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Kort om træningspakken

Hvad får I ud af forløbet?
Træningspakken kan hjælpe med at styrke konditionen blandt medarbejderne. Igennem
forløbet opnår I erfaring med, hvordan træning kan blive en naturlig del af arbejdsdagen.
Træningspakken er en tillægspakke til basispakken: ’Dyrk Det Gode Arbejdsmiljø.
Denne drejebog forklarer trin for trin, hvordan I gennemfører træningsforløbet.
Den er til lederen og de træningsansvarlige medarbejdere.
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Træningspakkens forløb
Forløbet tager 14 uger og består af tre faser:

FASE 1
Opstart
Ca. 1 uge

FASE 2
Gennemførelse af
træningen
12 uger

FASE 3
Evaluering
Ca. 1 uge

Deltagere i forløbet

• Lederen har ansvaret for forløbet sammen med de træningsansvarlige medarbejdere.
•	En-to træningsansvarlige medarbejdere har (sammen med lederen) ansvaret for
at planlægge og sørge for, at alle medarbejdere gennemfører træningen. De behøver
ikke at være uddannede eller have erfaring som træner. Det vigtigste er, at de har lyst
til at være ansvarlige for at gennemføre de 12 ugers træning. Virksomheder med op til
ti medarbejdere vælger én træningsansvarlig. Virksomheder med flere end ti medarbejdere vælger to træningsansvarlige.

• De øvrige medarbejdere deltager i møderne og træningen.
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Fase 1

Opstart

FASE 1
Opstart
Ca. 1 uge

FASE 2
Gennemførelse af
træningen
12 uger

FASE 3
Evaluering
Ca. 1 uge

Opstart (fire timer til leder og fire timer til hver træningsansvarlig)
Lederen finder en-to træningsansvarlige medarbejdere og læser drejebogen grundigt.
Lederen og den/de træningsansvarlige forbereder forløbet (på side 8-9 er der inspiration
til træningen til de træningsansvarlige).
Opstartsmøde (½ time til alle)
Leder:

•	Forklarer, hvorfor I vil bruge pakken, og hvad ledelsen forventer, der vil
komme ud af forløbet.

•	Præsenterer den/de træningsansvarlige og hans/hendes/deres rolle.
•	Beskriver træningsforløbet (få inspiration på side 8-9).
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Fase 2

Gennemførelse af træningen

FASE 1
Opstart
Ca. 1 uge

FASE 2
Gennemførelse af
træningen
12 uger

FASE 3
Evaluering
Ca. 1 uge

Træningen (30 timer til alle og derudover fire timer til hver træningsansvarlig)
Træningen strækker sig over 12 uger.
Ugentligt tidsforbrug til træning:
To gange 45 minutters træning om ugen. Hver træningsgang består af én konditionsløsning
(se træningsforslag på side 10-14). Desuden er der 30 minutter til bad og omklædning per
træning. I alt 2½ time per uge til hver deltager.
Hver træningsansvarlig: Fire ekstra timer til planlægning og organisering fordelt
over forløbet.
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Fase 3

FASE 1
Opstart
Ca. 1 uge

Evaluering

FASE 2
Gennemførelse af
træningen
12 uger

FASE 3
Evaluering
Ca. 1 uge

Evaluering (½ time til alle)
Hold et evalueringsmøde for medarbejderne, hvor I taler om:

•	Hvordan det er gået med træningen.
•	Hvordan I kan fastholde de nye vaner med mere aktivitet i løbet af arbejdsdagen.
•	Hvilke konkrete træningsaktiviteter, I fremadrettet vil gennemføre, samt hvordan
de skal forløbe det næste halve år.
Forløbet med træningspakken er nu evalueret, og træningen kan fortsætte.

Pakkeudvikling: Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Fotos: Søren Svendsen, Colourbox
Videoer: Videncenter for Arbejdsmiljø
Grafisk design: SAABYE Grafisk Design
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Inspiration til træningen

Konditionstræning fremmer sundheden, og I får mere energi og overskud til at klare et
fysisk krævende job.
Når I træner sammen på arbejdspladsen, får I

•	
en sundere krop
• et afbræk fra arbejdet
• mulighed for at blive rystet bedre sammen
• mere energi i hverdagen.
Opgaver som træningsansvarlig
Som træningsansvarlig har du ansvaret for at planlægge, hvad I skal lave til træning, og
sørge for, at træningen gennemføres. Du behøver ikke at være uddannet eller have erfaring
som træner. Men det er vigtigt, at du har mod på opgaven og har lyst til at have ansvaret
for at planlægge og gennemføre de 12 ugers træning.
Opgaven består af fire dele:

•
•
•
•

Planlæg, hvor og hvornår træningen foregår.
Planlæg selve træningen.
Sørg for, at alle medarbejdere får trænet.
Sørg for, at de enkelte træningsgange gennemføres.

