
Plan for våren 
Uke som 
begynner med 

Uker igjen 
til Roth 

Treningsperiode Timer i 
uka 

Konkurranser 

4. februar 
11. februar 
18. februar 
25. februar 

3. mars 
10. mars 
17. mars 
24. mars 
31. mars 

7. april 
14. april 
21. april 

23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 

Grunntrening 1 
Grunntrening 1 
Grunntrening 1 
Grunntrening 1 
Grunntrening 2 
Grunntrening 2 
Grunntrening 2 
Grunntrening 2 
Grunntrening 3 
Grunntrening 3 
Grunntrening 3 
Grunntrening 3 

9 
10,5 
12 
6,5 
9,5 
11,5 
12,5 
6,5 
10 
12 
13 
6,5 
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Veien mot ironman: 

Det morsomme 
treningsalvoret starter 

 

 
 

Bent Olav Olsen har i 

to måneder forberedt 

seg på å starte 

treningsalvoret. 

Forberedelsene har 

gått  som planlagt, men 

snart øker mengden og 

med det øker også 

intensiteten. 
 

Av Bent Olav Olsen 
 

et er lov å lure på hvordan det 
skal gå, men ikke lov å tvile og 

heller ikke forandre på planen. Ikke 
den store planen, men de små plane- 
ne kan og må justeres. 

 
Status for 
tilvenningsperioden 

Først til der jeg har feilet: Jeg pro- 
klamerte tidligere at jeg skulle gjøre 
drastiske endringer med kaloriinnta- 

ket i form av godteri for å endre 
plasseringen i tonnasjeklasse. Snakk 
om å legge ut selvskudd, jeg er som 
en Hemsedøl, jeg klarer jo ikke å gå 
gjennom livet og julen uten å ha 
armene bredt ut til hver side for å 
naske med meg fra alle godteskåler 
og kakefat. Så, nei, jeg nådde ikke 
vektmålet mitt, til tross for at jeg 
trente 13 timer i juleuka. Men 
bedringens vei er påbegynt, og jeg 
er nå litt lettere enn før jul. 200 
gram. Akkurat som den litt store 
sjokoladeplaten som jeg vet ligger 
innerst i skapet. 

Treningen går stort sett etter mål. 
Noen uker litt over de tilmålte 7,5 
timer og noen uker bittelitt under. 
Jeg er skadefri og klar for grunntre- 
ningsperiode 1, 2 og 3. Eller Base 1, 
2 og 3 som det heter på amerikansk. 
Og  jeg  har  hatt  mye  flott  trening 
som har gjort meg treningsglad og 
livsglad, trening som har vært både 
strukturert og ustrukturert. 
 

Triatletfølelse i treninga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinterløping: Vintertrening er ikke bare slavisk rutine, men gir rom for å 
bygge overskudd ved å trene på nye måter og nye veier. 
(Foto: Øivind Larsen) 

 
 

Bent Olav Olsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Født: 1965 i Drammen 
Bosted: Fredrikstad 
Hjemmeside: 
http://tribent.blogspot.com 
Sivil status: Gift. To barn. 
Yrke: Folkehelsekoordi- 

nator i Fredrikstad 
kommune. 

Perser: ca. 1.52 på halvmara- 
ton, ca. 4.35 på 
maraton, 2.47.17 på 
OL-distanse triatlon 
og 12.55.28 på iron- 
mandistanse. 

Øvrig: Leder for Oslofjord 
Triatlon 

(www2.oslofjordtri.com). 

Det var tredje søndag i advent: 
Vakkert, hvitt rim kledde Fredrik- 
stad og erstattet deler av det behovet 
noen av oss måtte ha for snø. Rim er 
naturens versjon av kaffehvitt, det 
ser ut som melk, men er det ikke. 
Det er en type vinterhvitt som det er 
umulig å bruke skiplanker på, men 
det lyser vakkert opp i den mørkes- 
te tiden. Som bonus er det ikke nød- 
vendig å måke det vekk, og det gir 
mer tid til trening. 

Så når det ble en slik strålende 
dag, endret jeg planen min ut fra 
følelse, dagsform og føreforhold. 
Egentlig skulle jeg syklet 2,5 timer, 
men jeg bestemte meg for å løpe. 
Selv  om  det  ville  medføre  at  jeg 
ikke den uken skulle nå mine fast- 
satte 7,5 ukentlige treningstimer. 
Men når jeg bommer på timeplanen, 
så treffer jeg i stedet innertier med 
en triatletspesifikk treningsdag. 

Det triatletspesifikke handler ikke 
om øvelser som er nødvendige øvel- 
sesmomenter for sportslig frem- 
gang. Det triatletspesifikke er for 
meg de øvelsene som får meg til å 
føle meg som en triatlet. Det er de 
treningsdagene som minner meg om 
at det er et mål. Det er de dagene 
treningen får et ekstra lag mening 
fordi jeg får bilder av målgang i 
Roth avspilt i Cinemascope på hjer- 
nebarken min. Det er de dagene jeg 
sykler på en varm vei, og forfilmen 
av en varm konkurransedag gir eks- 
tra kraft og jevnhet i tråkket mitt. 
Eller det er de dagene jeg løper på 
rimfrost, starter å strekke meg, rette 

meg  opp,  løfte  beina,  trekke  inn 
magen,  skyte  ut  brystet  og  rope 
«Yes SIR!» til en imaginær sersjant 
som brøler «Are you ready, soldier? 
Do you have what it takes?» 

