
Löpning kan utföras var som helst och när som helst. Det krävs 
ingenting annat än möjligtvis ett par skor och vilja för att komma 
igång. Löpning kan bli en del av en hälsosam livsstil, och du kan 

upptäcka nya platser och träffa nya människor genom löpningen. 

GÅ UT
Strunta i om det regnar, snöar eller 

blåser - gå bara ut. När du väl är ute 

har vädret inte så stor roll. Var ute 

en halvtimme - gå, lyssna på musik, 

prata med en kompis, lyssna på 

naturen eller bara var.

Börja med att planera in 30 minuter 

utomhusaktivitet i din kalender två 

till tre gånger under den närmaste 

veckan. Hitta den tid som passar dig 

bäst, och som gör att du tar dig över 

tröskeln. 

PLANERA

Ska du gå ut imorgon bitti - lägg 

fram kläderna redan innan du går 

och lägger dig. Ska du ta dig ut 

direkt efter jobbet - ta med kläderna 

till jobbet och byt om där.

LÄGG FRAM 
KLÄDER

Var nöjd med att du var ute i en 

halvtimme. Känner du ett sug att gå 

ut igen? Bra - då är sannolikheten 

större att du även tar dig ut på din 

nästa planerade utomhusaktivitet!

VAR NÖJD

Prova att byta ut några gåsteg mot 

att jogga, lunka eller springa. Det 

kan vara tio steg, eller till nästa 

lyktstolpe - och det behöver inte gå 

fort eller ge blodsmak i munnen.  

Gå igen, och var nöjd!

BÖRJA ATT 
SPRINGAGÅ UT IGEN

Gå en annan runda med en annan 

kompis eller med dina egna tankar. 

Ta dig tid för dig själv.  

Igen. och igen.

FORTSÄTT ATT SPRINGA
Ha alltid ett sug efter att gå ut igen - då är sannolikheten större att du 

fortsätter. Sprang du tio steg på din förra runda, så klarar du säkert 

elva på nästa - kanske till och med en lyktstolpe till? Eller till 

korsningen där borta? Ta det bara lugnt och behåll känslan och suget 

efter att gå ut igen, och igen och igen. 

MIN BÄSTA 
KOM-IGÅNG-GUIDE 
för dig som vill börja springa
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