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Född löpare – så varför skadad? 

BAKGRUND 

Att vi föds som löpare – det är sant (!), titta bara på våra 
korta tår, vår långa hälsena, våra starka leder och 
förmåga att svettas – betyder inte att vi kan återuppta 
det rörelsemönster som finns programmerat i våra 
gener. Många löpare – ivriga att göra rätt – har lärt sig 
att ”jogga” istället för att löpa, något som gärna 
resulterar i skador istället för en s.k. ”runner’s high”. 
 
2014 fick jag kommentaren: ”Scott, du kan mycket 
bättre än så där!” av han som senare blev min löpcoach 
(Anders Nordström). Han hade rätt: löpning är en 
färdighet. Efter en lång jakt på ett effektivare löpsteg, 
där även löpcoachutbilding av en av världens främsta 
experter på naturlig löpning Lee Saxby ingick, har jag nu 
själv blivit coach och utvecklat föredraget: “Född löpare 
— så varför skadad?” 
 
FÖR VEM? 
Föredraget riktar sig till hela spektret av atleter – från 
elit till motionär – och till den som är allmänt 
intresserad av rörelse. Det är speciellt relevant för 
löpare som haft skadeproblem (knä, höft, rygg etc.) men 
naturligtvis också för den som vill springa längre, 
snabbare och med större njutning.  

 

INNEHÅLL 

• Lockelsen med uthållighetsidrott – att 
springa runtom i världen 

• Min resa från s.k. hällöpare till naturlig 
löpare 

• Jogging vs. löpning: Bilder och slow motion 
för att illustrera skillnader 

• Hur fotisättningen påverkar kroppen, 
hastigheten och effektiviteten 

• Ska vi verkligen springa barfota? 
Kontrasterande perspektiv från Kalifornien 
och Jämtland 

• Inspiration: hör mina löpstudenter berätta 
om hur de gått från jogging till löpning  

 

ÖVRIGT 
Föreläsning: 45 min inkl frågestund. Kan 
kombineras med 45 min ”aktiv” workshop (inne 
eller ute). Maxantal på workshop: 30 st. 
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Mer effektivt à   
Bra hållning och benföring  
(på hemmaplan i Jämtland) 

En föreläsning om 
vägen till ett 

naturligt löpsteg 

ß  Mindre effektivt 
Ett på tok för långt steg (Coast 
to Coast, Nya Zeeland) 
	