Morgensvømming gir meg alltid 
litt triatlonfølelse, men det mest tri- 
atletspesifikke  før  jul  var  langtu- 
rene. Både tredje søndag i advent og 
på selveste julaften løp jeg turer på 
ca. 1 t. 50 min. Kjente på hvordan 
pust, puls og bein kom inn i lang- 
løpsmodus.  Den  ene  sangen  fra 
mp3-følgesvennen gikk over i den 
andre, den ene svingen svinger over 
i en ny og den lange, tunge oppover- 
bakken vendte plutselig nedover og 
ble fire kilometer med flatt oppløp. 
Begge  dagene  storkoste  jeg  meg 
fordi beina fungerte og fordi jeg lå 
langt foran i forhold til tidligere års 

forberedelser. 
Også ti på to på julaften var jeg 

svett, kald og glad og skjønte plut- 
selig der og da at jeg allerede hadde 
fått den beste julegaven. All triatlon- 
treningen og triatlonlivet vårt er en 
fantastisk julegave. Hver eneste dag. 
Hele året. 

Takk for de varige verdier! 
 
 

Litt treningsgal du også? 
Det finnes masse 
treningsressurser på nett: 

http://www2.trainingbible.com/ 
joesblog/blog.html 
http://www.triathletemag.com 
http://www.trinewbies.com/ 
http://www2.oslofjordtri.com 
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Vårens meny av prinsipper og nøkkeløkter 
 

ra 7,5 timer i uka og bare lett 
strukturert  opplegg  økes  tre- 

ningsmengden,  innsatsen  og  den 
strukturelle  tvangen  framover.  Jeg 
prøver å gjøre det lett og forståelig, 
for  det  er  det  rette  og  riktige  for 
meg. Det funker slik på mange plan, 
for jeg er ikke så vanskelig. Ikke 
egentlig. Jeg bare opererer best ut 
fra  «ja»,  «nei»  og  lignende  klare 
beskjeder.    Mellomløsninger    og 
halvveissvar  er  bare  slitsomt  dill. 
Jeg er litt digital og kan kodes med 
0 og 1. Og Ctrl+Z. For jeg lager 
ukeplaner, men må kunne forandre 
dem når virkeligheten ikke blir slik 
jeg trodde med hensyn til jobb, 
familie og andre ting. 

Derfor har jeg en meny av nøk- 
keløkter  som  tar  hensyn  til  mine 
feil, mangler, behov og hva jeg liker. 
Min plan avviker noe fra amerikan- 
ske standardoppskrifter ved at jeg 
allerede nå har en del løpe- og syk- 
keløkter av typen terskelintervall og 
lengre intervall ca. 20 pulsslag 
under terskel. Dette er en måte å 
kompensere for at vi lever i en del 

legges høyere når det gjelder antall 
timer i uka, så gjøres dragene lengre 
eller flere. 

De to første grunntreningsperio- 
dene har fokus på løping, før det 
skifter noe mot sykling den siste 
perioden. Jeg har løpt 1-3 ganger i 
uka i tilvenningsperioden og plusser 
på slik at det skal være fire løpeøk- 
ter i uka. Men de kan være relativt 
korte, og noen kan være i kombina- 
sjon med sykkeltrening. 
 
 
Her er min ingrediensliste til vårens 
meny: 

Løp 
1. Diverse utgaver av bakkeløp: Fra 

lengre bakkedrag til kortere stig- 
ningsløp med fokus på frekvens 
og  teknikk.  Fint  for  det  fravæ- 
rende løpesteget mitt. 

2. Terskeløkt løp: 10 min. oppvar- 
ming - 5 min. øking av tempo til 
en fart som gir puls 10 slag under 
terskel og så 5 ganger 7 minutter 
i samme fart med 1 min. gange 
mellom hver. Siste drag skal ligge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I vinterlandskap: Sykkeltrening ute er lettere for sinnet og mindre 
avhengig av ledninger og usb-porter. (Foto: Øivind Larsen) 

av verden der de oppskriftesmessige 
lange sykkelturene gjøres lite egnet 
av vær og føre. For alle øvelsene 
gjelder det at etter hvert som lista 

på terskel, før 10 min. rolig løp. 
3. Kortere løpeøkter på 45 min.: 20 

min   oppvarming.   «På   stedet 
løping»  med  høye  kneløft  og 

«rumpespark».   Avsluttes   med 
stigningsløp og rolig jogging. 

4. Langtur løp. Starter på 1 t. 20 
min. og blir gradvis lenger. 

Sykkel 
1.  Terskeløkt  på  sykkel:  15  min. 

oppvarming  –  5  min.  øking  av 
motstand til jeg ligger ca. 10 slag 
under terskel. Og så: 10 min. – 15 
min. – 10 min. med 1 min. rolig

 

Vakkert og strukturert sykling  mellom.  Avsluttes  med 
10 min. rolig sykling. 

