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Vi vet det. De var mange og 
de løp fort. Mye fortere enn 
det de beste norske gjør i 
dag. 

 

Av Runar Gilberg 
 

i skal derfor ikke bruke mye tid 
på å fortelle at i 1983 løp 42 

norske  menn  maraton  under  2.30 
mens det 20 år seinere, i 2003, var 
bare to som klarte det samme. Tolv 
av de 42 løp enda under 2.20 og fire 
under  2.15.  Stig  Roar  Husby  ble 
nummer  10  i  VM  det  året,  med 
2.11.29. 

Hva  var  det  denne  gjengen  av 
storløpere gjorde som vi ikke gjør i 
dag? 

Kanskje  er  ikke  forskjellen  så 
stor. Bare at det den gangen var så 
mange flere som holdt på totalt sett, 
og at det dermed også ble mange 
flere som løp fort. 

Kanskje var treningskulturen og 
motivasjonen helt annerledes. 

Vi har tatt en prat med en del av 
de  folka  som  stod  sentralt  i  det 
norske langdistansemiljøet for to-tre 
tiår siden. Spurt dem om hvordan de 
trente og bedt dem gi råd til de som 
vil prøve å bli god på lange distanser 
i dag. 

 

Gjensynsglede 

Mange av storløperne fra 70- og 80- 
tallet   møttes   til   mimretreff   i 

fort. Ofte hadde løperne med seg 
sovepose og overnatta på matter i 
gymsalen på Kodal skole. De hadde 
også vintersamlinger på 
Beitostølen, og ingen holdt seg 
heime sjøl om antallet kuldegrader 
var tosifra og underlaget var langt 
mindre bart enn i Syden. 

– Vi hadde en «en for alle, alle for 
en»-kultur. Når de norske løperne 
vant 30 000 kroner i premie som 
beste tremanns nasjonslag i London 
Marathon, så gikk pengene inn på 
gruppebudsjettet, ikke til de tre 
beste av de norske løperne. 

– Fra de sterkeste løperne sin side 
var det heller aldri snakk om å kjøre 
nykommerne i senk når vi hadde 
samlinger. Hele tida var det en kul- 
tur på å trene fornuftig. For oss som 
ikke var fullt så gode, var det veldig 
inspirerende både at de beste var 
med og at vi fikk innsikt i hvordan 
de trente, minnes Bent Natvig som i 
dag er 58 år og fremdeles er 
uforskamma sprek. 
 

Limet 

Det kan en også si om han som var 
selve limet i gruppa, maratonsjef 
Stener Speilberg. Han fylte 70 år i 
vår, og til tross for en del helseprob- 
lemer med blant annet blodpropp, 
holder han seg i form med 8 km rask 
gange nesten hver dag. 

Som oppmann for langdistanse- 
landslaget la han forholdene til rette 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kodalmila 20 år etter: Eirik Berge (til venstre) og Atle Joakimsen løp på 
80-tallet maraton på henholdsvis 2.13.00 og 2.15.57. I Kodalmila i år 
holdt de følge og fullførte på 39.03. (Foto: Lars Gilberg) 

forbindelse med Kodalmila siste 
helga i august. For en uten- 
forstående var det lett å se at gjen- 
synsgleden var stor – og at de hadde 
opplevd masse moro i lag. Slitet 
langs landeveien hadde øyensynlig 
vært en del av moroa. 

– Miljøet i gruppa hadde 
avgjørende betydning. Entusiasmen 
var stor, ikke minst blant lederne, og 
det smitta over på utøverne, forteller 
Bent Natvig som var med i lands- 
lagsgruppa på både 70- og 80-tallet. 
I deler av perioden var han de 
aktives representant når beslut- 
ninger skulle fattes. 

– Det begynte i 1976 med egne 
samlinger for de beste maraton- 
løperne under Stener Speilberg og 
Per Gunnar Bjørnholts ledelse. Helt 
fra start av fikk vi til en kultur der 
det var full åpenhet om hvordan vi 
trente og hvilke mål vi trente imot. 
Her var ingen hemmeligheter, og vi 
var også veldig åpne for å ta imot 
nykommere, også løpere som enda 
ikke hadde prøvd seg på maraton. 
De fleste av oss drev med både 
baneløp, terrengløp og lange lande- 
veisløp, beretter Natvig. 

Budsjettet for gruppa var 
tilnærmet null, og de fleste av sam- 
lingene foregikk uten krav til kom- 

både på samlingene og når han var 
med  løperne  på  konkurranser  i 
utlandet. Stener blandet drikke og 
sekunderte. 

