
 

 

 
 
 

Kære kommende elev på Brøruphus Efterskole 
 
Dette brev er især henvendt til dig, der skal på idrætslinjefagene, men da alle elever 
har gymnastik – og vi gerne vil opmuntre til en sund livsstil – sender vi informationerne 
til hele årgangen. Alle elever har 4 timers gymnastik om ugen samt mulighed for 
forskellige idrætsvalgfag – og der er masser af muligheder for at bevæge sig i fritiden 
sammen med dine nye efterskolevenner. 
Linjefaget har du 6 timer om ugen, så især med et idrætslinjefag bliver det til mange 
timers aktivitet og træning. 
Det er derfor vigtigt at møde op efter en god sommer med en krop, der er tunet til et 
efterskoleophold med meget fysisk aktivitet, og det er vigtigt at være skadesfri og 
have en solid styrke i muskler og led. 
 
Vær i god form, når du kommer 
For at undgå sports- og belastningsskader er det en god idé at være i god form, når du 
starter som idrætselev på Brøruphus Efterskole. Husk også at medbringe fornuftigt 
fodtøj, både til træning og fritid (ingen badesandaler eller flade sko uden støtte, men 
gode absorberende sports- og fritidssko). 
 
Du er naturligvis vant til at dyrke sport, men selvom du dyrker fodbold, håndbold eller 
badminton 2 – 3 gange om ugen, bliver din krop sat under ekstra hårdt pres på 
Brøruphus Efterskole. Her får kroppen ikke mulighed for at hvile sig lige så meget som 
derhjemme, da du vil være fysisk aktiv hver dag. 
 
Gør din krop en tjeneste 
Vedlagt finder du et træningsprogram, som er tænkt som en hjælp til dig som 
kommende idrætselev på Brøruphus Efterskole. Vi håber, du vil gribe chancen og gøre 
en god investering til dit kommende efterskoleår ved at være i god form ved 
skolestart. 
 
Måske tænker du, at du sagtens kan udskyde træningen til ugerne op til skolestart, 
men her tager du fejl! Kroppens led, muskler, sener og knogler skal tilvænnes den 
megen fysiske aktivitet, og det tager tid. Så start nu og øg langsomt belastningen på 
kroppen, hvorved den vil reagere med at blive stærkere. 
 
Den normale genopbygningstid ved de forskellige vævstyper er: 

§ Muskelvæv: 3 – 4 uger 
§ Knogler: 6 -12 uger 
§ Ledbånd og sener: fra 2 – 3 måneder til et år 

 
 
Skader tager lang tid 
– undgå dem ved at være i god form ved skolestart! 
 



 

 
 
 

Træningsprogram 
 
Træningsprogrammets fokus er at øge din kondition samt skabe stabilitet, kontrol og 
styrke i kroppens muskler. Samtidig får du skabt en god rytme og tilvænning til at tage 
ansvar for din personlige træning. 
 
Ugedag Aktivitet 
Mandag Løb 3-5 km. 
Onsdag Styrketræning – se vedhæftede program 
Fredag Løb 4-6 km. 
Lørdag Stabilitetstræning – se vedhæftede program 
 
Ved træningen er det vigtigt: 

§ Varm kroppen op ved små ledbevægelser inden træning. 
§ Lyt til din krop og undgå overbelastningsskader. 
§ Udfør øvelserne koncentreret og korrekt. 
§ Start stille ud, hvis du først går i gang nu. 

 
Hvis du synes, at antallet af gentagelser eller løbedistancen er for stor, skal du selv 
tilrettelægge programmet efter dit max. Og omvendt for dig som har nemt ved 
træningen. 
Passer træningen ikke ind i dit program, kan du selv justere på det, men husk at 
kroppen skal have en dags hvile efter hver træning, her i opstartsfasen. 
 
Sportsskader kan være uundgåelige 
Sportsskader er til tider uundgåelige, og vi har derfor på Brøruphus et samarbejde 
med fysioterapeut Hans Henrik Gaden, der kommer på skolen hver 14. dag.  
Så er uheldet ude, og bliver du ramt af en skade, vil du blive tilset af fysioterapeuten, 
der er behjælpelig med at afdække skaden og give en faglig vurdering af situationen. 
Ofte vil der blive udarbejdet et genoptræningsprogram, der sikrer, at du hurtigst muligt 
kan genoptage deltagelsen i de idrætslige aktiviteter. Skolen sørger for at skabe et 
træningsmiljø, hvor du træner korrekt og bliver mere bevidst om din fysiske kunnen 
under skadesperioden. Genoptræningen foregår sammen med andre skadede elever 
og under kyndig vejledning af en af skolens idrætslærere. 
 
Vi ses inden længe på Brøruphus Efterskole til masser af gode idrætslige oplevelser. 
 
Skulle ovenstående have givet anledning til spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte kontoret eller din kommende linjefagslærer pr. mail. 
Du ønskes en rigtig god sommer. 
 
Mange hilsner fra alle idrætslærerne på Brøruphus Efterskole. 
 
 



 

 
 
 

Styrketræning 

 
 
 



 

 
 
 

Stabilitetstræning 