Del eventuelt opgaven med en eller flere kolleger. Så kan I fx planlægge træningen sammen.

Hvor meget skal vi træne?
I skal træne to gange om ugen i 45 minutter per gang de næste 12 uger, fx hver tirsdag
og torsdag. I kan også skifte mellem dagene, hvis det passer bedre.
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Hvad skal vi lave?
Hver træning har en konditionsaktivitet, hvor I får pulsen op. Slut eventuelt træningen med
strækøvelser. Se tre forslag til træningsgange og eksempler på strækøvelser på de næste
sider.
Beslut i fællesskab, hvad I skal lave. Brug træningsforslagene nedenfor, eller tilføj andre
øvelser til træningen, fx rundbold, hvor I giver den gas og får sved på panden. Kun fantasien
sætter grænser.
Eksempel på træningsskema:

UGE 1
TIRSDAG

TORSDAG

UGE 2
MANDAG

ONSDAG

UGE 3
TIRSDAG

TORSDAG

Løb

Cykling

Rundbold

Cirkeltræning

Løb

Cirkeltræning

Eventuelt
stræk

Eventuelt
stræk

Eventuelt
stræk

Eventuelt
stræk

Eventuelt
stræk

Eventuelt
stræk

Hvornår skal vi træne?
Læg træningen i starten eller slutningen af arbejdsdagen (vagtskifte), så det ikke skaber
problemer i forhold til de daglige opgaver. Hvis det er svært at samle alle på samme tid, kan I
træne i mindre hold på forskellige tidspunkter/dage. I kan fx lave en afkrydsningsliste over
ugens træningsmuligheder. Her skriver alle, hvornår de træner. Så får alle trænet det, de skal.

Tag hensyn til dine kolleger
Løb kan være hårdt for begyndere, så det er vigtigt at starte roligt op. Køb løbesko, hvis I
ikke har nogen. Cykling er mere skånsomt, men forvent ikke, at dine kolleger har en cykel
eller kan cykle.
Obs.! Hvis en medarbejder har skader eller ondt, så tilpas træningen. Få eventuelt vedkommende til at opsøge egen læge for at vurdere, om han/hun kan træne, og hvor meget.
Hvis der opstår en skade i forbindelse med træningen, skal den anmeldes til arbejdsgiverens
forsikringsselskab. Læs om Ankestyrelsens retningslinjer i forhold til motion og arbejde, og
hvornår en skade regnes for en del af arbejdet, på deres hjemmeside. Følg linket herunder.

Ankestyrelsens hjemmeside om motion og arbejde:
http://ast.dk/publikationer/nyt-fra-ankestyrelsen-nr-2-februar-2012
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Træningsforslag 1: løb/gang
Løb eller gå en rask tur sammen i området ved jeres arbejdsplads.
Turen skal vare 40 minutter. I afslutter med fem minutters udstrækning.
Del jer ind i grupper, så I løber eller går sammen med kolleger på samme niveau som jer selv.
Det vigtigste er, at I kommer afsted og får pulsen op og sved på panden.
Så får I mest ud af træningen.
I kan vælge at løbe/gå ved begge træningsgange, eller I kan løbe den ene dag og
lave en anden træningsaktivitet den anden dag.

Ruten
Lad den træningsansvarlige bestemme ruten, eller gør det på skift. Prøv at presse jer selv,
så I forbedrer jer fra gang til gang. På internettet kan I optegne jeres rute og se, hvor langt I
løber/går. Se fx link herunder.

Link til loeberute.dk:
http://loeberute.dk/default.aspx
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Nybegyndere: Opstart
Når I skal i gang med at løbetræne, er det vigtigt, at I starter stille og roligt op, så I
gradvist bygger jeres træning op. Hold mange pauser, hvor I i stedet for at løbe går i et
raskt tempo. Så reducerer I belastningen af kroppen og dermed også skaderisikoen.
Forslag til opstartsprogram:

UGE

LØB

GÅ-PAUSER

SAMLET TID

1&2

2 minutter

2 minutter

40 minutter

3&4

2 minutter

1 minut

40 minutter

5&6

Så længe som muligt

Enkelte gå-pauser a 1 minut

40 minutter

7-

Konstant løb

Evt. gå-pauser a 30 sekunder

40 minutter

Trænede løbere: Intervaltræning
De, som er vant til at løbe, kan supplere de almindelige løbeture med intervaltræning.
Træningen forbedrer konditionen, fordi I kan løbe flere minutter med høj intensitet end
ved konstant løb. I vænner jer også til at løbe med længere skridt og højere skridtfrekvens,
så I kan løbe hurtigere.
Start med opvarmning. Det kan fx være ca. ti minutters løb i roligt tempo. Hvert interval
skal løbes i så højt tempo, at I kun lige akkurat kan gennemføre de planlagte intervaller.
I pauserne bør I holde jer i bevægelse med langsom jogging eller rask gang.
Obs! Hvis det er første gang, I prøver intervaltræning, er det vigtigt, at I lytter til jeres krop.