– Så lenge Stener var med, kunne 
vi konsentrere oss helt og fullt om 
løpet. Alt det praktiske ordna Stener. 
Da   Friidrettsforbundet   en   gang 
prøvde å sende en av de ansatte på 
forbundskontoret i stedet for Stener, 
nekta vi løperne å reise, så det slut- 
ta  de  med  ganske  fort,    forteller 

Øyvind Dahl som tok over som de 
aktives    representant    for    Bent 
Natvig. 

Sjøl minnes Stener tida med stor 
glede: 

– Jeg fikk være med på veldig 
mye   moro.   Høydepunktene   var 
mange, og i alt var jeg leder på 104 
internasjonale hel- og halvmaraton- 
løp. Noe av det jeg husker best er 
Ingrid   Kristiansens   fire   seire   i 
London  Marathon,  fortalte  Stener 

Speilberg  på  kveldsamlinga  etter 
årets Kodalmil. 

– Men det var også mange fine 
opplevelser ellers. I starten hadde vi 
treningssamlingene heime hos meg 
og kona, og da var det bare å be 
Inger  Marie  om  å  lage  vanlige 
porsjoner – og så gange mengden 
med tre. Matlysten var stor, for van- 
ligvis ble det løpt 50 km fra fredag 
kveld  til  avreise  søndag  ettermid- 
dag. Om lørdagene hadde vi hurtig 
langtur i Kodalmil-traseen, og ofte 
løp de raskeste ned mot 30 minutter 
på vinterføre. 

Så fort gikk det ikke med gjen- 
gen, denne Kodalmil-lørdagen. Men 
mange  hadde  steget  iallfall  delvis 
intakt, og stemningen løperne i mel- 
lom var den samme gode gamle. 

 
 
 
Gjensynsglede: Mange av mara- 
tonstorhetene fra 70- og 80-tallet 
møttes i forbindelse med Kodalmila 
siste helga i august. Stener 
Speilberg var det naturlige midt- 
punkt nå som den gang. Fra ven- 
stre: Eirik Berge, Atle Joakimsen, 
Stener Speilberg, Øyvind Dahl og 
Ivar Egeberg. (Foto: Runar 
Gilberg) 



 

Gode råd fra de gamle helter 
 

Henry Olsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alder: 59 år 
Høydepunkt i idrettskarrieren: 
Året 1975 da han vant NM-gull på 
både maraton og 25 km landeveis- 
løp 
Maratonpers: 2.17.02 
10 000 m-pers: 30.22.4 
Tid på 5 km i Kodal 2004: 22.50 

 
– Hvordan trente du for å oppnå 
så gode tider? 
– Totalt løp jeg mellom 9500 og 10 
000 km i året. Fra november til april 
hadde jeg et snitt på 250 km i uka 
med aller størst mengde i desember, 
januar og februar. Jeg løp to ganger 
om  dagen  og  hadde  tre  ukentlige 
intervalløkter. På mandag var det 10 
x 1000 m på 3.00-3.10 på vinterføre. 
Onsdagene løp jeg 20 x 400 m med 
et halvt minutts pause og på fredag 
5 x 2000 m på 6.20-6.40 med to 
minutts pause. Ellers løp jeg turer 
fra 11 til 40 km i ca. 4.10-fart. 

Om sommeren trente jeg mindre 
mengde, men med høyere kvalitet. 
Da konkurrerte jeg ofte. For eksem- 
pel var det obligatorisk klubbstevne 
hver onsdag. 

Jeg trente som de fleste andre på 
den tida. Skulle du være med, så 
måtte du trene så mye. Det var i det 
leiet   det   lå,   bortsett   fra   Jan 
Fjærestad som trente   en god del 
mer. 

 
– Hva er ditt beste råd til dem som 
ønsker å bli god på lange dis- 
tanser i dag? 
– Det viktigste er å være målbevisst 
og ha en beinhard disiplin. Det er 
ikke nok å ha fine planer, en må 
gjennomføre dem. Var det regn og 
blankis om vinteren, så tok jeg 
bussen til Tromsøbrua og sprang tre 
mil frem og tilbake, 1 km hver veg. 
På brua var det alltid bart. 

Dersom en vil, så er det alltid 
mulig å få trent. Heldigvis var vi en 
stor gjeng i klubben som bakka opp 
hverandre. Hver dag var det obliga- 
torisk fellestrening, det var bare å 
henge seg på BUL-toget som gikk 
rundt Tromsøya. 

