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VVeeiieenn mmoott ironman: 

DDeett ssttoorree 
ddyyrreett har 
mmaannggee hoder 

 
 
 

Tre små uker før lang- 

distansetriatlon i Roth, 

sitter en sliten og 

aldrende  hobbytriatlet 

på støle rumpeballer 

og skriver på en PC. 

Han har lov til å være 

sliten, for han har trent 

mye fra november  til 

juni. Han har lov til å 

være sliten, for i dag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkurransetrening: Tre uker før sesongens hovedmål, Ironman i Tyskland, gjennomførte Bent Olav Olsen en 
halv Ironman på trening. Her er svømmeetappen unnagjort, og 90 km sykling står for tur. 
(Foto: Anne Sofie F. Larsen) 

har han sammen med 

en klubbkamerat trent 

en halv ironman.  Men 

har han vært sliten 

nok, og har han trent 

nok? Han lurer mye, 

for konkurransedyret 

har kommet  nært på 

og blir stadig mer 

truende. 

 
Av Bent Olav Olsen 

 
elv om jeg var på en proff tre- 
ningssamling i mai, så lurer jeg 

ingen og absolutt ikke meg selv: Jeg 
er ikke proff, jeg er en godt voksen 
mosjonist. 

Så jeg har klart å holde fast ved 
antall planlagte treningstimer, men 
jeg har slurvet litt med intensiteten 
og jeg har slurvet litt med de lange 
sykkelturene. Og når sommeren ble 
bråherlig  i  Fredrikstad  og  festene 
kom rekende, så har jeg tatt dem 
med begge hender og sagt «skål» og 
«skal vi danse?» 

 

 
Sesongens store mål for artikkel- 
forfatter 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 forberedelser 
til den store konkurransen. 

En halv en for to 
Derfor var jeg spent denne søndagen 
tre uker før den store konkurransen. 
Jeg    og    en    klubbkompis    fra 
Oslofjord Triatlon skulle gjennom- 
føre en treningskonkurranse på dis- 
tansen halv ironman: 1900 m svøm- 
ming – 90 km sykling – 21 km løp. 
Strategi:  gjennomføre  på  planlagt 
fart for Roth. Og fore hjernen med 
positive tanker og magen med den 
maten jeg skal bruke der nede. 

De  positive  tankene  jeg  pakket 
med  var  mange,  men  også  høyst 
nødvendige, for den sommeren som 
var på besøk for noen uker siden er 
kun et lite minne. 12 grader og regn 
var det hele dagen. En stund var det 
striregn, så var det duskregn og inn- 
imellom  var  det  bare  helt  vanlig 
møkkaregn. En fin dag for bergen- 
sere  kanskje,  men  vi  her  i  sørøst 
foretrekker at vårt vær og vår vin 
har en tørrere karakter. 

I vannet gjorde ikke regnet som 
falt noe, for der var det kaldt uan- 
sett. Det er stas å svømme i hav og 
bølger, og etter hvert som føttene 
ble følelsesløse ble det nesten beha- 
gelig.  Det  er  en  deilig  vekker  å 
kjempe litt med bølger og strøm og 
huske at triatlon foregår under abso- 
lutt alle forhold. Bortsett fra på snø 
selvsagt. 

Det er kjent at ting kan krympe i 
kaldt vann, og vi krympet svømme- 
distansen  litt.  Da  leppene  slang 
følelsesløse rundt, gikk vi opp av 
vannet.  Etter  35  minutter  og  ikke 
etter 45 minutter som planlagt. Min 
treningskonkurransekumpan ga føl- 
gende melding: «Du svømmer bedre 
og  strekker  deg  bedre  i  vannet.» 
Godt, for det er jo det jeg har trent 

på i hele vinter. Og så navigerte jeg 
visstnok bra, men det har jeg ikke 
trent på i Kongstenhallen, og det er 
lite trolig at jeg kommer til å ligge i 
front i Roth, så den egenskapen kan 
jeg lagre til en senere anledning. 

