FORÅRETS
LÆKRESTE
LØBELIR

Foråret er for alvor på vej, og de vinterblege
stænger skriger på at få lidt luft. Det skal helst
ske i noget nyt, lækkert løbegrej. Her har vi
udvalgt noget af sæsonens mest interessante.

VANDTÆT VELVÆRE
GORE ONE GORE-TEX RUN JACKET
2.300 kr.

Udluftning. Skoens overdel er i
Nikes Flyknitmateriale. Det
er åndbart og
strækbart.

LØB PÅ LUFT

600 kr.
» nike.com

De ældre af os husker Air Max-skoene som et tungt og stift
levn fra 90’erne, men den nye generation af Air Max skulle
ifølge Nike være både let, smidig og superstøddæmpende.
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Gores nye løbejakke – The One – er
jakken, alle snakker om for tiden. Den er
fremstillet i et helt nyt Gore-Tex-materiale, der er det letteste og mest åndbare vandtætte materiale på markedet
overhovedet.

TRÅDLØSE ØREPUDER
MIIEGO AL3 FREEDOM

NIKE FLYKNIT AIR MAX
2.050 kr.

» goreapparel.com

» miego.com

Danske Miiego tænker headsets til løb
på en helt anden måde, end vi er vant
til. De trådløse over ear-høretelefoner
sidder glimrende, lyder godt og tillader
dig samtidig at høre, hvad der foregår
omkring dig.
AKTIVTRÆNING.DK
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Valgfri urskive
Du kan downloade en lang
række forskellige
urskiver til Fēnix
3 Sapphire HR.

KLAR TALE
PHOAMY
99 kr.

De bedste opfindelser i verden løser kendte problemer i
stedet for at skabe nye. Den
lille skumcylinder Phoamy
monteres rundt om mikrofonen på dine høretelefoner,
filtrerer støj, og vupti kan du
pludselig tale med konen og
vennerne uden at stoppe op
og søge ly for vinden.

GADEMODE FRA ASICS
ASICS FUZEX SEAMLESS TEE
350 kr.

» phoamy.com

» asics.com

Asics’ nye yngre og mere urbant
orienterede tøj- og skolinje tæller også
denne enkle, men veldesignede tee i
lækre, bløde materialer.

INDBYGGET PULS
GARMIN FĒNIX 3 SAPPHIRE HR
4.999 kr.

LET CAMOUFLAGE
SAYSKY 2IN1 SHORTS CAMU
500 kr.

» saysky.dk

De smalle, lette shorts fra danske
Saysky er lavet til løbere. Indertightsene giver støtte, mens ydershortsene
får dig til at se cool ud.

» garmin.com

Garmins suverænt mest avancerede
træningsur har i denne nye udgave fået en
feature mere. Via en optisk sensor i
urkassen måler uret din puls om
håndleddet. Du slipper for brystspænde
under træning og får mere præcise
målinger af hverdagens kalorieforbrug.

TAL TIL LØBETUREN
SHFT
2.000 kr.
FUNKTIONELLE PRIKKER
COMPRESSPORT RACING SOCKS V2
FLUO
120 kr.

» compressport.com

Lækre, tynde løbesokker, der ikke kun
fortjener opmærksomhed pga. farven.
Pasformen er fremragende, og de
små prikker fremmer åndbarheden og
hjælper støddæmpningen.
AKTIVTRÆNING.DK
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» shft.com

SHFT (udtales Shift) er et af de
mest avancerede stykker udstyr,
du kan få, hvis du vil arbejde
med din løbestil. De to små
pods registrerer over 16 forskellige data om, hvordan du løber –
fra antal skridt til kropsholdning.
Den velfungerende app giver
dig alle de redskaber, du skal
bruge til at forbedre din løbestil.
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