Oddrun 
Hovsengen 
 

Alder: 52 år 
Høydepunkt i idrettskarrieren: 
Da hun vant maraton-NM i Mandal 
på 2.44.57 i 1983 
Maratonpers: 2.40.48 
10 000 m-pers: 35.49,3 
Klarer mila på i dag: Ca. 48 mi- 
nutter 
 
– Hvordan trente du for å oppnå 
så gode tider? 
– Bortsett fra at jeg løp mye og 
langt, så trente jeg veldig forskjellig 
fra år til år. En vinter løp jeg 20 km 
heller fort i lette sko omtrent hver 
dag. Turene avslutta jeg med 10 
stigningsløp.  Om  sommeren  gikk 
jeg  over  til  mer  intervalltrening, 
uten at formen ble noe bedre av den 
grunn. 

De harde ukene trente jeg minst 
12 økter. Jeg kunne løpe 7 km til og 
7  km  fra  jobb  pluss  8  km  om 
kvelden. Turen heim fra jobb hadde 
en stigning på 200 m i løpet av 3 
km,  men  til  tross  for  denne  mot- 
bakketreninga så ble jeg aldri noen 
god motbakkeløper. 

Den lengste løpeturen var på om 
lag 30 km. Den løp jeg ca. en gang i 
måneden, og på den øvde jeg meg 
på å drikke mens jeg løp. 
 
– Hva er ditt beste råd til dem som 
ønsker å bli god på lange dis- 
tanser i dag? 
– Å løpe. Det er det eneste rådet jeg 
kan gi. Rett og slett samle meter. 
Ikke høre på de som sier at du skal 
bruke den eller den teknikken. Folk 
har forskjellige kroppsproporsjoner, 
og derfor må vi løpe på hvert vårt 
vis. Å begynne å justere på steget 
kan føre galt av sted. 

Sjøl var jeg heldig som fikk løpe i 
den behagelige skyggen til Grete og 
Ingrid. Takket være dem fikk jeg 
med meg mange fine turer, og sam- 
tidig kunne jeg være med og vinne 
der de ikke stilte opp. 

Øyvind Dahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alder: 52 år 
Høydepunkt i idrettskarrieren: 
Seieren i Great North Run halv- 
maraton i 1984 
Maratonpers: 2.11.40 
10 000 m-pers: 28.32,5 
Tid på Kodalmila 2004: 41.00 
 
– Hvordan trente du for å oppnå 
så gode tider? 
– Jeg trent jamt og mye, både rolig 
og kvalitet. I treningsperiodene lå 
jeg på 160-200 km i uka, i konkur- 
ranseperiodene en god del mindre. 
Jeg hadde tre kvalitetsøkter i uka. 
Om vinteren var det langintervall, 
som oftest 10 x 1000 m, på mandag, 
kortintervall, 30 x 300 eller 2 x 20 x 
300 m, på torsdag og hurtig langtur 
på 9,3 km på lørdag. Den lengste 
langturen var på 24 km, men da jeg 
begynte å satse maraton, økte jeg 
den til 38 km – eller en sjelden gang 
46 km. 

Om sommeren kjørte jeg veldig 
mye kvalitet på bane. Det var alle 
slags varianter. Da jeg gikk over til å 
trene mer mot maraton, kutta jeg ut 
en  del  av  den  beinharde  bane- 
treninga og kjørte lengre og roligere 
intervalløkter i stedet. Det tror jeg 
var  et  feilgrep  som  gjorde  at  jeg 
etter hvert mista det fartsoverskud- 
det som jeg hadde i begynnelsen av 
maratonkarrieren. Da kunne jeg tåle 
en første 10 km under 30 minutter… 
 
– Hva er ditt beste råd til dem som 
ønsker å bli god på lange dis- 
tanser i dag? 
– Det er ikke å gjøre treninga for 
vanskelig. Tren jamt og tren mye. 
Løp sakte på langturene og fort på 
kvalitetsøktene. Brenn pulsklokka 
hvis du ikke har hjertefeil. La krop- 
pen bestemme. Ikke vær så opptatt 
av steg og teknikk. Dersom beveg- 
elsene går sånn noenlunde i fartsret- 
ningen, så kommer steget og styrken 
når du bare har løpt nok. Jeg tror 
også mange fokuserer for mye på 
tempo- og spurtegenskaper. Løp, så 
blir du også sterk mot slutten av løp. 