Alle kan være med
De, der ikke kan løbe, kan gå i raskt tempo. Gå så stærkt, at I får pulsen op og sved på
panden. I skal have så meget fart på, at det er svært at tale sammen.

Udstrækning
Brug de sidste fem minutter på at strække ud. Få inspiration til strækøvelserne på side17-18.
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Træningsforslag 2: cykling
Cykling er en god og skånsom måde at aktivere kroppens store muskler på.
I kan cykle en tur sammen i området ved jeres arbejdsplads. Turen skal vare 40 minutter.
Sørg for at cykle så stærkt, at I får pulsen op og sved på panden. I skal have så meget fart
på, at det bliver svært at tale sammen. I afslutter med fem minutters udstrækning.
I kan vælge at cykle ved begge træningsgange, eller I kan cykle den ene dag og
lave en anden træningsaktivitet den anden dag.

Ruten
Lad den træningsansvarlige bestemme ruten, eller gør det på skift. Vælg ruter med få
lysreguleringer og vejkryds. Find strækninger med en bakke, som I kan bruge til at få
pulsen op. Pres jer selv, så I forbedrer jer fra gang til gang. Hvis I altid cykler den samme
rute, så prøv at køre den i modsat retning. I kan optegne og måle jeres ruter på internettet.
Se fx dette link:

Link til loeberute.dk:
http://loeberute.dk/default.aspx
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Giv jer selv udfordringer
Her er forslag til forskellige udfordringer:

AKTIVITET

BESKRIVELSE

En kort/en lang:

Aftal, at I kører op ad den lange bakke siddende i sadlen i et friskt
tempo, og så kan I køre op ad den korte bakke stående.

Skiltespurt:

Aftal, at I på en kortere strækning (fra dét skilt til dét skilt)
giver den fuld gas.

Højt gear/lavt gear:

Kør dele af strækningen i et højt gear og andre i et lavt gear.

Rejs jer op:

Aftal at køre dele af ruten i oprejst stilling.

Tempotræning:

Aftal at køre korte perioder med meget høj puls og høj belastning,
fx to minutter ad gangen. Bemærk, at det kan være en udfordring at
køre tempotræning som en gruppe, da alle ikke kører lige hurtigt.

Justér din sadel
Det er vigtigt, at din sadel er indstillet til dig. Sådan gør du:

• Undgå at vippe sadlen opad
• Undgå, at sadlen er for høj
• Når du sidder på cyklen med pedalen i bund, skal dit knæ være let bøjet
•	
Foreslået afstand fra krankboks til sadel: Gang din skridtlængde
(længden fra skridtet til jorden) i cm med 0,883. F.eks. 95 cm * 0,883 = 84 cm
Få evt. cykelhandleren til at hjælpe dig.

Brug forskellige stillinger
Hvis du sidder ned hele tiden, mens du cykler, kan du opleve smerter og ubehag.
Det er, fordi du lukker af for blodtilførslen til siddeområdet. Rejs dig op, hvis det sker.
Det er godt for kroppen at ændre stilling.

Udstrækning
Brug de sidste fem minutter på at strække ud. Få inspiration til strækøvelserne på side 17-18.
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Træningsforslag 3: cirkeltræning
Lav forskellige cirkeltræningsøvelser sammen på jeres arbejdsplads.
Træningen skal vare 40 minutter. I afslutter med fem minutters udstrækning.
Lav cirkeltræning ved begge træningsgange, eller vælg cirkeltræning den ene dag
og en anden træningsaktivitet den anden dag.

Forslag til træning
I cirkeltræning udfører I styrkeøvelser ved hjælp af egen kropsvægt, så I ikke behøver
træningsredskaber eller vægte (se beskrivelse af øvelserne nederst på de følgende sider).
Træn i et raskt tempo, så I får pulsen op. Giv den så meget gas, at det bliver svært at tale
sammen.
Lav fem stationer med hver sin øvelse. Fordel jer på de fem stationer, og skift station,
hver gang I har udført det aftalte antal gentagelser.

