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Känslan jag vill förmedla
Denna text är tillägnad dig som säger att du inte gillar att springa.

Jag har förståelse att vissa bara inte är ämnade att tycka om det. Men jag tror också att det finns 
människor som skulle ändra åsikt om dom fick erfara känslan av "Löpningen som känns behaglig". 
En speciell känsla att förmedla pratar jag alltså om. Jag hör en del prata om löpning som om det 
bästa är tiden efteråt när man känner sig stolt över att ha presterat. Jag menar att löpningen i sig kan 
kännas behaglig, för en del människor. Därför kommer nedan beskrivning helt utifrån min 
erfarenhet och känsla jag får under själva löpningen.

”Lär dig genom att lyssna och följa din kropps signaler !!!”

Fas 1
Jag kallas "otränad" därför att jag utövar fysisk träning inte alls eller sällan.

Nackdel med fas 1
Jag kanske överanstränger mig och får skador när jag väl tränar.

Fas 2
Jag kallas "tränad" för att jag i min vardag har fysik träning inplanerad som jag utövar, en 
inställning att fysisk träning är en naturlig del i min vardag.

Fördel med fas 2
Jag kan anstränga mig mer vid fysik träning för att min kropp redan är van med träning,
utan att jag får skador. Självklart finns det gränser hur mycket extra jag anstränger mig.

Jag lyssnar på min kropp som kanske säger "nu är det jobbigt" eller "om jag anstränger mig mer 
finns det risk för skador". Så rådet är att jag både lyssnar och göra som min kropp signalerar, 

Del 1 – Lunket
Jag börjar springa. Löpstilen kallar jag i skrivandets stund för "lunket".
Lunket innebär att jag tar mig fram men inte löper och därför utan en skön känsla. Känslan är mer 
som att jag bara platt sätter ner fot vid ett steg. Lunket fortsätter en obestämd tid beroende hur 
kontinuerligt jag gör detta, d.v.s Hur van är min kropp. Ju mer ofta jag gör detta desto fortare 
upphör lunket och övergår till löpning som alltså var... just det "en skön känsla".

Om jag gör detta ofta så genomförs också lunket som rutin och inget som jag pinar mig igenom 
eller ens funderar på "- Åh, när ska löpet börja!!!"

Något som jag koncentrerar mig på är hur jag andas, vilket jag beskrivit vid ett tidigare tillfälle i 
denna utmanings noteringar. Jag som van löpare har det också i mig att jag inte ska sluta springa för
då stör jag den fyrtaktiga rytmen jag är i. Hellre springer jag långsamare eller till och med på stället 
istället för att stanna helt. Om jag skulle springa på stället med samma rytm så vill kroppen strax 
sticka iväg igen. Den känslan är skönare istället för känslan att BÖRJA springa igen.

I beredskap placerat på ett bra ställe så har jag alltid snorpapper med mig, för ibland under 
löpningen behöver jag bli av snor som uppkommer. Snoret får jag inte för att jag på något sätt är 
förskyld. Jag har utan resultat letat efter svar på detta förbryllande fenomen på Internet... Något som
jag behöver anpassa efter andniningen är när jag kan fräsa ut snoret. För om jag fräser ut för lång tid



så stör det min andning. Så precis som jag behöver andas in lagom mycket luft på bestämt ställe i 
rytm så får jag bara fräsa ut snor och luft precis lagom mycket vid det bestämda stället i rytm som 
jag annars bara hade andats ut luft utan snor. Även dett krävs lite träning... :)

Så med pulsklockan håller jag koll på hur mycket jag anstränger mig. Jag ser mina siffror per minut 
när det känns tungt. Då vet jag att jag behöver ta i mindre för att orka. Klockan visar att min puls 
minskar i antal per minut och därför gör jag rätt. Kanske behöver jag minska mer på pulsen. Det 
talar min kropp om för mig när ansträngningen känns behaglig.

Del 2 – Löpet
Lunket har upphört. Känslan är skön. Jag har kontroll över pulsen, andningen och rytm. Då kan jag 
ta ut mina steg mer. Ibland behöver jag sparka igång dem genom att jag springer några steg och 
kickar mig själv i baken följt av att jag sringer några sten med höga knän. Nu känns det som om jag 
springer fortare, men det behöver inte vara sant. Det kan vara bara en känsla. När löpet känns bra 
känns varje steg väldigt lätt, ibland nästans som ett mer studsande fram. Som om belastningen är 
främst på fotens främre trampdyna precis bakom tårna alltså. Om jag vill i detta läge kan jag 
undersöka min löpning genom att mer skjuta ifrån med den fot som är i marken. 

Men det viktigaste med allt detta är just känslan. Den känslan är obeskrivbar, men jag har ändå gjort
ett tappert försök att förmedla den till dig.. En sista sak som jag vill förmedla är min envishet. 
Envisheten är inte att prestera en förutbestämd sträcka, även om jag vet att när jag väl har känslan 
så vill jag många gånger bara fortsätta en bit till. Nej, min envishet visar sig genom att jag håller 
rytm, andningen och inte stannar. Om allt känns bra, d.v.s Min kropp signalerar som mest negativt 
"nu är det jobbigt"... ja, då kan bara fortsätta... 

/En som älskar löpning