På sykkel var planen å sykle en 
ganske flat løype med en fart på ca. 
31 km/t. Det ble ikke slik. I regn og 
sprut og sneiende biler forserte vi 
heller en av de mer kuperte løypene 
her i traktene. 29 km/t ble snittfart 
og jeg kjente at det var godt. I hver 
bakke tråkket jeg på litt ekstra, og 
jeg vet nå at beina er klare for leng- 
re og flatere moro. En sykkeltid på 5 
timer og 50 minutter er fortsatt 
høyst mulig. 

Løpingen er sannhetstimen. Eller 
sannhetstimene, som det jo blir. I 
høljregn fikk jeg bruk for alle gode 
tanker og vinterens og vårens foku- 
sering på løp. Målet var å løpe på 2 
timer, jeg dauet litt de åtte siste km, 
men alene og i regn er det ikke all- 
tid lett å holde motivasjonen oppe. 
Det ble 2 timer og 10 minutter, men 
det var greit. 

Når jeg ikke gnages av tvil, så har 
jeg tro på at jeg er klar. Denne søn- 
dagen tre uker før har jeg tro, og det 
var det viktigste med hele den lange 
treningsdagen. Om tre uker skal jeg 
bare gjøre dobbelt så mye. Men jeg 
skal gjøre det sammen med mange, 
og det skal gå. 

Note to self: Husk tørre sokker og 
ta med dobbel dose positive tanker. 

 
Konkurransen går til 
angrep 

Trening og triatlon er ikke mening- 
en med livet. Selvsagt ikke. Men det 

er en viktig ingrediens. Og nå nær- 
mer det seg Quelle Challenge Roth, 
årets konkurransemål for denne 
livsingrediensen, og jeg har prøvd, 
blant annet med den omtalte tre- 
ningskonkurransen, å forsterke 
følelsen   av   at   dette   er   viktig. 
«Hype» Roth liksom. Som om det 
skulle være nødvendig. Konkurran- 
sen har tatt et solid tak i meg og av 
og til klemmer den til. Plutselig 
hvisker den meg i øret: «snart, ven- 
nen min». Den tar tak og lufta søk- 
ker ut av meg, og magen ligger og 
dasser et sted nede ved knærne. 

Konkurransen er et lunefullt dyr 
som er mer letthåndterlig på 
avstand, men som vokser for hver 
dag jeg kommer nærmere. Og nå er 
det egentlig ganske tett på. Og en 
ironman-konkurranse er virkelig et 
stort og lunefullt dyr. 

Det er tre små uker igjen, men 
konkurransen har mer enn én strate- 
gi for å holde meg på tå hev. Av og 
til skifter konkurransen taktikk, og i 
stedet for å klemme til, så skraper 
den meg med skarpe og litt flisete 
klør på utvalgte nervebaner. Jeg leg- 
ger meg tidligere om kvelden for å 
få søvn nok, men det hjelper lite for 
klokken 04.30 kjenner jeg et risp så 
målrettet at jeg grøsser og starter å 
tenke tanken: Er det noe jeg har 
glemt? Er det noe jeg ikke har trent? 
Kjent sak det, for dette har jeg vært 
med på før. Det er det komplette 
idioti for mosjonisten å engste seg 
for en konkurranse som bare er med 
meg selv. Men jeg gjør det likevel. 
Jeg har alltid gjort det. 

Så kan du spørre hvis du gidder: 
Blir det ikke verre av at du har spi- 
kret opp 12-timersmålet ditt på kir- 
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kedøra til Kondis? Har egodigginga 
di økt fallhøyden? Er det den muli- 
ge fiaskoen i tall som 12 t 01 min, 
12 t 50 min eller 14 t 30 min som 
holder deg våken? Og jeg kan med 
min egen klamme hånd på hjertet 
svare: På ingen måte. Kunne ikke gi 
mer blanke! 

