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SHFT tog NYC 
med storm
Lanceringen af SHFT er lige om hjørnet, og 
her på LøbeMagasinet har vi glædet os til, 
at én af verdens mest avancerede løbeen-
heder ser dagens lys. Første skridt på vejen 
var til NYC Marathon Expo, som var SHFTs 
første og største globale præsentation.

det dansk udviklede sHFt stod foran sin første store prøve, da 
produktet og konceptet skulle vises frem for nogle af branchens 
allerstørste spillere. Og det gik ifølge Jacob gliese, som sam-
men med en gruppe forskere fra it-Universitetet i København 
står bag produktet, over alt forventning. “Vi fik en fantastisk 
modtagelse på en af verdens største løbescener, måske dén 
største løbescene. sHFt fik masser af opmærksomhed både 
fra løberne og ikke mindst fra de globale sportsbrands, der var 
repræsenteret,” udtaler han.

For jer, der endnu ikke kender til sHFt, så er det en personlig 
digital løbetræner, der ud fra 12.000 datamålinger i sekundet 
overvåger din løbetur og har som formål at sikre, at du løber så 
effektivt som muligt. Ved hjælp af to pods måler den en række 
værdier for dit løb, analyserer dem og oversætter dem derefter 
direkte. den er kort sagt tænkt som en personlig træner, du 
har siddende i øret. På den måde bliver du guidet til, hvordan 
du skal løbe for at få mest ud af din træning, samt hvordan du 
sparer på energien og sætter effektiviteten i vejret. 

der findes foreløbig ingen lignende og lige så avancerede 
produkter på markedet, og dét blev, som Jacob gliese også 
fortæller, klart fastslået på denne tur: “der er ingen tvivl om, at 
vi har et unikt produkt, der er langt fremme i forhold til marke-
det. der var stor interesse omkring sHFt, både fra medier, men 
bestemt også fra konkurrenterne.”

om sHft

• SHFT er en personlig løbetræner, der ud fra 12.000 
datamålinger i sekundet overvåger din løbetur og har 
som formål at sikre, at du løber så effektivt som muligt. 
samtidig er sHFt udviklet med det formål at få dig til at 
løbe hurtigere og minimere din risiko for skader. 

• Produktet er blandt andet udviklet i samarbejde med 
tidligere eliteløber Jacob gliese, personlige trænere, en 
ph.d., kirurg og en sportslæge. derudover har en række 
dataanalytikere, kodere og grafikere været involveret i 
udviklingen af sHFt. 

• SHFT kommer både til iPhone (iOS) og Android. 
• Planen er, at SHFT rammer det danske marked i novem-

ber 2015. 
• Læs mere på www.shft.coach
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