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Ultraløpere løper sekstimers-
løp. De løper 24-timersløp og

flere-dagersløp. De løper 51-kilome-
tersløp og 82-kilometersløp. 

Men ultraløp er ikke så ekstremt,
mener Marit Berg Bjerknes og Olav
Engen. 

– Man må bare like å løpe og å ta
utfordringer, sier de.

Rart
De har jo skjønt at andre synes det
er litt underlig at det går an å løpe
så langt og lenge.

– Om du går en åtte ti-
mers tur i fjellet på jakt, er
det ingen som reagerer,
påpeker Marit fra Fet-
sund. Hun løp sitt første
ultraløp i 2006, et seksti-
mers på Trandum. Da var
fenomenet fortsatt nytt i
Norge.

– Jeg som ikke løp så fort, ble vel-
dig godt mottatt, forteller hun.

I fjor var Marit den eneste som
stilte i alle landets terminfestede
ultraløp.

– Dette miljøet blir min andre fa-
milie. Vi trener sammen og kjenner
hverandre godt. Vi har det veldig
trivelig.

Lystmetoden
– Det er ingen som tenker på lang-
distanseløper når de ser meg.
Tunge løpere kan gjøre det bra i
lange løp, sier Marit. Hun er uan-
sett mest opptatt av å gjennomføre,
og bryr seg ikke om at hun havner
sist på resultatlista.

– Jeg trener etter lystmetoden, si-
er hun. Stort sett gjør hun unna fem
mil i løpet av en treningsuke.
Mange løper mye mer enn det. 

Olav Engen fra Fenstad løper
glatt åtte-ni mil i uka. Han har del-
tatt i mer enn to tusen konkurran-
ser innen friidrett og orientering,
derav mange hel- og halvmaraton. 

– Etter at jeg begynte med ultra-
løp, opplever jeg et helt annet mil-
jø, sier han og smiler stort.

Rundt og rundt
Marit og Olav er drivkrefter i Ro-
merike Ultraløperklubb, foreløpig
den eneste klubben i sitt slag i Nor-
ge. Nå stiller de i splitter nye klubb-
drakter og gleder seg til de skal ar-
rangere Romerike 6-timers i Fet-
sund 21. au-
gust. Da løper
deltakerne en
rundløype på
to kilometer
om og om
igjen til de
seks timene
har gått. Den
som da har
kommet
lengst, vinner.

– Alle synes
det er veldig
morsomt. Det
er så sosialt.

Du har hele tiden folk rundt deg, og
selv de beste har tid til å hilse, sier
Olav. 

De lokker med en idyllisk løype
ved Glomma, og tanken på at de bes-
te faktisk ikke kommer noe før i
mål enn dem som er nødt til å gå
innimellom. 

Flere og flere
I 2004 ble det arrangert ett ultraløp
i Norge, Trolløpet i Bergen. På den
tiden var det en liten klikk av nord-
menn som reiste utenlands og løp.

Denne sesongen står tolv løp på
terminlista. Antall deltakere er
mangedoblet i løpet av få år. I fjor
var det rundt 350 løpere som stilte
til start i norske ultraløp.

– Vi har «aldri mer-tanker» alle
sammen. Så kommer vi i mål,

og så er vi ferdige med det,
forteller de to glade ultra-
løperne. Vel i mål blir de
dårligste heiet inn av de
beste.

– Jenter klarer seg rela-
tivt mye bedre i ultraløp
enn i andre løp, forteller
Olav. I fjor vant Margrethe

Løgavlen St. Olav Ultra. Fordelt på
to dager løp hun 129 kilometer på ni
timer og tre kvarter. 

– Hun slo alle gutta. Det er uten-
kelig i alle andre typer løp, sier
Olav. 

Løpeglede
– Vi er så glade i å løpe, sier Olav. En
gang han skulle til Valdres, løp han
fra Oslo til Fagernes – med én over-
natting underveis.

Turorientering er jo noe som fin-
nes i mange kommuner. I Nes settes
det ut 60 poster som folk kan kose
seg med å ta i løpet av sommerse-
songen. Olav satte i gang en morgen
sammen med en løpekompis. 

– I løpet av åtte-ti timer hadde vi
tatt alle postene, forteller han og ler.  

– Jeg reiser aldri noe sted uten å
ta med meg joggesko, sier Marit.
Hun har sett mange steder i verden
løpende.

– Det er en fin måte å oppleve nye
plasser på, sier hun. 

Det lengste hun har løpt noen
gang, er 161 kilometer. Det klarte
hun på 28 timer i Täby Extreme
Challenge utenfor Stockholm. Bare
halvparten av deltakerne kom til
mål.

Olavs personlige distanserekord
ble satt i et løp fra Birmingham til
London. Der brøt han etter 181 kilo-
meter på grunn av en skade.

– Du må prøve!
– Du må bare prøve! 6-timers er en
snill inngang til ultra. Da er du al-
dri mer enn en kilometer fra mål-
området, sier Olav.

Deres beste argument er hvor
hyggelig de har det.

– Vi er flinke til å oppmuntre
hverandre. Alle er like glade for en-
hver som klarer å gjennomføre, for
det er stort, sier Marit.

– Første gang starter du sakte, så
får du en god opplevelse, er hennes
råd til den som våger seg utpå.

Olav er enig. 
– Du skal starte så sakte at du er

flau over deg selv. Da har du passe
åpningsfart.

Lykken på den endeløse la
trening

Noen bare løper og løper og løper. I 24 timer.

