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Tid for spesifikk 
trening mot 
Oslo Maraton 

 
 
 
 

Det er knappe tre 

måneder til det store 

maratonmålet. Et godt 

grunnlag er lagt 

gjennom  regelmessig 

trening og deltakelse i 

kortere  konkurranser. 

Nå gjenstår å konver- 

tere den gode 10 km- 

formen  til spesifikk 

maratonform. 

 
Av Runar Gilberg 

 
 
 

Grete Waitz 
som trener 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aller fleste kjenner Grete 
Waitz store prestasjoner som 
løper med blant annet VM-gull 
og OL-sølv på maraton og fem 
gull fra VM terrengløp. Persene 
fra 400 m til maraton er meget 
sterke med for eksempel 4.00,55 
på 1500 m, 8.31,75 på 3000 m 
og 2.24.54 på maraton. 
Men Grete Waitz har også solid 

erfaring som trener. Først og 
fremst har hun inspirert og gitt 
veiledning til svært mange 
gjennom  sine  bøker.  Men  hun 
har også, delvis sammen med 
husbond Jack, hatt treneransvar 
for utøvere som Liz McColgan, 
Terje Næss, Hilde Stavik, 
Merete Kvist, Ørjan Lunde og 
Martin Kjäll-Ohlsson. 

Nå får vi som Kondis-lesere 
nyte godt av hennes brede erfa- 
ring. 

– Har en fulgt programmet fram til 
nå, vil en ha et veldig godt utgangs- 
punkt for den mer spesifikke mara- 
tontreningen som en gjerne starter 
ca. 12 uker før maratonkonkurran- 
sen, forsikrer Kondis’ maratonek- 
spert, Grete Waitz. 

– Tre måneder før et maratonløp 
en satser på, bør en sette seg ned og 
planlegge nokså i detalj både lang- 
turer  og  eventuelle  konkurranser 
fram mot løpet. I alle fall dersom en 
vil ha uttelling for den treninga en 
har lagt ned, på selve maratondagen. 

Sammen    med    trener    Johan 
Kaggestad  brukte  Grete  Waitz  å 
planlegge  ned  til  omtrent  minste 
detalj da hun satsa som mest. 

– Johan var utrolig flink til å plan- 
legge,  og  vi  plotta  inn  tunge  tre- 
ningsperioder, høydeopphold, kon- 
kurranser, langturer og kvalitetsøk- 
ter. Og når vi først hadde laga pla- 
nen, prøvde vi å holde oss til den. 

Selvsagt  trenger  ikke  vanlige 
mosjonister  å  gå  like  drastisk  til 
verks. For eksempel er det mye en 
kan forbedre med trening i lavlan- 
det, før en eventuelt prøver å hente 
ut de siste marginene ved hjelp av 
høydetrening. Men likevel tror jeg 
det  er  lurt  å  lage  seg  en  plan  og 
holde seg til den, sier Grete. Hun 
understreker likevel at en hele tida 
må være fleksibel om skader eller 
sykdom skulle dukke opp. 

– Kjenner du en liten skadeantyd- 
ning, er det mye bedre å ta to-tre fri- 
dager med det samme, enn å pushe 
på  med  trening  og  bli  tvunget  til 
flere uker uten trening senere. Ofte 
kan en også trene alternativt på syk- 
kel eller i vann om en kjenner noe, 
og massasje kan helt klart forebygge 
skader. 

Uansett er det viktig at en ikke 
prøver å ta igjen tapt trening, om en 
har fått noen dager uten trening. Å 
skulle ta igjen det tapte er å be om at 
skaden  eller  sykdommen  kommer 
tilbake. 
 
– Hva vil du si skiller den spesifikke 
maratontreningen fra den vi mer 
generelle vi har drevet hittil? 
– Fra juli og utover vil treninga sik- 
tes direkte inn mot maratonløpet. 
Andre konkurranser blir brukt som 
en del av oppkjøringa mot maraton- 
målet, og en kan ikke regne med å 
være i superform da en gjerne er litt 
sliten av å ha økt mengden og leng- 
den på de lange turene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treningsprinsippene er de samme 

nå som da vi trente mot 10 km og 
halvmaraton, men de lengste turene 
gjøres lengre, en har gjerne større 
volum på kvalitetsøktene og mer 
mengde generelt. Samtidig har jeg 
tro  å  holde  fartsegenskapene  ved 
like ved å ha noen raskere intervall- 
økter. En bør heller ikke øke 
mengden så mye at overskuddet blir 
borte. 
 