 

 
Det har gått noen uker siden jul, det er fredag kveld og jeg leverer 
denne klassiske terskeløkten i stedet for å se Nytt på Nytt. 

10 minutter oppvarming. Alt går lekende lett etter å ha startet tre- 
ningskvelden med 20 minutter roing. Musikken på mp3-spilleren 
kiler øregangene mine og jeg tilstreber å la beina gå jevnt rundt og 
rundt i 90 rpm. Motstanden øker litt og jeg holder frekvensen. Pulsen 
kryper opp, men dette er en lek. Dette er behagelig oppvarming, og 
jeg får hjelp av dopen i øra. 

Velvet Revolver, Atreyu og Avenged Sevenfold er mine nye musi- 
kalske helter. Dette er musikk som nesten automatisk gir deg hår på 
brystet og er av den grunn ikke noe å anbefale kvinner. Dette er også 
musikk som er som skapt for terskelintervall. Eller øldrikking. 

Etter 15 minutter innledes de første 10 min med terskeldrag. På løp 
er min terskel målt til 160. Det er mye trolig at det er noen slag lavere 
på sykkel og jeg beregner aldri å gå vesentlig over 155 slag. 10 
minutter og jeg kryper så vidt over 150. Terskeldraget settes med helt 
jevnt tråkk på 85 rpm, selv om et spor med Ska nesten velter det hele. 
Madness er bra for sinnet, humøret og armer og bein i alle retninger, 
men så vanvittig uegnet til å motivere til en ensom kamp for flat watt, 
rundt tråkk og fast blikk på pulsklokka. 

Ett minutts rolig tråkk og påfyll av vann og nødvendig håndkle- 
bruk. Det meldes om høyvann i Glomma i dag, og jeg føler meg litt 
skyldig. Stormflo og terskelintervall bør ikke falle sammen i tid. 

Drag nummer to er på 15 minutter og det er her jeg må bruke vilje. 
Jeg klarer å holde jevnt tråkk på 84-85 rpm, og mesteparten av dra- 
get havner i pulsområdet 151-153. Men jeg ljuger hvis jeg sier at det 
går lekende lett. 

Ett minutts rolig tråkk og sivilforsvaret har startet å legge ut sand- 
sekker rundt uthuset der jeg sitter og tråkker og svetter, svetter og 
tråkker. 

Drag nummer tre er på 10 minutter og psykisk mye lettere. Det er 
jo kortere en det forrige og det er nedtellingstid. Tråkkfrekvensen 
skal ligge dønn på 85 rpm og der blir den liggende. Sliten som tusan 
når det er to minutter igjen, men jeg holder hele veien inn. 

10 minutter rolig visping ender treningskvelden og jeg stråler som 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innetrening: Klar for langtur på syk- 
kel inne. Treningsutstyret består av en 
PC for å styre sykkelrullen, en mp3- 
spiller for å fylle ørene, to flasker 
sportsdrikk for å fylle veskebehovet. 
Og et håndkle. 
(Foto: Anne Sofie F. Larsen) 

2. Langkjøring rulle: 20-30 minutter 
oppvarming. 60-75 min. med 20 
slag under terskel. Rolig sykling 
som avslutning. Total tid 2 t.-2 t. 
30 min. 

3. Enbent sykling: Seks ganger 30 
sekunder  med  tråkkfrekvens  90 
rpm.  I  samme  økt  gjerne  seks 
ganger ett minutt med høy fre- 
kvens uten å «bumpe» rundt på 
setet. For tiden er den frekvensen 
115 rpm. 

4. Når mulig: Rolig langtur ute på 
terrengsykkel  eller  racersykkel. 
To til tre og en halv time. Kan 
være kombinasjon med terreng- 
sykkel og sykkel på rulle. 

 
Svømming 
1. Enarmet svømmedrill. Pyramide- 

intervall: 6 ganger 50 meter med 
20 sek. pause, pluss 4 ganger 100 
meter. 

2. Langsvømming i jevn fart med 
fokus på riktig teknikk. 

 
Overgang sykkelløp 
1. I denne perioden starter jeg å løpe 

litt etter sykkeltreningene. I star- 
ten  vil  disse  løpeturene  være 
korte  og  lette  turer  på  10-20 
minutter. 

2. 1 time rolig sykling + 1 t. 15 min. 
løp i sone 1-2. Kadenstelling ven- 
strefot (15 sek. - 22 eller høyere). 

 
Styrketrening,  roing,  rulleski  og 

en sol. Sivilforsvaret trekker seg tilbake og jeg kan tørke opp saltvannsdammene selv. 
Så blir det kveld og natt. Jeg sitter og skriver, og jeg er urolig. For hvordan utviklet jeg meg slik at jeg blir 

nesten ekstatisk etter en oppskriftsmessig økt på rulle? Det er ting som tyder på at jeg er på vei til å bli gal. 

core puttes også i gryta. 

Disse øktene gjentas i det uendelige. 
For øvelse gjør mester. Eller matlei. 
Matlei mester. 
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