Ingrid Kristiansen 
 

Alder: 48 år 
Høydepunkt i idrettskarrieren: 
Verdensrekorden på 10000 m på 
30.13,74 på Bislett i 1986 
Maratonpers: 2.21.06 
10 000 m-pers: 30.13,74 
Tid på 5 km i Kodal 2004: 20.12 
 
– Hvordan trente du for å oppnå så 
gode tider? 
– Det handla om systematisk trening 
over mange år. Jeg løp rolig i forhold 
til mitt eget nivå på mengdetreninga 
og ganske hardt – gjerne opp mot og 
på konkurransefarten – på de harde 
øktene. Jeg periodiserte også treninga 
på både dag- og ukebasis. I samråd 
med Johan Kaggestad så trente jeg tre 
harde uker fulgt av én lett, men etter 
hvert gikk vi over til å to harde pluss 
én lett. 

Ellers så la jeg opp treninga ut fra 
hvilke mål jeg hadde. Skulle jeg om 
våren prøve å løpe maraton på 2.20, så 
øvde jeg mye på å løpe i 3.20-fart 
gjennom vinteren. Når så sommeren 
kom og det ble satsing på 10000 m, så 
gjaldt det å bli så fortrolig med 3 
blank-farten som mulig. Vi hadde med 
andre ord en ganske analytisk tilnærm- 
ing og la hele tida opp treninga ut fra 
hva jeg trente imot. 

Fra og med 1985 begynte jeg også 
med mental trening. Jeg brukte van- 
ligvis et kvarter hver dag på det, og det 
gav resultater. 
– Hva er ditt beste råd til dem som 
ønsker å bli god på lange distanser i 
dag? 
– Vær tålmodig. Det går ikke å ta alle 
trinna i trappa på et steg. Jeg vil også 
advare mot å trene for mye intensivt. 
Ikke prøv å bli rask ved hjelp av tem- 
potrening dersom du ikke er det fra 
naturen sin side. Sjøl prøvde jeg det i 
to år og ble bare dårligere. Løp heller 
jevnt  hardt  på  intervalltreningen,  og 
vit at det er mulig å bli god på lange 
distanser sjøl om en ikke har så mye 
medfødt hurtighet. 

Tenk også på hva du trener for, og 
legg opp treninga ut fra det. Ikke bli 
frista til å henge på andre som kanskje 
har helt andre mål enn deg. Det kan 
også være greit å vite at sjøl om en 
må trene mye og en god del hardt, så 
er det ikke slik at den som trener 
mest, nødvendigvis blir best. Finn 
den måten og det systemet som 
passer deg best. 



 

 

 

Eirik Berge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alder: 56 år 
Høydepunkt i idrettskarrieren: 
2.13.00-løpet i London i 1985. 
Maratonpers: 2.13.00 
10 000 m-pers:  29.01,2 
Tid på Kodalmila i 2004:  39.03 

 
– Hvordan trente du for å oppnå 
så gode tider? 
– Jeg trente primært for bane og 
hadde  egentlig  ikke  planer  om  å 
løpe maraton. I det hele tatt var jeg 
godt voksen før jeg kom skikkelig i 
gang med løpinga. Jeg deltok ikke i 
hoved-NM før jeg var 26 år, og først 
da jeg var 34 år, debuterte jeg på 
maraton. Men fremdeles trente jeg 
som en baneløper med mye inter- 
valler. 

Om vinteren hadde vi en langin- 
tervalløkt, for eksempel 8-10 x 1000 
m, og en kortintervalløkt, for 
eksempel 30 x 300 m i uka. Hvis vi 
hadde en tredje kvalitetsøkt var det 
gjerne en hurtig langtur på 30 min- 
utter. Tidlig søndag formiddag var 
det tradisjon med en skikkelig lang- 
tur på 2, av og til, 3 timer. Men den 
gikk sakte. 

Til sammen løp jeg 130-150 km i 
uka, men fjerdehver uke var van- 
ligvis ei lett uke med mindre 
mengde. På treningsleir beveget 
mengden seg opp i 180 km. 

 
– Hva er ditt beste råd til dem 
som ønsker å bli god på lange dis- 
tanser i dag? 
– Jeg tror vi hadde mer fokus på å 
løpe fort på bane før vi løp maraton 
enn det som kanskje er vanlig i dag. 
Nøkkelen til å bli en god maraton- 
løper, er å kunne løpe fort på 5000 
og 10 000 m. De fleste av oss som 
løp bra på maraton den gangen – 
Øyvind Dahl, Jan Fjærestad, Stig 
Roar Husby – var gode baneløpere. 
Jeg tror det gjelder å gå gradene, og 
sjøl løp jeg halvmaraton på 1.02.53 
uten å føle at jeg var godt nok trent 
for å løpe maraton. 

