inflammation" - en irritationstilstand, der kommer af overbelastning. Eneste sikre 
behandling er hvile, men der findes mange forskellige husråd, der skulle lindre. Massage, 
kulde- og varmebehandlinger er nogle af husrådene. Måske virker det for nogen blot at 
have troen på, at en eller anden behandling virker - og det er selvfølgelig også i orden. 
Nogle har med stor succes spist fiskeolie som kosttilskud.  

Smertestillinde piller kan ikke anbefales idet disse blot giver dig et falsk billede af din 
tilstand. Smerten er sekundær - det er din tilstand, der er vigtig. Kodimagnyler kan dog, 
udover at være smertedæmpende give en muskelafslappende og inflamationsdæmpende 
effekt, men indtag af piller skal altid ske med omtanke og bør som hovedregel undgås.  

Hudløshed kan opstå, hvis tøj, støvler, basis mv. gnaver. Du kan til en vis grad undgå 
dette ved at påføre tensoplaster på udsatte steder. Man kan også smøre lanolinolie eller 
lignende på udsatte steder. Det virker for nogle at bruge cykelshorts i stedet for 
almindelige underbenklæder. Når du marchtræner, så træn så vidt muligt som om du var i 
felten, hvilket vil sige med uniform, basis og rygsæk (ikke gevær). Ved at træne på denne 
måde kan du gøre dig nogle erfaringer under træningen i stedet for under 
optagelseskurset, hvor du sikkert får nok at se til.   

Genoptræning  

Kroppen vænner sig 3 - 4 gange hurtigere til inaktivitet end aktivitet. Dette betyder at hvis 
du holder pause på en uge mister du 3 -4 ugers træningsindsats. Derfor skal du forsøge at 
holde din form ved lige selvom du få en skade. Brug fantasien og træn på en anderledes 
måde. Hvis du træner 1/3 af hvad du normalt træner opretholder du din form (også godt at 
vide når du skal på ferie. Iværksæt en målrettet genoptræning uden dog at overbelaste 
skadebruddet for så kan du gøre mere skade en gavn. Det er i orden at være en smule 
øm, men det må ikke gøre ondt eller hæve. Vær tålmodig - lad være med at "træne 
igennem" lige efter at du har haft en skade, selvom du ikke kan mærke skaden. Det tager 
ca. 6 - 8 måneder før en ledbåndsskade har genvundet sin fulde styrke. Mange skader 
bryder op pga. dårlig eller manglende genoptræning og efterfølgende for hård træning.    
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Kapitel 10: Ernæring og væske   

Når man sveder eller på anden måde udskiller væske, skal man erstatte væsketabet for til 
stadighed at kunne yde en fysisk præstation. Drik ikke for kold og for meget væske, da 
dette kan give maveproblemer. Drik jævnligt også selvom du ikke lige er tørstig. Du kan 
svede op til 1 liter i timen ved ekstrem belastning dog maksimalt omkring 5 - 7 liter i 
døgnet. For hver procent væske, man mister forringes ens fysiske præstationsevne med 
10%. Lad være med at proppe dig med salttabletter under marchtræning - det kan være 
direkte skadeligt at få for meget salt. Du kan evt. tilsætte en lille smule salt og lidt sukker i 
det vand du drikker. Som udgangspunkt får man nok salt i maden også selvom man dyrker 
en del sport. Sportsdrikke kan man naturligvis også bruge, men det er ikke nødvendigt at 
bruge mange penge på dette. Det primære er, at du får væske i rigelige mængde og noget 
sødt i ny og næ. Modne bananer er en god ting at spise undervejs, da disse indeholder let 
optageligt sukker og fylder noget i maven. Husk en madpakke på marchture.   

Kapitel 11: Et par gode råd   

Træn sammen  

Det er vores erfaring, at mange aspiranter træner alene på trods af, at der medsendes 
adresselister på samtlige aspiranter. Træner du alene kræver det lidt mere viljestyrke og 
motivation for at holde "gejsten" oppe indtil optagelseskurset. Sørg for at træne med andre 
en gang imellem på faste dage således, at du er forpligtet til at møde op og ikke fristes til 
at springe en dag over selvom det er mørkt og regner lidt eller at der var noget andet du 
lige skulle.   

Hav selvdisciplin og tålmodighed  

En del falder fra pga. en forkert træningsplanlægning og forkert skadebehandling. Det, 
som bør være den gennemgående røde tråd i træningen, er en gradvis forøgelse af sin 
træningsmængde og belastningsgrad. Det nytter ikke at træne som en vanvittig i en 
måned for derefter at konstatere overtræning og skader. Lad det være sagt med det 
samme - det er en langvarig proces du skal igennem, men følger du det udleverede 
træningsprogram vil du kunne undgå belastningsskader og være fysisk klar til 
optagelseskurset.   
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