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Coopers løbetest
I denne test gælder det blot om at lø-
be så langt man kan på 12 minutter. 
Jo længere man løber, jo bedre er ens 
kondital. Hvis man løber en strækning 
s (i km) på 12 minutter kan konditallet 
beregnes efter formlen
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Maria og Thomas løber en Cooper-test
I løbet af de 12 minutter løber den ri-
melig utrænede Maria 2.150 m, mens 
Thomas, som dyrker triathlon kommer 
helt op på at løbe 3.450 km. Det giver
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Et godt kondital – en stor fordel !
Man kan spørge sig selv, hvorfor det 
er vigtigt, at have et godt kondital. 
Konditallet benyttes som et mål for 
den form, som en person med en given 
alder er i. Tabellen på næste side viser 
vurderingen af kondital for mænd og 
kvinder i forskellige aldre.

Relativt hårdt belastet?
Prøv at tage din puls efter at have ta-
get trapperne eller løbet i let tempo et 
kort stykke tid. Sandsynligvis ligger 
din puls i intervallet 120 – 160 slag pr. 
minut. Nu tænker du måske – og hvad 
så? 

Det er faktisk ikke uden betydning, i 
hvilken ende af intervallet man ligger, 
som nedenstående beregninger viser. 

Alt er relativt 
– også træningsindsatsen
Som vist tidligere følges puls og iltop-
tagelseshastighed pænt ad når de af-
bildes som funktion af den effekt, man 
arbejder med, se fi gurer på side 17 og 25. 

Den maximale aerobe effekt en person 
kan arbejde med, svarer til personens 
maximale puls. Den maximale puls fal-
der med alderen og kan beregnes som 
220 minus alderen. Et mål for den rela-

tive effekt (relative belastning) man ar-
bejder med udtrykt i %, kan vurderes 
som forholdet mellem den puls man har 
under arbejdet og den maximale puls.

For en 20–årig person er den maxima-
le puls (220 – 20) pr. min = 200 pr. 
min. For føromtalte lette løb betyder 
en arbejdspuls på 120 pr. min, at ved-
kommende arbejder med en relativ be-
lastning på (120/200)·100 % = 60 %. 
Hvis pulsen er 160, fås tilsvarende, at 
den relative belastning er 80 %.

En mere realistisk realistisk vurdering 
får man, hvis man trækker hvilepulsen 
fra i både tæller og nævner. Med denne 
beregningsmetode fås:   
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Hvis pulsen er 160 fås 71%. Jo større 
procentdel af ens maximale effekt man 
arbejde med, jo hårdere føles arbejdet. 
Med en dårlig kondition vil selv for-
holdsvis let arbejde føles anstrengende 
og resultere i en relativ høj puls.

Læs lige næste afsnit inden du måske 
igen tænker:
    – og hvad så?

En Coopertest løbes bedst på 
et atletikstadion, da det her er 
nemt at bestemme distancen.