Jeg kan ikke helt forstå at det ikke 
finnes like store talenter i dag, så 
kanskje trenes det ikke nok eller 
hardt nok, jeg vet ikke. Det som er 
sikkert er at for å tåle å løpe fort i 42 
km på asfalt så må en være godt 
trent. Kroppen får mye juling, og 
slik sett er det mye tøffere enn å gå 
ei femmil på ski. 

Sissel 
Grottenberg 
Alder: 48 år 
Høydepunkt i idrettskarrieren: 
3. plassen i Boston Marathon, 7. 
plassen i EM maraton og NM-gul- 
let på 1500 m i 1988 
Maratonpers: 2.32.57 
10 000 m-pers: 32.54,84 
Tid på 5 km i Kodal 2004: 20.31 
 
– Hvordan trente du for å oppnå 
så gode tider? 
– Jeg trente alltid mye mengde, 200 
km i uka og vel så det. Men ellers så 
var det ikke så mye struktur over 
det. Jeg rota mye og var veldig 
impulsiv. Plutselig kunne jeg finne 
på å løpe maraton eller ta fem 
konkurranser i løpet av ei uke. 
Generelt  så  konkurrerte  jeg  mye. 
Var veldig glad i å løpe 800 og 1500 
pluss halvmaraton og maraton, men 
ikke lange baneløp. 
 
Stort sett hadde jeg et par kvalitets- 
økter i uka. Det kunne være 10 x 
1000 m. Hurtig langtur likte jeg 
ikke, men det hendte at jeg løp en 
halvmaraton i god fart på tre- 
demølle. Jeg løp rolig på langturene, 
gjerne 4.45-5.00-fart. Da jeg bodde i 
Trondheim løp jeg ofte de 7-8 kilo- 
meterne til og fra jobb pluss at jeg 
hadde ei økt på tredemølle om 
kvelden. 
 
– Hva er ditt beste råd til dem 
som ønsker å bli god på lange dis- 
tanser i dag? 
– Siden jeg har rota så mye sjøl, er 
jeg nok ikke den rette til å gi råd til 
andre. Struktur var ikke min sterke 
side. Da jeg for eksempel persa på 
maraton i Berlin, hadde jeg drevet 
med 800 og 1500 m-løping hele 
sommeren, og det var neppe opti- 
malt. Men en kan kanskje ta med 
seg at det er lurt å ta vare på farten 
også om en skal løpe langt. 

Som sagt løp jeg mye – opp i 240 
km i uka på det meste – og det ble 
jeg sterk av. I løpet av de 20 åra med 
satsing, så var jeg ikke plaga av 
skader. 

Sjøl om jeg drev med mye crazy- 
trening og kanskje kunne blitt noen 
sekunder bedre med litt mer struk- 
tur, så tror jeg det er viktig å ha det 
moro mens en holder på. Våge å 
gjøre de tinga en liker og ikke alltid 
være 100 prosent fornuftig. 

Roy Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alder: 49 år 
Høydepunkt i idrettskarrieren: 
2.12-løpet i Houston. Å løpe 5000 
(på 13.30) og 10000 m (på 28.15) 
for fulle, jublende tribuner under 
Bislett Games 
Maratonpers: 2.12.20 
10 000 m-pers: 28.15,19 
Tid på 5 km i Kodal 2004:  21.31 
 
– Hvordan trente du for å oppnå 
så gode tider? 
– Jeg trente systematisk hver uke 
flere år etter hverandre. Om vinteren 
hadde jeg en periodisering på tre 
harde uker og ei lett, og i de harde 
ukene så løp jeg 13 økter og 
tilbakela mellom 140 og 210 km. I 
de lette ukene reduserte vi både 
mengde og intensitet kraftig. La 
gjerne også inn fridager. I konkur- 
ransesesongen gikk periodiseringen 
ut på to harde uker etterfulgt av ei 
lett. 

Fram til jul hadde vi en rolig opp- 
byggingsperiode med bare en 
kvalitetsøkt i uka. I januar, februar 
og mars hadde vi to harde økter 
pluss ei halvhard. De harde kunne 
være bakkeløp og langintervall, for 
eksempel 18-20 x 1000 m, og den 
halvharde en fartsleik eller hurtig- 
tur. Den lengste turen var fra 35 til 
42 km, og nå i ettertid mener jeg at 
jeg løp den for fort. Treningsutbyttet 
hadde trolig vært like godt – og 
skaderisikoen atskillig mindre – om 
jeg hadde løpt den i 4.15-4.20-fart i 
stedet for 3.40-3.50-fart. 