– Hvor mange og hvor lange langtu- 
rer bør en ha? 
–  Er  en  førstegangsmaratonløper, 
bør en være fornøyd om en får til to- 
tre turer på om lag 30 km. I tillegg 
bør en ha en del turer på ca. 25 km. 
Da har en gjort heimeleksa og har 
alle muligheter til å klare distansen 
på den store dagen. 

De lengste turene mine var på 32 
km, bortsett fra en gang da jeg ved 
en feiltakelse løp 36. 
 
– Bør langturene gå rolig eller bør 
de gå i en fart nærmere konkurran- 
sefarten? 
– De bør gå rolig, men det skal være 
løping, ikke jogging. Generelt så 
synes jeg alt for mange løper alt for 
sakte i forhold til den farten de skal 
holde i konkurransen. Min konkur- 
ransefart lå på 3.25 på kilometeren, 
og på de lange turene holdt jeg ca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.10-fart. Kanskje kan du ha noe 
større forskjell, men jeg tror en får 
bedre utbytte om en ikke ligger alt 
for langt unna konkurransefarten. 
Jeg vil anbefale at de lange turene 
går i sone 2, ikke i sone 1. 

Grete mener videre at det ikke er 
nødvendig å løpe alle langturene på 
asfalt. 

– Bygg gjerne opp mengden ved 
å løpe mye på grus i marka, og så 
kan du gradvis la en større del gå på 
asfalt når maratonløpet nærmer seg. 
 
– Bør en øve seg på å drikke under- 
veis på langturene? Hva slags drik- 
ke? 

 
 

Spørsmål til 
programmene 

 
Har dere spørsmål til Grete 
Waitz om treningsopplegget 
hun presenterer, så send dem til 
kondis@kondis.no. Spørsmål 
med allmenn interesse vil Grete 
Waitz svare på til del fire av tre- 
ningsprogrammet som kommer 
i neste nummer av Kondis. 

 
Lykke til med treningen! 

mailto:kondis@kondis.no
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Knappe tre måneder igjen: Det 
er tid for å starte den spesifikke 
maratontreninga, enten en satser 
på henge med i teten eller å ligge 
et stykke bak i maratonfeltet. 
(Foto: Per Inge Østmoen) 

 

Program for 
juli og august 

 

For maratondebutanter 
– trening tre-fire ganger i uka 

 
 
 

Også   skoene   anbefaler   Grete 
Waitz å teste ut på forhånd. 

– Har du tenkt å kjøpe deg nye 
sko til løpet, bør du gjøre det en 
måned på forhånd slik at du rekker å 
løpe   minst   en   langtur   i   dem. 
Fungerer de på en lang treningstur, 
vil de med stor sannsynlighet også 
fungere i løpet. 

 
– Hvordan og hvor lenge bør en res- 
tituere etter en langtur? 
– For de som trener tre dager i uka, 
anbefaler jeg å ta treningsfri både 
dagen før og dagen etter langturene. 
Uansett bør en trene lett både dagen 
før og dagene etter, og den neste 
kvalitetsøkta bør tidligst komme 
dag tre etter langturen. Siden de 
lange  turene  er  selve  ryggraden  i 

 
Det legges opp til trening tre 
ganger i uka, med en mulighet til 
å øke til fire økter i maratonopp- 
kjøringen (siste del av juli og 
august). Prøv å få turene spredt 
utover uka. Opplegget bygger 
videre på de programmene som 
stod i Kondis nr. 8 – 2008 og nr. 1- 
4 – 2009. 
 
Dag 1 
Rolig løp 12-14 km. Løp i kom- 
fortsonen. Farten bør ha blitt noe 
høyere nå enn den var i starten, 
både fordi formen er blitt bedre, 
og fordi vær og føre gjør det let- 
tere å løpe fort om sommeren. På 
den siste kilometeren legges inn 5 
drag med 30 sekunders løping i 
frisk  fart.  Jogg  i  30  sekunder 
mellom  dragene.  Avslutt  gjerne 

 
økta med styrketrening for mage, 
rygg, armer og legger. (Se eget 
styrketreningsprogram i Kondis 
nr. 1-2009 side 35) 
 
Dag 2 
Oppvarming 3 km 
Annenhver uke:  
a) Hurtig langkjøring 8 km. 
Intensitetssone 3-4. 
b) Intervalltrening: 6-8 x 1000 m, 
pause 90 sekunder. 
Intensitetssone 4-5. Øk fra 6 til 8 
drag etter 4 uker. 
Nedjogging 2 km 
 