ØVELSE

GENTAGELSER/PAUSE

TID PÅ STATION

1. station

Knæløft

20/20 sekunder

2 minutter

2. station

Armstræk

10/20 sekunder

2 minutter

3. station

Benbøj/Squat

10/20 sekunder

2 minutter

4. station

Overskridt/Lunge

10/20 sekunder

2 minutter

5. station

Maverulninger

20/20 sekunder

2 minutter

Kør cirklen rundt fire gange. Når I bliver øvede, kan I variere stationerne med
andre øvelser og gentagelser.
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Styrkeøvelser
Her kan I finde inspiration til styrkeøvelser. Der er tale om simple
øvelser, som I måske allerede kender. Øvelserne kan udføres på
flere måder, og I bestemmer selv, om I vælger dem, der foreslås
her, eller andre variationer, som I kender.

Knæløft: Start med at stå oprejst. Løft det ene
ben, samtidig med at du løfter den modsatte
arm. Sænk benet og armen. Løft derefter det
modsatte ben og den modsatte arm. I princippet
går du på stedet med høje knæløft. Løft benene,
så låret er vandret. Løft armene til skulderhøjde.
Hold kroppen spændt.

Armstrækning: Nogle kender denne øvelse som
armbøjninger. Placér hænderne i gulvet lige ud
for skuldrene. Hold kroppen lige, så bagdelen
ikke hænger eller stritter. Start med strakt krop
og strakte arme. Sænk dig ned mod gulvet, og
stræk armene igen. Kom så tæt på gulvet, du
kan, når du bøjer i armene. Hvis det er svært,
kan du starte med at lave øvelsen på knæene.

Maverulning: Nogle kender denne øvelse
som mavebøjninger. Lig på ryggen med
knæene bøjet, fødderne fladt på gulvet og
hænderne foldet over brystet. Rul op, indtil
skulderbladene er 10 til 15 cm over gulvet.
Rul derefter ned igen.
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Benbøj/Squat: Placér fødderne i hoftebredde.
Lad tæerne pege lidt udad (når du går ned i
knæ, skal dine knæ følge fødderne). Skub
bagdelen tilbage, som om du sætter dig på
en stol. Sid i 90 grader – og gerne lidt under.
Hold overkroppen oprejst. Det kan hjælpe at
holde armene frem foran dig. Kom så langt
ned, du kan, og op igen.

Overskridt/Lunge: Stå med det ene ben langt
foran det andet. Forreste ben har flad fod i
underlaget, og bagerste ben har hælen løftet
op fra underlaget. Sænk det bagerste knæ, så
langt ned du kan, og derefter op igen. Skift ben,
og husk, at forreste ben må ikke bøjes under
90 grader.

Udstrækning
Brug de sidste fem minutter på at strække ud.
Få inspiration til strækøvelserne på side 17-18.
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Strækøvelser

Når du har været fysisk aktiv, trækker
musklerne sig sammen. Derfor er det en god
idé at strække de store muskelgrupper ud for
at bevare eller styrke deres smidighed.
Hold alle stræk i ca. 30 sekunder.
Her er et par eksempler på nogle simple og
effektive strækøvelser.

Forsiden af låret: Stå med hoftebredde mellem
fødderne. Bøj det ene ben bagud, og tag fat om
foden. Hold foden så tæt ind på baglåret, som
du kan, samtidig med at du holder knæene
samlet. Mærk strækket på forsiden af låret af
det bøjede ben. Har du svært ved at holde
balancen, så støt dig til noget med den frie
hånd. Skift ben.

Bagsiden af låret: Stå med hoftebredde mellem
fødderne. Stræk højre ben frem, og læn dig hen
over benet. Mærk strækket på bagsiden af dit
venstre lår. Skift ben.

Indersiden af låret: Stå med meget spredte ben.
Læn vægten over mod venstre, så du mærker et
stræk på indersiden af højre lår. Læn dig
bagefter mod højre, og mærk et stræk på
indersiden af venstre lår.

Læggen: Støt begge hænder op mod en væg.
Buk i venstre ben. Skub højre ben bagud, så du
mærker et stræk bag på benet. Skift ben.
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Lysken/hoftebøjerne: Buk venstre knæ. Stræk
højre ben bagud, og skub hoften frem. Hold
overkroppen oprejst, så du får det rigtige stræk
i lysken. Skift ben.

Ballerne: Sæt dig ned med strakte ben. Buk
højre ben, og kryds det ind over det venstre.
Træk knæet ind mod overkroppen, og mærk
et stræk i højre balle. Skift ben.

Brystet/overarmene: Stræk højre arm, stem
den op mod væggen, og pres skulderen frem.
Mærk et stræk i både overarm, skulder og bryst.
Skift arm.
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