I konkurranseperioden om som- 
meren hadde jeg ei eller halvanna 
fartsøkt i tillegg til konkurransene. 
Jeg konkurrerte vanligvis en gang i 
uka, og ofte brukte jeg konkurranser 
på underdistanse – 800 og 1500 m – 
som fartstrening. 

Ut på sommeren la vi også inn en 
ressursperiode på tre-fire uker der vi 
gikk tilbake til vintertrening med 
stor mengde og lavere fart på inter- 
valløktene. Denne kunne nok med 
fordel vært lengre. 
 
– Hva er ditt beste råd til dem 
som ønsker å bli god på lange dis- 
tanser i dag? 
– Skal en bli god må en vite at det 
ikke finnes noen snarveier. En må 
jobbe systematisk og være sta – 
lenge   nok.   Det   kreves   mental 

utholdenhet, en må tåle tilbakeslag. 
Derfor er det viktig å skaffe seg et 

miljø  å  trene  i.  Sjøl  om  mye  av 
treninga kan gjøres alene, er det en 
stor fordel om en iallfall av og til har 
noen  likesinnede  å  trene  sammen 
med. Sjøl reiste jeg til både Oslo og 
Stavanger  for  å  ha  noen  å  trene 
kvalitetsøkter sammen med. 

Samtidig er det viktig å være sjøl- 
stendig i treningsarbeidet og etter 
hvert bli sin egen trener. Det betyr 
ikke at en ikke skal være åpen og 
hente inn impulser fra fagmiljøer og 
andre med erfaring. 

Jeg tror ikke at det lave nivået i 
dag sammenliknet med for noen tiår 
tilbake, skyldes at det trenes så feil i 
dag. Tilbakegangen har med den 
generelle samfunnsutviklingen å 
gjøre, og vi ser akkurat den samme 
utviklingen både innen andre 
kondisjonsidretter som orientering 
og  langrenn  og  i  andre  land  over 
hele den vestlige verden. For de 
unge i dag er aktivitetstilbudet der 
en blir underholdt såpass stort at 
løping ikke blir noe naturlig første- 
valg. 

Siden det som kreves for å bli god 
på langdistanse er såpass ekstremt – 
du må trene mye og du må trene 
lenge før de gode resultatene kom- 
mer – så blir en fort sett på som et 
sosialt utskudd. Helt sikkert i større 
grad i dag enn på 1980-tallet. Det er 
derfor viktig at det lages sosiale 
miljø slik at de treningsvillige finner 
artsfrender. 
 

Bent Natvig 
 

Alder: 58 år 
Høydepunkt i idrettskarrieren: 
Da han løp London Marathon på 
2.17.02 som 39-åring i comeback 
etter skade 
Maratonpers: 2.17.03 
10 000 m-pers: 29.28,2 
Klarer mila på i dag: Under 40 
minutter 
 
– Hvordan trente du for å oppnå 
så gode tider? 
– Det skulle et jordskjelv til for at 
jeg trente to ganger om dagen, men 
det skulle også et like stort jord- 
skjelv til for at jeg ikke skulle trene. 
Jeg løp jevnt 160 km i uka med to 
kvalitetsøkter på bane. Det kunne 
være 10 x 1000 m og 10 x 400 m. 
Om vinteren hadde jeg en langtur på 
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35 km om lørdagene. Inspirert av 
Lars  Hermansen  drev  jeg  også 
15/15  trening  (15  sekunder  rask 
løping/15 sekunder rolig løping). Ei 
økt bestod av 2 x 20 minutt med 
slike  15-sekundere.  Det  gav  høy 
gjennomsnittsfart og en fin bland- 
ing av hurtighet og kondisjon. 

 
– Hva er ditt beste råd til de som 
ønsker å bli god på lange dis- 
tanser i dag? 
– I tillegg til å løpe mye tror jeg det 

 

 
 
 
er viktig at en løper i omgivelser 
som er hyggelige. Kan en løpe i 
marka, så er det en stor fordel 
opplevelsesmessig. Kvalitetsøktene 
tror jeg derimot med fordel kan 
løpes på bane. Et siste råd er å 
konkurrere jevnlig. Da får en testet 
hvordan en ligger an og en har 
mulighet til å justere opplegget. 
 

Runar 

 


