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Treningssider 
 
 

Veien mot 
Ironman: 

DDeenn ffaannttaassttiisskkee sseessoonnggeenn 
 
 
 

 
Så er den her om noen 

små, intense trenings- 

uker. Den korte  triat- 

lonsesongen. Sesongen 

som vil vise om det har 

hjulpet mosjonisten  å 

trene litt mer systema- 

tisk og litt flere timer. 

Sesongen som vil vise 

om den nyfødte 

følelsen av å være 

rådyr vil bli skutt i 

stykker. 

   Skogsløping: Skogen ligger der innbydende og fin. Klar til å ta imot både løpere og rådyr. 

Av Bent Olav Olsen 
 

 
esongens store mål for artikkel- 
forfatter  Bent  Olav  Olsen  er 

Ironman i Roth i Tyskland den 13. 
 

 

Bent Olav Olsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Født: 1965 i Drammen 
Bosted: Fredrikstad 
Hjemmeside: 
http://tribent.blogspot.com 
Sivil status: Gift. To barn. 
Yrke: Folkehelsekoordinator 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 
Ironmandistanse. 
Øvrig: Leder for Oslofjord 
Triatlon 
(www2.oslofjordtri.com). 

(Foto: Bjørn Johannessen) 
 
juli. Målet hans er å komme under 
12 timer, og helt siden i fjor høst har 
du her i Kondis kunnet følge hans 
forberedelser til den store konkur- 
ransen. 
 

Mitt liv som gjenfødt rådyr 

Det var lørdag i skogen og jeg visste 
ikke om jeg var en svimmel 
Bestemor Skogmus som trippet 
rundt, eller om det var djevelutdri- 
velse jeg bedrev under furukronene i 
Gressvikmarka. Høres en slik for- 
virring rar ut? Selv til å være meg, 
som tar ansvar for å bringe forvir- 
ringens kunst til nye høyder og 
mørke dyp? La meg forklare: 

Grunnlaget for at jeg tok meg en 
tur i skogen, ble lagt i en mail fra 
den kjente norske kvinnelige triatlet 
Kristin Lie fra Royal Sport. Hun tip- 
set meg om et innlegg på bloggen til 
Jonas Colting (http://colting.blogga- 
gratis.se/). Den kjente svenske triat- 
leten snakket til meg med ord og 
vendinger som jeg likte og trodde 
på. Colting agiterte på vegne av sko- 
gen som treningsarena. Med enkle 
ord: Skal du bli bedre til å løpe, så 
løp mye. Løp mye i skogen. Både 
langt og kort. Både sakte og fort. 

Og begrunnelsen var at dette var 
godt for å bygge styrke, få bedre 
«bevegelsesøkonomi», teknikk og 
mer til. 

I vår verden der N=1, så er dette 
tale av gull når det faller sammen 
med det som passer meg og det støt- 
tes av mine tidligere erfaringer. For 
det er klart at opplysningen om at 
det er bra å løpe i skogen, ikke er 
direkte  banebrytende.  Til  og  med 
jeg har fått med meg det tidligere. 

 
 
For jeg løp i skog og på stier før, 
men skogen ble glemt og nedpriori- 
tert fordi jeg har rotet meg inn i 
vrange tanker om at løping skal skje 
på asfalt når konkurransen skjer på 
asfalt. 

Og for å være helt ærlig – fordi 
jeg ikke liker orm og flått. Men da 
var det vinter og innimellom var det 
en slags vår, og i skogen var det kun 
farer i form av glatte steiner. Og på 
et slik grunnlag forandret jeg tre- 
ningsopplegget mitt for denne 
våren. 
 

Første forsøk – exorsisme! 

Da jeg møtte skogen på silkemyke 
og klissbløte føtter første gang, 
hadde jeg en form som ble lagt fre- 
dag kveld/natt. Det var fest på job- 
ben og vi dansa og vi drakk, og hvis 
jeg ikke vant festen, så kan jeg i 
hvert fall dømmes inn på en sikker 
andreplass. 

Lørdag klokken 15 var jeg klar 
for å starte. Klar for å løpe i skogen 
uten annen lyd en tung pust, kvister 
som knekker, vind og regnvann som 
lager elver av bekker og innsjøer av 
sølepytter. Og som gjør alle røtter, 
svaberg og steinete stier glatte og 
forræderiske. Det er slik naturen er, 
så forbanna naturlig og uforutsigbar. 

