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Treningssider 
 
 

Veien mot Ironman: 
 

Treningsleir for 
gamlinger 

 
 
 
 

Pinseleieren 2008 til 

Oslofjord  Triatlon  ble 

en suksess badet i sol 

som ble reflektert i smil 

pusset med Colgate og 

skyllet med sportsdrikk 

og kaffe.  Pinseleieren 

2008 var lagt til Sæby i 

Nord-Jylland. Men hva 

gjør egentlig voksne 

mennesker på trenings- 

leir? De trener,  sover, 

spiser og drikker.  Om 

igjen og om igjen. 

le på årets første konkurranse. 
Sitringen var tenning. 
 

Treningstenning 

Det hadde blitt mye trening de siste 
ukene, men vi hadde ikke trent på 
torsdagen, så et par reoldrag med 
handlevogn på handlesenteret på 
Nordby gjorde godt. Det føltes godt 
å løpe lett mellom bleier og cola, 
forbi BMI 35 og BMI 43 og kjøre 
noen bittesmå stigningsløp rundt 
frukthyllene. Overskudd og tre- 
ningsglede i et shoppingsenter ser 
du ikke hver dag. Så roet vi ned med 
å kjøpe 12 Red Bull og 2 grilla kyl- 
ling til hver. Og siden vi glemte å ta 
med tilstrekkelig med servietter, la 
vi der grunnlaget for en skikkelig 
grisete  spiseseanse  på  fergeleiet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treningsleir: En gjeng fra Oslofjord Triatlon var på treningsleir i 
Danmark i pinsehelga. For Bent Olav Olsen nærmer sesongens store kon- 
kurranse seg med stormskritt: Ironman i Tyskland den 13. juli. 

   Men er man på triatlontur så er man (Foto: Guy M. Huste/hustephoto.com) 

Av Bent Olav Olsen 
 

 
januar startet et medlem som vi 
kan kalle Øystein, fordi det er det 

han  heter,  en  tråd  på  forumet  til 
Oslofjord Triatlon. Han inviterte oss 
med på treningsleir i Danmark i pin- 
sen og startet å ordne alt det praktis- 
ke for oss. Kroken med det fristende 
agnet var kastet, og vi tok den. 

 

Torsdagsprologen 

Mange måneder senere og fem og et 
halvt minutt etter skjema landet 
Goldie med toget i Fredrikstad. Jeg 
sto og ventet med bil for å besørge 
befraktning til Gøteborg og ferge 
videre til Danmark. Sitret spenning- 
en i kroppen da vi skulle på tre- 
ningsleir? I og for seg så gjorde den 
det. Men var det fordi vi skulle drik- 
ke vår første pils og snike oss rundt 
i gangene for å se om det var noen 
av jentene som hadde fest på rom- 
met? Neida, men vi skulle trene så 
mye at jeg hadde følelsen av å skul- 

 
Sesongens store mål for artik- 
kelforfatter Bent Olav Olsen er 
Ironman i Roth i Tyskland den 
13. juli. Målet hans er å 
komme under 12 timer, og helt 
siden i fjor høst har du her i 
Kondis kunnet følge hans for- 
beredelser til den store kon- 
kurransen. Nå har han nylig 
vært på treningsleir som en av 
de siste forberedelsene til den 
store konkurransen. 

på triatlontur. 

 
Fredag morgen 

Hva er poenget med en treningsleir? 
Være optimal treningsegoist og få 
lov til å fokusere på å spise, sove, 
spise, trene, spise, drikke, spise, 
trene, drikke, spise, sove osv. Til det 
kjedsommelige og til det aller min- 
ste forsøk på skjemt og løyer blir 
hysterisk morsomt. Er en trenings- 
leir viderekommende egoisme for 
viderekommende mosjonister, eller 
er det bare harmløs moro? Vi som er 
med på slikt er ikke nødvendigvis 
de beste til å svare. Men det er klart 
at det finnes et element av galskap i 
å vie en helg til 20 timer trening 
eller mer når jeg har rundet 43 år. 
Galskap? Eller er det en flik av 
meningen med livet? 
– Det finnes många som funderar 

på detta med livet och döden och 
hva som är och hur vi skal kunna 
veta om alt ihopa. Noe slikt sa min 
fantastiske finske foreleser på 
Nordiska Högskolan for Folkehelse- 
vitenskap i Gøteborg. 

Og hun fortsatte: 
– Nogra funderar så mycket över 

detta  med  at  hitta  meningen  med 
livet at de blir tokiga. Någon burde 
beretta för dom at det inte eksisterar 
nogon  djupare  mening,  så  hadde 
dom sluppit detta lidandet. 

Den  lille  finske  filosofen  gikk 
videre i sin beretning etter dette vel- 
rettede slaget mot spikerhodet. Jeg 
husker hva hun sa, men jeg vet at 
hun har feil. 

Meningen  med  livet  kommer  i 

 

glimt. Jeg kan i hvert fall gripe de 
små glimtene. Jeg vet når de er der. 
For meg selv. I glitrende små 
stunder kommer meningen med små 
deler av livet. I små glimt får jeg lyst 
til å synge «Kjære Gud jeg har det 
godt, takk for alt som jeg har fått». 
Selv om jeg ikke tror på noen gud. 
Denne helgen kom det flere slike 
glimt. Små glimt med ekstatisk tre- 
ningslykke.  Og  hvem  har  sagt  at 
ikke trening kan være en del av 
meningen med livet? Ikke vi i hvert 
fall. Det skulle tatt seg ut. 

