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Som 

motionister 

kan vi ofte forebygge 

skader ved at træne mere varieret. Vi 

kan for eksempel variere træningen ved at skifte 

mellem svømning, løb og cykeltræning. Variation i træningen 

kan være med til at forebygge overbelastningsskader, genop-

træne og vedligeholde muskelmassen ved skader, mindske 

risikoen for ensidig træning og overbelastning samt holde 

gejsten oppe. 

Spørgsmålet er: 

•	 Kan	præstationsforbedringer	i	en	motionsform	som	for	 

 eksempel cykling overføres til en anden motionsform? 

•	 Kan	vi	i	en	periode	vedligeholde	vore	løbetider	ved	at	 

 træne på en cykel i stedet? 

LØB, cyKLING ELLER SVØMNING

Forskeren Hirofumi Tanaka har i en oversigtsartikel beskrevet, 

hvorledes løb, cykling og svømning indbyrdes påvirker vore 

kredsløbspræstationer.    

LØB VERSUS cyKLING

Undersøgelser peger på, at forbedringer opnået ved løbetræ-

ning i lidt større grad kan overføres til cykling end omvendt. 

LØB VERSUS SVØMNING

Undersøgelser peger på, at forbedringer opnået ved løbetræ-

ning i større grad kan overføres til svømning end omvendt.

cyKLING VERSUS SVØMNING

Undersøgelser peger på, at forbedringer opnået ved cykel-

træning i større grad kan overføres til svømning end omvendt. 

Der er flere årsager til den ovenfor nævnte sammenhæng. Én 

af årsagerne er, at der er forskel på mængden af og hvilken 

muskelmasse, som anvendes. Ved løb er det primært lår og 

læg, ved cykling primært lår og ved svømning i større ud-

strækning overkroppen, som arbejder.  

OVERFØRSELSEFFEKT

Når vi gennemfører kredsløbstræning af tilstrækkelig varig-

hed og intensitet, forbedrer vi bl.a. kredsløbskonditionen, 

hvilket vil sige kredsløbets evne til at transportere ilt ud til de 

arbejdende muskler. Træningstilpasningerne sker primært i 

ilttransportsystemet/kredsløbet samt i musklernes energi-

omsætning. 

Ilttransportsystemet 

tilpasser sig ved, at vi får en større 

blodvolumen, og at hjertet fyldes mere. Hjertet 

bliver stærkere og bedre til at pumpe blod ud til lunger og 

muskler. Herudover opnår musklerne en øget blodgennem-

strømning, hvilket sker ved, at der dannes flere små blodårer 

i og omkring musklerne. De muskulære forbedringer ses 

ved, at de trænede muskler blandt andet får en bedre ener-

giomsætning og en øget mængde og aktivitet af enzymer. 

Enzymerne bruges bl.a. til at fremme hastigheden i muskler-

nes arbejdsprocesser, hvilket medfører en hurtigere og mere 

effektiv energiomsætning. 

De tilpasninger, som sker i ilttransportsystemet, kan vi i høj 

grad overføre til andre idrætsgrene. Har vi for eksempel op-

nået en 10 % forøgelse af hjertets evne til at pumpe blodet 

ud til musklerne, er dette i høj grad overførbart til andre mo-

tionsformer. Det gælder ikke i samme omfang for de musku-

lære tilpasninger, eftersom de i højere grad opstår i forhold 

til den aktivitet, som vi træner. Vi kan ikke udnytte en bedre 

blodgennemstrømning og øget enzymaktivitet i benene, når 

vi primært arbejder med armene eller bruger andre muskel-

fibre i benene. For at vurdere hvor stor overførselseffekt 

træningen har, skal vi medregne mange faktorer.  Nogle af 

de parametre, som skal medregnes, er intensitet, bevægel-

sesudslag, styrke kontra udholdenhed, bevægelseshastighed 

og -måde samt aktiveret muskelmasse. Træningen kan altså 

have en overførselseffekt via ilttransportsystemet, men også 

om end i mindre grad ved de idrætsspecifikke tilpasninger i 

musklerne. En eliteløber skal derfor primært løbetræne for at 

forbedre sine løbetider, eftersom den motionsform vi træner, 

er der, hvor vi forbedrer os mest. Årsagen til at vi som moti-

onsudøvere ofte kan forbedre vore præstationer ved en mere 

varieret træning, kan derimod være større total træningsvolu-

men, flere træningspas og større motivation mm. 

GOD TRæNING!

Er du interesseret i at læse mere om varieret kredsløbstræ-

ning, kan følgende litteratur anbefales:

Clausen JP. Central and peripheral circulatory changes after 
training of the arms and legs. AM J Physiol 1973:225;675-
82.

Tanaka, Hirofumi. Effects of Cross-Training. Transfer of trai-
ning effects on VO2max between cycling, running and swim-
ming. Sports Med. 18 (5);330-339. 1994.
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