Asfalt er stort sett greit. Er det 
over null, så er det som grunnregel 
mulig å løpe uten å forhåndsbestille 
plass på venterommet på legevakta. 
Naturen, derimot, skjuler sine farer 
enten det er en tiger på sprang eller 
en våt rot under grønn mose. Den 
lørdagen var det vesentlig flere våte 
røtter enn det var stripete rovdyr i de 
norske skoger. 

 
 

Så jeg trippet av gårde i grønske, 
gjørme og over såpeglatte stykker av 
Norge. Før jeg kom meg ut, hadde 
jeg lett en stund etter pulsbeltet mitt. 
At jeg ikke fant det, var irrelevant. I 
skogen den lørdagen holdt sleip 
natur farta nede. Til dels på fort 
gangfart, men det var gangfart som 
var godt for meg og hodet mitt. 1 
time og 30 minutter med eksor- 
sisme. Alkoholdjevelen ble tvunget 
ut i Gressvikmarka, og jeg kom ut 
av skogen som en ny mann. 
 

Senere forsøk 

Jeg har hatt mange turer i skogen nå, 
og kjenner at jeg løper bedre. På 
mine beste dager leker jeg rådyr. Du 
har sett rådyrene når de flykter og 
markerer at de er i kjempeform? I 
lekende byks og med rumpa muntert 
i været? 

Det siste dropper jeg, men jeg 
løper ikke i sikksakk for å finne den 
flateste løypa. Jeg tar hver rot og 
hver stein som et lite hinder, og jeg 
spretter lekende lett over for å vise 
forfølgere at jeg er frisk og sunn. Nå 
ja, men jeg løfter i hvert fall beina, 
skyter frem hofta og hopper over. 
Om det er bevist i randomiserte kon- 
trollerte forsøk at dette hjelper? Nei, 
men det er gøy og gir meg en utro- 
lig løpsglede. Og så gir det mening. 
Hvis det er poeng i å trene bakkeløp 
på asfalt, trene på høye kneløft og 
«spark meg i rumpa» osv., så er det 
også et poeng å gjøre det i en natur- 
lig hinderløype. 

Jeg mener at dette enkle tipset fra 
Kristin Lie har gjort meg til en bedre 
løper. 

Takk! 

http://tribent.blogspot.com/
http://tribent.blogspot.com/
http://colting.blogga-/
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Veien til nå og videre 
 

Knapt hadde jeg fått hovne bein ut av joggeskoa etter Kalmar Triatlon 
før jeg satte meg mål mot Quelle Callenge Roth. Jeg skulle forbedre 
tiden min på ironmandistansen fra 12 t. og 55 min. til 12 timer, og jeg 
fant etter hvert en enkel oppskrift for treningene mine. Jeg er dessver- 
re ingen triatlon-cyborg, for hvem hver økt har sin nøye tilmålte plass 
og funksjon. Semistrukturert trening er det jeg bedriver, noe som pas- 
ser for en utøver på størrelse med en semitrailer. Noen synes trenings- 
mengden er stor, mens andre synes den er liten og en skam for triatle- 
ter i Norge. Jeg er ikke «triatleter i Norge», så dem om det. 

Jeg har trent timene mine, og jeg har stort sett fått til de øktene jeg 
har planlagt. Og noe av det jeg ikke hadde planlagt. For jeg koser meg 
med å lære mens jeg holder på, men sier du «veien blir til mens man 
går» så slår jeg. Og så løper jeg. For jeg liker ikke slike utrykk, og fordi 
jeg nå kan løpe mye fortere. 

For løpssteget mitt har forandret seg til det bedre, og farten er raskere 
enn noen gang. Om det har noe som helst med noe annet å gjøre enn at 
jeg løper mer og har blitt lettere siden januar aner jeg ikke, men gøy er 
det. Og uansett har jeg i skogen og i løpet av våren blitt en smilende og 
stolt «gladløper». 

Vekta har gått ned slik jeg satte meg som mål. Jeg veide 96,5 kg nytt- 
årsaften, og veier 88 kg nå. Det gjør det lettere og raskere å løpe, og gir 
vesentlig mindre belastning for knærne. 

