
 

 

Løb med Urban Tribes 

 
Se beskrivelser af holdene på næste side 

 
Dag 1   
 
Ankomst til hotellet  

 

Dag 2 Morgen   Dag 2 Eftermiddag 

20-30min joggetur efterfulgt af udstrækning Hold: Løbeteknik (60min) 

Dag 3 Morgen   Dag 3 Eftermiddag 
 
Styrketræning på holdet - Strong (45-60min)  

 
Hold: Start2Run (45min) 

Dag 4 Morgen   Dag 4 Eftermiddag 

20-30min joggetur efterfulgt af udstrækning Hold: Run Happy (60min)  

Dag 5 Morgen   Dag 5 Eftermiddag 

Hold: Run Proud (45min)  

 
Hvile / restitution 

Dag 6 Morgen   Dag 6 Eftermiddag 

20-30min joggetur efterfulgt af udstrækning Hold: Run Proud (45min)   

Dag 7 Morgen   Dag 7 Eftermiddag 

Hvile / restitution Hold: Run Happy (60min)  

Dag 8    

Hjemrejse 
  

 

   
INFORMATION 
Mødestedet for holdene er ude foran receptionen. Tiden for holdene oplyses i receptionen (og i 
samarbejde med det forrige hold) 
Kom i træningstøj 
Al træning sker på eget ansvar 
Medbring vand, energibarer eller andet du kan have behov for under holdet.  
Der tages forbehold for programjusteringer 

 



 

 

Beskrivelser af holdene: 
 
Start2Run - ca 2km (45 min) 
Denne løbegruppe er for dig, der vil prøve at løbe eller bare komme i gang med træning. I en varm og 
imødekommende atmosfære vil træneren introducere det grundlæggende i løb, hvor gang og jogging 
blandes med styrke- og balanceøvelser, alt sammen designet til at give dig inspiration og værktøjerne 
til at hjælpe dig med at finde din glæde ved at løbe! 
Træningserfaring: Ingen  

Run Proud - 3.5-4.5km (45 min) 
Run Proud er for dig, der lige er begyndt at løbe. Holdet fokuserer på det grundlæggende i løbeteknik 
og bringer glæden ved at løbe frem! Specifikt vil ingen føle sig 'efterladt' eller skulle føle, at de 
konkurrerer med nogen.  
Træningserfaring: kan jogge 10 min i et stræk   

Run Happy - 6-8km (60 min) 
En inspirerende løbegruppe, hvor glæde, variation og inspiration er i centrum. Her vil du deltage i 
udfordrende interval -sessioner. Run Happy er mest velegnet til grupper, hvor der er løbeerfaring. 
Uanset evner, fra erfaren løber til nybegynder, har alle en plads i denne gruppe. 
Træningserfaring: Kan jogge 20 min (3 km) i et stræk   

Strong - (45-60 min) 
Gruppen for dig, der søger omfattende løbetræning. Løbeintervaller, styrke, løbetræning og smidighed 
blandes i 4 stationer. Opvarmningen kan omfatte løb/jogging/gå eller stationære øvelser på stedet 
Træningserfaring: Ingen 

Løbeteknik  - (60min) 
Leder du efter et mere jævnt løbeskridt, der gør det nemmere at løbe? Så gå ikke glip af 
Løbetekniktimen, hvor vi gennemgår grundlaget for løbeteknik og giver dig værktøjer, der hjælper dig 
med at finde et lettere og mere skånsomt løbeskridt. 

Velkommen! 
 