Vi kom først til Danmark, Goldie 
og jeg. Så vi kunne starte oppholdet 
med en frisk liten svømmeseanse 
klokken 07.30 mens de andre kjørte 
av ferga fra Oslo. På vei ned til hal- 
len klokken 07.25. Goldie med en 
stor kopp presskannekaffe og jeg 
med  en  flaske  vann.  Slik  ble  det 
hver morgen. Goldie svømte langt 
og jeg svømte 45 min. Slik ble det 
også hver morgen. Gå rolig ned til 
svømmehallen. Gå ned i dansk mor- 
gensol og ha en liten dansk svøm- 
mehall helt for seg selv. Det er dei- 
lig å være godt voksen norsk triatlet 
uten ansvar for annet enn egen tre- 
ning og å ha det bra. 
 
Nord-Jylland mer eller 
mindre rundt? 

De andre kom da vi var ferdig med 
vår svømming på fredagen. Så kas- 
tet vi oss på sykkelen og syklet i fire 
timer. Stort sett sammen. Triatleter 
er ikke skapt til å sykle i flokk. Vi 
misliker flokk, og vi ser med mis- 
nøye på et forhjul som er for nærme 

 

et bakhjul. En god holdning i triat- 
lon der det er forbudt å ligge på hjul, 
men ingen ubetinget fordel når vi 
skulle sykle effektivt i flokk. Så av 
og til mistet vi guiden vår, og av og 
til mistet vi noen andre. Men 
Danmark er et lite land så det var 
ikke noe å gjøre noe stort nummer 
av. 

Erfaringene fra fredagen sa oss at 
lørdagens planlagte «Nord-Jylland 
rundt» på 25 mil ville bli for tøft 
opplegg for de fleste av oss. «18 mil 
eller 7 timer» het den gruppa som 
jeg tråkket ut og inn i Sæby sammen 
med. Ikke rundt Nord-Jylland, men 
kanskje mer på kryss og tvers.  Det 
viktigste med fredag og lørdag var 
at en barriere ble brutt den trenings- 
helgen. De virkelig lange sykkeltu- 
rene. Noen av de turene som må til 
hvis målet er å trene for en Ironman. 
Heldigvis kan noen av dem være i 
flokk, og godt å kjenne at syv timer 
på sykkelsetet gikk lett som en plett. 
Og noen vakre øyeblikk når en 
rekke gode venner tråkker seg frem 
gjennom rapsåkre og på oppskrytte 
danske sykkelstier. 
 

Søndagens prøvelse 

Det var søndagens trening som var 
hovedretten, etter to dager med 
tunge forretter. Øvelsen som skulle 
bli den store prøvelsen var slik: 

Etter 45 min syklende oppvarming 
skulle vi ha 1 time sykling og 30 
min løping rett under konkurranse- 
tempo for ironmandistanse. 1 time 
sykling og 30 min løping i konkur- 
ransetempo. Og for å avslutte kalla- 
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set skulle vi smelle til med 1 time 
sykling og 30 min løping raskere 
enn konkurransetempo. 

Det var som å forberede seg prak- 
tisk og mentalt til en konkurranse. 
Og det var som å utføre en konkur- 
ranse også. En konkurranse mot 
meg selv i å gjennomføre en fire og 
halv timers kombinasjonsøkt helt 
etter planen. Og det passet perfekt 
til denne perioden to måneder før 
konkurransen. Treningen skal bli 
mer og mer konkurransehermende. 

Syklingen ble nærmest perfekt 
utført, men løpingen ble ikke utført 
etter planen fordi jeg løp så mye ras- 
kere. Jeg løp i forhold til halvmara- 
tonfart og ikke Ironmanfart. Det er 
selvsagt ikke noe problem og narrer 
meg ikke til å tro at jeg skal sette ny 
personlig bestetid på maraton. Men 
måten jeg løp på, får meg til å fort- 
sette å tro på at målet er innen reke- 
kvidde. 

Totalen for leiren ble 3 t 40 min 
svømming, 14 timer sykling og 2 t 
10 min løping. Og det er jeg fornøyd 
med på tre dager pluss en morgen. I 
en uke som bringer meg opp i over 
22 timer trening og gir en måned 
som kommer til å se timetallet runde 
60. 

 

 
Vi er litt rare 

Vi er litt rare vi som driver med kon- 
disjonsidretter i godt voksen alder 
og  som  reiser  til  Danmark  for  å 
trene og ikke for å drikke øl og spise 
lune smørebrød. Godt mulig vi rett 
og slett er litt gale, men også godt 
mulig at det er en god galskap. 

Det gjelder bare å ikke bli graval- 
vorlig og ikke glemme hvorfor jeg 
trener. Viktig å ikke glemme humo- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ren. Humoren ble ikke glemt i 
Danmark. Vi boblet til tider over, 
men den var som sagt påvirket av 
trøtte kropper og trøtte hoder som 
gjerne ville og kunne le av det 
meste. Det blir ikke stor humor av 
slikt. 

 

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). 

UNIONS- 

MARATHON 
5. JULI 2008 

 

Norske Rømskog IL og 

svenske Bovikens SK har 

gleden av å invitere til et 

hel- og halvmaraton i 

naturskjønne omgivelser i 

grensetraktene mellom 

Norge og Sverige. 

Maratonløpet er en 

oppfølging av løpet i 2005  i 

forbindelse med feiringen av 

100-års jubiléet for 

unionsoppløsningen 

mellom Norge og Sverige. 
 

Start og mål er på Rømskog i 

Østfold. 
 

For mer informasjon se løpets 

hjemmeside 

www.unionsmarathon.com 
 

Send gjerne en e-mail til 

info@unionsmarathon.com 
så sender vi en innbydelse. 

 

VELKOMMEN! 
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