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Formål:
Løberne skal træne at holde højde på en 
skrænt.
Når løberne kan holde sig i samme højde, 
har de nemmere ved at være i den rigtige 
position på skrænten hele tiden. De und-
går også unødig stigning, da de ikke kom-
mer til at ”falde” i højde.

Alder: 16-18 år

Varighed: 25-30 min.

Terræn: Område med markante skrænter, længere 
skrænter eller bakker.

Udstyr: Skærme og kort.

Design og afvikling:

Find et egnet område, og læg flere korte baner, hvor lø-
berne skal følge én bestemt kurve hele vejen. Der skal 
være poster på kurven, så løberne undervejs kan tjekke, 
at de holder den rigtige højde. Brug gerne kurvekort.

Hvis der i området ikke er et sted, hvor man hensigts-
mæssigt kan følge den samme kurve rundt fra start til 
mål, kan man på banerne lave et ”skiftestræk”, hvor lø-
berne skal løbe på tværs af hældningen og finde en ny 
højde at løbe i (post 2-3 på eks. 2).

Løberne skal løbe så mange baner, som de kan nå. Træ-
ningen skal løbes i roligt tempo.

Teknik og fokuspunkter

Løberne vil især blive udfordrede på ikke at tabe højde. 
De skal kigge frem og finde punkter på skrænten, som er 
i samme højde som de befinder sig i, og løbe efter dem. 
Dette er især vigtigt, hvis der ligger væltede træer i ve-
jen, da de skal vende tilbage til samme højde, hvis de er 
nødt til at løbe uden om træet.

Undervejs skal løberne hele tiden vurdere, om de har 
den rigtige højde, og evt. korrigere, hvis de ikke har. Når 
løberne får øje på næste post, skal de stoppe op og vur-
dere, om de ligger i rigtige højde, eller om de enten er 
steget eller faldet, i forhold til hvor de skulle være.

Variationer:

Øvelsen kan gøres sværere ved at manipulere kortet, så 
løberne ikke har andet end den ene kurve de skal følge 
på kortet (se kort 2 i eks. 1). Dette træner en mere krops-
lig og intuitiv fornemmelse for at holde højde, hvorimod 
træning, hvor hele kurvebilledet kan ses, også træner at 
holde højde ved at forholde sin position på skrænten til 
andre kurvegenstande.

Eks. 1 på henholdsvis kurve-
kort og manipuleret kort

Eks. 2.