Jeg har fått litt form på svømmetreningen min, særlig etter en svøm- 
mehelg der vi i Oslofjord triatlon ble undervist av Jan Sibbersen, ver- 
dens beste triatlonsvømmer. Treningen består ikke lenger av at jeg 
svømmer 2-3000 meter i fast tempo. Nå svømmer jeg ulike drill- og 
pyramideintervaller, og prøver å justere noen av mine teknikkfeil. 

Jeg er rett og slett i rute, og jeg har et program som er realistisk i for- 
hold til kroppen og den tid som er gjort tilgjengelig. Jeg føler meg ster- 
kere og litt raskere som løper og svømmer, og ikke minst gleder jeg 
meg til hver trening. Nesten. De fleste treningene har hatt et mål, og jeg 
har vært fornøyd med alle treningene. Nesten. Jeg tror at jeg er på vei 
til en form som kan få meg under 12 timer, men garantier har jeg selv- 
sagt ikke. 

Konklusjon: Trening er gøy, gøyere og gøyest. 
 

Videre treningsplaner 

Og nå fremover skjer dette: Restitusjonsukene er på 6,5 timer. 
Mengdeukene er på 11,5 timer i mai og 10,5 timer i juni. Ikke mye 
hokus pokus nå heller, men treningen vil bli mer og mer konkurranse- 
hermende. Terskelintervalløktene vil bli lengre, med lengre drag. 
Langturene på både sykkel og løp blir lengre, mest av alt for å venne 
seg til å være i bevegelse lenge og spise og drikke på tur. Det vil bli 
flere kombinasjonsøkter med alle tre øvelsene, eller bare sykling/løp- 
ing. Farten på disse vil nærme seg den farten jeg må ha på konkurran- 
sedagen og øktene vil også være lange. 

Kom regn eller sol. Nå skal det trenes skikkelig, for dette har jeg ven- 
tet på og gledet meg til så lenge! 

Bent Olav Olsen 

  

 Konkurransetrening: 
I begynnelsen av april 
løp Bent Olav Olsen 
halvmaraton i 
Fredrikstadløpet som 
en del av treningen 
mot ironman i Roth. 
Halvmaratonløpet ble 
gjort unna på 1.53.54. 
På ironman har han 
er målsetning om å 
komme under 12 
timer. (Foto: Bjørn 
Johannessen) 

   

Treningssider 
 

Kvalitetsmenyen 
45 løp og 4 karuseller samarbeider med Kondis og 
gir rabatt på startkontingenten til Kondis-medlem- 
mer. Rabatten er på kr 25 for løp kortere enn 
halvmaraton og kr 50 for halvmaraton og lengre løp. 

 

Kvalitetsmenyen for resten av 2008: 

KVALITETSLØP 

 

18.05 Åsaneløpet Hordaland 
20.05 Ryeløpet Oslo 
24.05 Hadeland Maraton Oppland 
24.05 Quart-løpet Vest-Agder 
25.05 Saldilten Namsos 
01.06 Namsosløpene Nord-Trøn. 
07.06 Det Norske Fjellmaraton Oppland 
09.06 Sommerkarus., Bergen* Hordaland 
14.06 Spitsbergen Marathon   Svalbard 
14.06 Geiranger Halvmaraton Møre og Ro. 
14.06 Nordmarka Skogsmarat.  Oslo 
15.06 Frøylandsvatnet Rundt   Rogaland 
27.06 Skagerrakmila AustAgder 
28.06 Fjordalangs Hordaland 
05.07 Jølster Maraton Sogn og Fj. 
12.07 Fjordalangs Hordaland 
26.07 Østersund Marathon Sverige 
26.07 Hornindalsvatnet Marat. Sogn og Fj. 
26.07 Kvasshovden Opp i Ulvik Hordaland 
09.08 Kongsvinger Maraton    Hedmark 
09.08 Fanaråken Opp/Duathlon Sogn og Fj. 
16.08 Skåla 1848 meter rett opp Sogn og Fj. 

