
Stora löparpaketet
Löparpaket för grupper och företag

Vi på Specialistgruppen är bland mycket annat specialiserade på löpning. Både ur ett optimerande syfte men också att handha 
löprelaterade skador. När det gäller optimerande aspekter har vi på Specialistgruppen tagit fram ett löparpaket innehållande 
ett stort batteri av bland annat löpteori, löpskolning, videoanalys och olika typer av löppass. Vi riktar oss både till enskilda 
individer samt grupper. Vår vision är att upplägget skall tillfredställa alla, oavsett nivå eller antal deltagare. 
Således skräddarsyr vi våra löparpaket efter dina önskemål. Nedan presenteras ett baspaket för grupper som är fritt att 
modulera efter era behov. Allt för att ni skall nå just era mål. Är ni även intresserade av mera individanpassade upplägg 
så besök Specialistgruppens hemsida för mer information.

Vårt gruppaket innehåller:
- Löpteori: 
En teoretisk föreläsning med fokus på grundstenarna inom bra löpteknik, förhållningsregler gällande skadeförebyggande 
insatser och hur man handhar befintliga skador på bästa sätt. Föreläsningsinnehållet är givetvis modulerbart utefter era 
önskemål. 
- Löpskolning: 
Att praktiskt tillämpa bra löpteknik är en förutsättning för att undvika skador och utveckla sin löpning. Löpskolning innefattar 
övningar och rörelsemönster som är associerade med god löpteknik. Tanken med dessa pass är att de skall inspirera till att ni 
som utövare applicerar dessa nyckelmoment både i er löpning men också att på eget håll se löpskolning som en naturlig del av 
era egna träningspass.
- Löpträning: 
Löpträningen ombesörjer framförallt två delar, kvalitets- och kvantitetspass. Kvalitetspassen innefattar framförallt olika typer 
av intervallformer såsom backintervaller, fartlek, snabbdistans med mera. Kvantitetspassen avspeglar en träningsform där 
fokus ligger på lägre hastighet och längre distans både i stads- och terrängmiljö. Precis som övriga delar är innehållet möjligt 
att skräddarsy efter era önskemål. 
- Löpteknikanalys: 
En individorienterad videogranskning av ditt befintliga löpsteg. Denna del utförs i Specialistgruppens lokaler på löpband. 
Fokus ligger på såväl ditt kroppsliga löputförande som helhet men också specifika detaljer såsom skovalsaspekter och dylikt. 

Låter detta intressant? 
Kontakta Specialistgruppen för en offertförfrågan!

www.specialistgruppen.se

Välkommen! 