GLAD | Olav Engen
er ambassadør for
lange løp.
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DA JEG MØTTE ULTRALØPERNE, fikk jeg
høre om mye jeg aldri hadde hørt om før.
For eksempel ble jeg kjent med et morsomt
ord, i hvert fall i forbindelse med løp. Bal-
longmann. Og ballongjente. 

Nei, det er ikke en jogger med ølvom ... En
ballongmann er en løper med ballong. Og i
slutten av september er det store muligheter
for at jeg kan henge etter en.

HVIS DU HAR LØPT Oslo halv- eller helma-
raton før, er du kanskje kjent med begrepet.
I alle
fall
har
du
sik-
kert
hørt
et an-
net ord for ballongmann – fartsholder.

Olav Engen debuterte som fartsholder i
Oslo Maraton i fjor. I startområdet stilte han
seg opp med en ballong i hånda og plakat på
ryggen. På den stod det «4.15».

Dermed kunne de som hadde ambisjoner
om å greie å løpe 4,2 mil på fire timer og fem-
ten minutter holde følge med han. Fartshol-
derne er nemlig rutinerte løpere som klarer
å holde jevn og riktig fart gjennom hele lø-
pet. Ved å følge en ballongløper med en for
deg oppnåelig tid, vil du øke muligheten for
å nå målet ditt.

HJEMME I AURSKOG har jeg en fin jogge -
løype på 9,2 kilometer. I fjor brukte jeg godt
over en time på turen. Nå går det litt kjap-
pere hver uke. Ikke minst fordi gubben har
sagt at han skal trene akkurat nok til å hol-
de meg bak seg. Han ble litt kjekkas for no-
en uker siden da han tok turen på 50 minut-
ter, fem minutter kjappere enn jeg pleide.
Dermed løper jeg denne runden så fort jeg
synes jeg orker en gang i uka.

FOR ET PAR UKER SIDEN var jeg nede i 49
minutter og 19 sekunder.  Sist uke reduserte
jeg med ytterligere 15 sekunder. Jeg skjøn-
ner jo at det ikke er noen tid det skinner av.
Men for meg er det store framskritt og kjem-
pegøy.

Hver helg tar jeg meg også tid til en lang-
tur. Koser meg med en runde på 14,6 kilome-
ter. For en drøy måned siden tok turen en ti-
me og tre kvarter. Nå går det mer enn et
kvarter raskere. 

NÅ TROR OLAV ENGEN at jeg bør bli i
stand til å  legge meg etter en ballongløper
som skal løpe halvmaraton på to timer. Det
høres ut som et vilt eventyr, spør du meg.
Men han har sådd en liten tanke. Forøvrig
går det jo også an å følge en ballongmann
med litt høyere tall.

For oss som er uerfarne, er det uansett
vanskelig å holde jevn fart. Ujevn fart stjeler
krefter. Da er fartsholderen
til god hjelp.

Man trenger ikke ligge
klistret inntil ballong-
mannen hele løpet, men
følge med på hvordan
man ligger an i forhold
til vedkommende.

BALLONGMANNEN
Olav Engen hadde en
gjeng på rundt 30 kvinner
og menn som
holdt følge
med han i Os-
lo Maraton i
fjor. 

Da de kom i
mål etter å ha
løpt drøye 42
kilometer,
kom flere av
dem bort for å
ta han i hån-
da. 

De takket
for en fin tur.

Ballongløper

joggeloggen

andevei

HEIAROP | – Vi er flinke til å oppmuntre hverandre, forteller Marit Berg Bjerknes og Olav Engen. Et heiarop fra en av
de andre er ofte alt som trengs for å få en opptur når det røyner på. Olav Engen står på sidelinja fordi han er nyope-
rert. Hælen gjorde vondt hver gang han løp mer enn fire-fem timer i ett strekk. Nå gleder han seg til å komme i gang
igjen for fullt.

PÅ LAG |
Den ferske
ultraløper-
klubben på
Romerike
har nettopp
fått egne
drakter.

Journalistene Marianne Tønsberg
og Hege Paulsen har på impuls
meldt seg på halvmaraton i Oslo
26. september. Hver uke skriver de
om sin famlende vei mot toppfor-
men i RB Helg.

Marianne
Tønsberg
journalist
mato@rb.no
996 02 840

Ultraløp er løp som er lengre enn
maraton (42.195 meter), som regel
mer enn fem mil.
Noen løp går over bestemte distan-
ser, for eksempel 100 miles eller 100
kilometer. Andre løp går over en viss
tid, for eksempel seks timer eller et
døgn.
Følgende løp gjenstår på årets ter-
minliste:
Rallarvegsløpet: Todagers, 54+27
km. Går av stabelen i dag.
Romerike 6-timers: Arrangeres av
Romerike Ultraløperklubb i Fetsund
21. august. Nybegynnere kan prøve
seg på én times løp. 

Hvis du
underveis finner ut

at du vil løpe fem
timer til, kan du gjøre
det. Tokilometers
løype.
Ultrabirken: I fjor ble
ultraløp en del av 

Birkebeiner-arrangementene. Ultra-
birken er et løp fra Rena til Lilleham-
mer på 73 kilometer. (Det vanlige
Birkenløpet er på 20,6 kilometer.)
Arrangøren har satt et tak på 300

deltakere, og regner med at de
har plass til alle som melder

seg på.
Bislett 24-timers: Samler

stor internasjonal deltakelse.
Rundløype på 545 meter. 27-28.

november.
Les mer på Romerike Ultraløper-
klubbs hjemmesider www.romeri-
keultra.no.
Du finner også informasjon på
kondis.no

Dette er ultraløp