 

16.08 Stavanger Maraton Rogaland 
23.08 Tryvann Opp Oslo 
23.08 Eidsvoll 6-timers Akershus 
30.08 Kodalmila. Vestfold 
06.09 Lørenskogløpet Akershus 
06.09 Nordmarkstraver’n Oslo 
06.09 Knarvikmila X-trem Hordaland 
07.09 Knarvikmila Hordaland 
13.09 Stemshaug Maraton Møre og Ro. 
14.09 Trondheim Maraton Sør Trø. 
21.09 Mandalsmaraton Vest-Agder 
11.10 Fanaløpet Hordaland 
18.10 Bergen Ultra Hordaland 

(inngår i Maratonka.) 
18.10 Hytteplanmila Buskerud 
25.10 Fredrikstad Maraton Østfold 
01.11 Romerike Vinterkarusell*  Akershus 
03.11 Vinterkarus. i Bergen*   Hordaland 
16.11 Jessheim Vintermaraton   Akershus 
06.12 Maratonkarus. i Bergen Hordaland 
13.12 Bislett 12&24 Hours Oslo 

* Det første løpet i karusellen. 

 
 

KUPONGSERVICE 
 

sendes Kondis, Dovregt. 2, 0170 Oslo 
Vennligst send meg brosjyrer for: Antall eks. 

Hadeland Maraton, 42, 21, 10,5 km og stafett  24. mai  ❑ 
Suleskard Maraton, Sirdal 42, 21, 5 km og stafett 31. mai  ❑ 
Sognefjellet Duatlon 30 km sykkel – 10 km langrenn 31. mai  ❑ 
Ulriken Opp, Bergen 3,6 km – 600 m stigning 31. mai  ❑ 
Det Norske Fjellmaraton, 42, 21 og 7 km 7. juni  ❑ 
BFGs Sommerkarusell 10 og 5 km, 1. løp. 8. juni  ❑ 
Geiranger Halvmaraton 21 km ritt/løp/marsj og 4 km 14. juni  ❑ 
Nordmarka Skogsmaraton 42 km 14. juni  ❑ 
Spitsbergen Marathon 42, 21 og 10 km 14. juni  ❑ 
Karlstad Stadslopp 10 km 14. juni  ❑ 
Midnight Sun Marathon 42, 21, 10 og 4 km 21. juni  ❑ 
Styrkeprøven 540, 180 og 60 20.-22. juni  ❑ 
Femundsløpet 21, 10 og 5 km 28. juni  ❑ 
Fjordalangs, Etne 25,8 km 28. juni  ❑ 
Kristins Runde, Nordmarka 50 miles 28. juni  ❑ 
St. Olavsloppet Trondheim - Østersund + ultraløp 2. - 5. juli  ❑ 
Jølster Maraton 41 km (NM), 21, 10 og 5 km 5. juli  ❑ 
Strømstadmilen, 10, 5 og 1,6 km 5. juli  ❑ 
Brunlanesløpet, 9 og 4,6 km 12. juli  ❑ 
Etape Bornholm, 5 løp på til sammen 42 km 21.-25. juli  ❑ 
Hornindalsvatnet Maraton 42, 21, 10 og 4 km 26. juli  ❑ 
Östersund Marathon 42 km, 21 km og stafett 26. juli  ❑ 
Grenserittet, Strømstad – Halden 80 km 2. aug.  ❑ 
Kongsvinger Maraton 42, 21 og 5 km 9. aug.  ❑ 
Nordmarkstraver’n  30 og 7,5 km 6. sept.  ❑ 
Knarvikmila Extrem 9 km 6. sept.  ❑ 
Knarvikmila 10 og 5 km 7. sept.  ❑ 
Budapest Halvmaraton 21 km og stafett 7. sept.  ❑ 
Birkebeinerløpet, Lillehammer 22 km 20. sept.  ❑ 
H C Andersen Marathon, Odense 42 km + kvinne-21 km    21. sept.  ❑ 
Lidingöloppet, Stockholm 30, 15 og 10 km 27.-29. sept.  ❑ 
Oslo Maraton, 42, 21, 10 og 3 km 29. sept.  ❑ 
Budapest Maraton 42, 30 og 7,5 km og stafett 5. okt.  ❑ 

 
Reisetilbud 2008-2009: 
Springtime Travels katalog                                                                    ❑ 
Rica-hotellenes idrettsbrosjyre - Kondis-rabatt                                     ❑ 
Marcialonga 2009 - Sport og Helseferie                                 25. jan.  ❑ 

 
Kupongservice finnes også på kondis.no hvor kupongen oppdateres 
jevnlig med nye arrangementer på bestillingskupongen. 

 
Navn: 

 

Adresse:    

Postnr./sted:   
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