Min engstelse gjelder konkurran- 
sedagen. Det er det inderlige håpet 
om en god konkurranse på den ene 
siden og den realistiske frykten for 
at noe skal gå skikkelig konkurran- 
segalt på den andre. Tryggheten min 
ligger i at jeg aldri har vært bedre 
forberedt. Usikkerheten ligger i 
spørsmålet: Er det nok? Og så er det 
alt det uventede som kan skje, men 
jeg håper jeg kan takle det også. 
Men blir det syv punkteringer, er 
løpet liksom litt kjørt. 

Tre små uker. Det vil si at det er 
en uke som gir treningsverdi for 
konkurransen, og to uker som skal 
gi overskudd og gjøre meg klar. 
Treningsverdenen min har forandret 
seg. Før var tre til fem uker det jeg 
trente totalt før konkurransesesong- 
en. Nå er det innspurten på en rela- 
tivt lang forberedelse. 

En forberedelse som ble akkurat 

DET NORSKE MARATONKRYSSORD 
Av Inge Asbjørn Haugen 

slik jeg forutså på to viktige områ- 
der: Jeg fulgte timeplanen. Og jeg 
rotet rundt for å finne de riktige 
øvelsene. Jeg vet nå at jeg fant noen, 
men ikke alle. 

Til neste år vil noe være likt og 
noe forskjellig, men allerede nå vet 
jeg at til neste år vil jeg bli herjet 
med av konkurransedyret en måned 
før den store dagen. 

 
 
 

Bent Olav Olsen 

Vannrett 
1. Kan du trenge hvis du blir syk 
7. Stoltenbergs gjeng 
8. Hafsås sin overmann i 

Ålesund 
10. Opera 
12. Del av et tidligere skip 
13. Allianse 
15. Lengstlevende 
16. Gresk sagnskikkelse 
18. Assistanse 
19. Er ofte et etterlengtet sted 
20. Bondefortelling (og fornavn til 

maratoner Lundby) 
21. Ønsker de aller fleste å nå 
 
Loddrett 

1. Suveren ultra-/maratonløper 
og nytt medlem av maraton- 
utvalget 

2. Deilig tidsrom 
3. Fornavn 1 loddrett 
4. Amerikansk TV-serie 

(fra 80-tallet) 
5. Fornavn til Lystad 

6. Moro 
7. Donald er en slik 
9. Fornavn til Mundal (og 

Tambarskjelve) 
11. Olympisk mester på 1500 m 

og europamester i 1964 
13. Bør ikke skallen bestå av 
14. System 
17. Griperedskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vant i Ålesund: I fjor løp han 
inn til sjetteplass i NM 
maraton, og i Ålesund i år slo 
han han som har brukt å 
vinne der. Navnet passer i 8 
vannrett. (Foto: Helge 
Fuglseth) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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- 

Da er det bare å prøve seg på 
sommerutgaven av Inge Asbjørn 
Haugens maratonkryssord. Alle 
som sender riktig løsning til 
Kondis, Dovregt. 2, 0170 
OSLO innen 5. august, blir 
med i trekningen av to eksemplar 
av boka «Alt om løping». 

 
 
 
Løsning på kryssordet 
i nummer 4/2008 

 
Navn:     

Adresse: 

Postnr./-sted: 

ton, ca. 4.35 på maraton, 
2.47.17 på OL-distanse triatlon 
og 12.55.28 på ironman- 
distanse. 
Øvrig: Leder for Oslofjord 
Triatlon 
(www2.oslofjordtri.com). 

De to vinnerne av oppgaven i forrige nummer 
av Kondis ble Jarle Halgunset fra Erfjord og 
Leiv Eidsnes fra Eikangervåg. De får tilsendt 
hvert sitt Nike badehåndkle. 
 
Vi gratulerer og presenterer riktig løsning: 
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