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Krister Hagnevik tränar inte specifikt 
för Göteborgsvarvet utan ser till att 
hålla igång året om. Förutom löprundor 
tränar han på gym, där han är spinning-
instruktör för ett par pass i veckan.
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Krister Hagnevik tillhör en av de första 
startgrupperna. Strax efter klockan ett 
kommer han att stå redo i Slottsskogs-
vallen för att springa. 

– Innan ett lopp känner jag mig för-
väntansfull och glad över att vara där. Jag 
har haft en bubblande känsla i kroppen 
hela dagen och säger till mig själv att ”nu 
kör vi!”, säger han.

Göteborgsvarvets start och mål är i 
Slottsskogsvallen. Det är också här majori-
teten av publiken befinner sig. De första  
kilometrarna hejas löparna på med heja-
rop och applåder. Stämningen är på topp.

– När jag får frågan varför jag springer 
Varvet om och om igen, så brukar jag 
fråga om personen har sett Chalmers-
cortègen. Att springa varvet är som att 
vara en vagn i Cortègen, säger Krister 
Hagnevik.

 Göteborgsvarvet anordnades för 
första gången 1980. Då var det 1 800 
personer som sprang de 21, 0975 kilome-
trarna. Fem år senare gjorde Krister sitt 
första lopp. Han var 10 år och sprang på 
en timme och 59 minuter. Då, till skillnad 
från nu, fanns ingen nedre åldersgräns. 
Idag får 17-åringar starta i loppet, om de 
har målsmans tillstånd. 

Innan startsignalen går har Krister 
bestämt vilken tid han ska springa på. 
För att hålla tiden har han samma tempo 
loppet igenom.

– Om du håller ett för högt tempo i 
början av loppet, finns det risk att gå in 
i väggen innan målgång. Och med ett 
för lågt tempo i början, blir det svårt att 
springa ikapp i slutet, säger han. 

Förra året sprang Krister för välgören-
het. De som väljer att göra det betalar 

en dubbel anmälningsavgift, men då går 
också hälften, 600 kronor, oavkortat till 
Clowner utan gränser, Stadsmissionen, 
Ung Cancer eller Ågrenska. Under 2015 
donerades 1,3 miljoner till välgörande 
ändamål tack vare att löpare valde att 
springa för välgörenhet. 

När Krister har följt den blå linjen 
över Älvsborgsbron och ner mot västra 
Eriksberg pluggar han in hörlurarna och 
sätter på tung techno. Vägen går längs 
med den vackra kanalen men publikens 
hejarop har tunnats av och musiken ger 
extra motivation. 

Krister ser Göteborgsvarvet som ett 
vanligt träningspass. Han tränar varken 
mer eller mindre veckorna innan loppet 
och äter eller lever inte annorlunda.  

– När du börjar ändra massor så sätter 
du press på dig själv. Sedan så kan något 
som nya strumpor på Göteborgsvarvet ge 
skoskav. 

Varje vecka springer Krister upp till 5–15 
kilometer och är instruktör för upp till tre 
spinningpass. 

– Det finns inget negativt i att utsätta 
sin kropp för träning. Min inställning är 

REPORTAGE

löpfest
Dags för årets

Den 21 maj smäller det. 60 000 människor, påhejade av  
ytterligare 200 000, springer världens största halv-
maraton, Göteborgsvarvet. En folkfest, både för de som 
springer och de som tittar på, menar Krister Hagnevik 
som gör sitt 23:e Göteborgsvarv i år. 

TEXT JOHANNA LAWNER
FOTO CARINA GRAN
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att jag vill äta och dricka vad jag vill, när 
jag vill. För att kunna göra det, behöver 
jag träna. Göteborgsvarvet är definitivt en 
morot under hösten och vintern. 

Biten mellan Kanalhuset och Göta-
älvbron är de tyngsta kilometrarna enligt 
Krister. Här är han helt oskyddad från 
vädret. Sol, regn eller motvind. Hur väd-
ret än är så är det här det verkligen känns. 
Den blå linjen passerar Lindholmsham-
nen, Frihamnen och Ringön. När Krister 
når Götaälvbron stänger han av musiken. 
Nu kommer en av de bästa delarna med 
varvet. Längs med Avenyn står minst en 
fjärdedel av publiken och hejar på. 

 – Det är så sjukt mycket människor där. 
En riktig folkfest! Men det är viktigt att 

vara lite försiktig. Vägen från Kungsports-
platsen upp till Götaplatsen är uppför. 
Många vill "stila" för publiken och tar i lite 
extra där. Men då är risken stor att de går 
in i väggen när de kommer till Linné. 

1999 hade Krister sin snabbaste tid. Han 
sprang på en timme och 17 minuter och 
kom in som nummer 80. Ändå var det inte 
hans bästa Göteborgsvarv. 

– Det var ju ett väldigt bra lopp, men 
på senare år har jag kunnat njuta mer 
av Göteborgsvarvet. Jag blev pappa 
2014 och förra året var min son med i 
publiken och hejade på. Det var nog det 
bästa loppet. Jag ser väldigt mycket fram 
emot att springa i år, säger Krister och 
fortsätter:

– Det bästa med varvet är enga-
gemanget. Det är en upplevelse för 
alla som är där. När jag springer över 
Götaälvbron och ser någon som har det 
hårt så ger jag den personen en klapp på 
axeln och säger ”kämpa!”. Alla delta-
gare har sina personliga mål som de vill 
uppleva och det skapar en stämning som 
man kan ta på. ✱

”Att springa varvet är 
som att vara en vagn i 

Cortègen.”

Då och nu. Krister Hagnevik sprang sitt första 
Göteborgsvarv redan som tioåring. Sedan dess 
har han sprungit varvet hela 22 gånger.
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1 Håll tempot! 
Bestäm dig för hur lång tid en kilometer 
får ta och håll dig till den tiden. Ta i mer 
i uppförsbackarna och håll igen när det 
går nedför. Om du springer för fort i 
början riskerar du att ta ut dig och ”gå 
in i väggen” innan du nått mål. Om du 
springer för långsamt så kommer det 
vara tungt att ta igen tiden i slutet. 

2 Ändra ingenting
Ät och träna som du brukar och ändra 

inte på något. Att till exempel testa nya 
speciella löparstrumpor kan ge skavsår. 

3 Träna på rätt underlag 
Om du ska springa Göteborgsvarvet, 
träna genom att springa på asfalt. Om 
du enbart tränar i ett gym, så kommer 
leder och senor inte vara beredda på 
uppgiften. 

4 Spring ensam
Om du inte har en löparkompis som 

håller samma tempo som du, spring själv. 
Att prata tar bara energi. Det finns en 
stor risk att du tar ut dig för fort för att 
kompisen håller ett högre tempo, eller 
inte tar i för fullt för att anpassa dig efter 
din långsammare vän. 

5 Stretcha
Efter varvet är det lätt att ta sin banan och 
kexchoklad och åka hem. Men glöm inte 
att stretcha, annars kommer du inte att 
må bra dagen efter. Eller dagen efter den. 

KRISTERS TIPS TILL FÖRSTAGÅNGSLÖPARE

Ska du springa Göteborgsvarvet 
i år? I så fall kommer du att pas-
sera områdena för tre av HSBs 
kommande projekt på vägen: Fix-
fabriken i Majorna, brf Skaftö på 
Eriksberg och Lindholmshamnen.

ILLUSTRATION GÖTEBORGSVARVET


