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Der er mange måder at restitu-
ere på. Aktiv restitution er en af 
dem. Måske har du set cykel-
ryttere sætte sig på motions-
cykler efter endt cykelløb eller 
fodboldspillere lunte rundt på 
banen, efter at kampen er fløjtet 
af. Men hvad vil det egentlig 
sige at restituere, og hvordan 
bruger du det mest effektivt?

Hvad er restitution?
Når du træner, belaster du 
kroppen. Den belastning skaber 
blandt andet små nedbrydnin-
ger i muskelfibrene, og ophob-
ning af mælkesyre i muskel-
vævet. Det er en helt normal 
reaktion efter træning, og de 
fleste mennesker har på et eller 
andet tidspunkt mærket det som 

ømhed og stivhed i kroppen. 
I de efterfølgende 1-3 døgn vil 

kroppen til gengæld genopbyg-
ge og forstærke sig til et højere 
niveau end før træningen. Det 
kaldes superkompensation, og 
er det der sikrer os fremgang i 
vores træning. 

Får kroppen ikke den nødven-
dige tid til at genopbygge sig 
selv, vil kroppen i sidste ende 
nedbrydes i stedet for at opbyg-
ges. Det kaldes overtræning, 
og fører som regel til skader. 
Hvor lang tids restitution du har 
brug for, afhænger både at dit 
træningsniveau, hvilken type 
træning der er tale om, og ikke 
mindst mængden af træning. 

En tommelfingerregel er, at hvis 
din krop stadig føles øm og træt 
fra sidste træningspas, har du 
ikke restitueret nok endnu. 

En del af restitutionen er 
derfor selve tiden mellem to 
træningspas. Men der er flere 
ting, du kan gøre for at hjælpe 
restitutionen på vej.
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Restitution betyder genopbygning af kroppen og er 
vigtig for at sikre fremgang i træningen og undgå at 
kroppen slides ned

Restitution
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Lav en brætspils-stafet
Kombiner stafetløb med brætspil. Hver 
mand laver et træk i brætspillet, inden 
vedkommende løber og giver stafetten 
videre. Du kan for eksempel spille 4 på 
stribe, lynskak eller Vildkatten.

Twist det traditionelle
Sæt et nyt tema på eller lav nogle nye 
stationer, så traditionel opvarmning som 
cirkeltræning eller stafet får et twist.

Udfordr balancen
Lav traditionelle øvelser, men denne 
gang på ét ben eller med lukkede øjne 
for at styrke balancen. Du kan også lave 
fem rotationer inden en øvelse eller løbe 
på streger, sjippetove eller bomme.

Øvelser i børnehøjde
Find på sjove og aldersrelaterede navne 
til traditionelle øvelser. Du kan hente 
inspiration i tegnefilm, mad og meget 
andet. En maveøvelse kan for eksempel 
hedde Six Pack, Grill eller Ninjago.

Intens cirkeltræning
Lav cirkeltræningsstationer på sidelinjen 
med simple øvelser. Lav tre af posterne 
ved hvert mål om til en hockey- eller 
fodboldkamp. Sæt musik på til ét minuts 
arbejde og 20 sekunders skift. Efter 
hvert minut roterer man, så man spiller 
målmand, forsvar og angreb, inden man 
fortsætter cirkeltræningen.

7 tips til den gode
opvarmning

Træner til træner
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Kost og søvn
To af de vigtigste elementer 
i kroppens genopbygning 
er kost og søvn. Kosten er 
afgørende for, at kroppen 
har de rigtige komponenter 
til at genopbygge sig selv, 
og kosten er derfor med til 
at sikre det optimale udbytte 
af træningen og afkorte 
restitutionstiden. På samme 
måde er søvn en vigtig del 
af restitution, da mange af 
genopbygningsprocesserne 
foregår, mens vi sover. Det 
kan derfor godt betale sig at 
prioritere en god nattesøvn, 
og en god varieret kost. 

Passiv restitution
Passiv restitution dækker 
over eksempelvis statisk 
udspænding, kuldebehand-
ling (is-bad), kompressions-
beklædning og massage. 
Der er ikke entydige beviser 
på, at det ene er bedre end 
det andet for kroppens 
restitution, men det tyder på, 
at for eksempel massage 
og kuldebehandling kan 
nedsætte den ømhed, du 
mærker i musklerne efter 
træning. Generelt er der dog 
heller ikke entydige beviser 
på, at passiv restitution ikke 
virker, så hvis det føles rart 
for dig, kan det være et godt 
supplement til din restitution. 

Aktiv restitution
Aktiv restitution er generelt 
et meget brugt element 
hos mange idrætsudøvere. 
Enten i form af nedvarm-
ning efter et træningspas 
– for eksempel småløb, 
let cykling eller dynamisk 
udspænding – eller som 
et let træningspas dagen 
efter en hård træning. Heller 
ikke med aktiv restitution er 
der entydige beviser for, at 
det virker bedre end andet, 
men generelt tyder det på, 
at aktiv restitution kan være 
med til at fjerne mælkesyre, 
reducere muskelømhed og 
forbedre bevægeligheden 
efter træning. Derudover 
kan nedvarmning efter 
træning være med til at sikre 
et optimalt skifte mellem 
træning og den efterføl-
gende restitutionsperiode. 
Du kan derfor med fordel 
prioritere 5-10 min. i slutnin-
gen af træningspasset til 
let restitutionstræning og 
nedvarmning.

Vær med på beatet
Udfordr dig selv i stedet for altid at lave 
det, du plejer. Lav en aftale med dig selv 
om, at du skal finde på mindst ét nyt 
element til hver opvarmning.

Vær fjollede 
Find på øvelser, som ingen er vant til, så 
alle kan grine af at se fjollede ud sam-
men. Er forældrene til børnene med på 
dit hold, kan de også være med.