Dag 3 
Langtur 22-25 km. Etter fire uker 
løpes det 30 km annenhver uke 
og 22-25 km annenhver uke. 
Intensitetssone 2. 

maratonprogrammet, bør en være 
uthvilt  til  dem  og  gi  seg  så  mye 
hvile i etterkant at en får utbytte av 
dem,  avslutter  Grete Waitz  som  i 

For viderekommende 
– trening fem ganger i uka 

 
 
 
 
 
 

– Ja, du bør absolutt ha med en eller 
annen form for sportsdrikk på de 
lengste turene. Vet du hva slags 
drikk som serveres i det maratonlø- 
pet du skal delta i, er det lurt å venne 
magen til denne drikken på trening. 
I Oslo Maraton er det så vidt jeg vet, 
Powerade som blir servert. 

For de som bruker over ca. tre og 
en halv time på maratonløpet, kan 
det også være lurt å innta energigel 
underveis. Denne kan imidlertid 
være sterk for magen, og det er der- 
for lurt å innta den sammen med en 
god mengde vann. Test ut også dette 
på trening, slik at du unngår ubeha- 
gelige overraskelser på konkurran- 
sedagen. 

neste nummer av Kondis vil komme 
med råd om selve oppladningen til 
og gjennomføringen av maratonlø- 
pet. 
 

Målgruppa 

Treningsprogrammene er i hoved- 
sak mynta på to målgrupper, og de 
må selvsagt tilpasses den enkeltes 
bakgrunn og livssituasjon. 
 
1. De som har løpt forholdsvis lite, 
men kanskje fullført en 5 eller 10 
km og nå vil prøve seg på maraton. 
For disse legges det opp til trening 
tre(-fire) ganger i uka. 
 
2. De som har løpt maraton før, men 
ønsker å forbedre tida. Om målet vil 
være  4  timer  eller  for  eksempel 
3.30, vil avhenge av alder, kjønn, 
talent og hvor mye en har trent fra 
før, men for denne gruppa legges 
det opp til trening fem ganger i uka. 

Det  legges  opp  til  trening  fem 
dager i uka. 
 
Dag 1 
Rolig løp 14 km. Løp i komfort- 
sonen.  På  den  siste  kilometeren 
legges inn 5 drag med 30 sekun- 
ders løping i frisk fart. Jogg i 30 
sekunder mellom dragene. 
 
Dag 2 
Oppvarming 3 km 
Annenhver uke: 
a)  10  km  hurtig  langkjøring. 
Intensitetssone 3-4. 
b) 8-10 x 1000 m, pause 90 sek- 
under. Sone 4-5. Øk fra 8 til 10 
drag etter 4 uker. 
Nedjogg 3 km 
 
Dag 3 
Rolig løp 12 km. Avslutt gjerne 
økta med styrketrening for mage, 
rygg,  armer  og  legger.  (Se  eget 

styrketreningsprogram  i  Kondis 
nr. 1-2009 side 35) 
 
Dag 4 
Oppvarming 3 km 
Annenhver uke:  
a) 30 minutter i fart 30 sekunder 
per km seinere enn halvmaraton- 
fart, 25 minutter i fart 15 sekunder 
seinere  enn  halvmaratonfart,  20 
minutter  i  halvmaratonfart.  Løp 
hele økta sammenhengende uten 
pause. Sone 3. 
b) Fartsleik 3 x 4-3-2-1 minutter, 
pause  rolig  løp  halvparten  av 
varigheten    på    forrige    drag. 
Seriepause jogg 3 minutter. Sone 
3-4. 
Rolig løp 2 km 
 
Dag 5 
Langtur annenhver uke 25 eller 32 
km 

 
 

Løp for Team Aktiv i Oslo Maraton 
 

Grete Waitz er en av initiativtakerne til Aktiv mot kreft, og i fjorårets Oslo Maraton 
løp 160 utøvere for Team Aktiv. Beløpet en betaler for å være med, går til arbeidet 
mot kreft, og deltakerne får utstyr, treningstips og oppfølging. Det blir også mulig- 
het til å løpe for Team Aktiv i årets Oslo Maraton, og Kondis håper mange vil benyt- 
te anledningen. 

Team Aktiv arrangerer også reise til New York City Marathon, og enda er det noen 
få plasser igjen til årets løp. For mer info, se:  www.aktivmotkreft.no. 

 

http://www.aktivmotkreft.no/
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