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Som noen vil huske, har jeg hatt reportasje i Kondis før om 
kondistesting. I 2002 testet jeg maksimalt oksygenopptak 
på Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI) i Oslo. Nå vil 

jeg følge opp med en ny test. Denne gangen har jeg vært på 
NUI i Bergen, og jeg vil her rapportere resultater fra testen 

og se på hva du og jeg kan få ut av slik testing. 
 

Av Per Gunnar Alfheim, pg-alfh@online.no 
 

et ideelle for å få optimalt ut av 
den type fysisk testing det er 

snakk om i denne reportasjen, er at 
man  gjentar  testingen  under  like 
betingelser med jevne mellomrom, 
for eksempel hver fjerde måned. Da 
kan man svart på hvitt se om trenin- 
gen har gitt de ønskede resultater, og 
kanskje korrigere treningsopplegget 
om så ikke er tilfellet. Testsenteret 
har kompetanse til å kunne gi god 
treningsveiledning ut fra testene. 

Det er mulig å komme fra testin- 
gen såpass rimelig rent økonomisk 
at  det  ikke  bør  være  et  hinder. 
Ordinær pris hos NUI er 320 kroner 

 

Gir motivasjon og 
inspirasjon! 
 
Konkurranser og fysisk testing på 
laben kan oppleves som avgjørende 
motivasjons- og inspirasjonskilder i 
treningsarbeidet. Mange av dere 
som har forhåndspåmeldt dere til 
enkeltløp eller karuseller, har kjent 
denne følelsen. De fleste liker å 
perse eller forbedre seg, og da må 
det trenes! 

Helt siden jeg begynte med 
løping, har jeg likt å teste min 
yteevne. Derfor begynte jeg umid- 
delbart å konkurrere ofte. Men jeg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppvarming: Per Gunnar Alfheim varmer opp for VO2maks-testen. 
Resultatet denne gangen ble 65. (Foto: Morten Hauso) 

 

laktatprofiltest. Jeg gjentok testen i 
1993  og  1994,  og  syntes  det  var

 
for VO2 maks-test og 480 kroner for 
laktatprofil,  som  er  de  to  mest 
aktuelle testene. Idrettslag og andre 
grupper får på forespørsel ofte gun- 
stige  grupperabatter.  Selve  testen 
kan erstatte en av ukens kvalitetsøk- 
ter,  på  lik  linje  med  en  konkur- 
ransedeltagelse. 

ville ha mer eksakt informasjon om 
min yteevne enn det konkurransene 
kunne gi. Et halvt år etter at jeg beg- 
ynte å løpe, skaffet jeg meg derfor 
pulsklokke, og allerede et halvt år 
etter det igjen gjennomførte jeg min 
første test på laboratorium. Det var i 
1992. Den gang nøyde jeg meg med 

spennende, motiverende og inspir- 
erende å se den markante fremgan- 
gen. 
 

Gir kunnskap om hobbyen 

Hva er vitsen med å teste seg? Vi har 
allerede vært innom spenning, moti- 
vasjon og inspirasjon. Kunnskap og 
interesse er også viktig for meg. 
Løping er en kjær hobby som jeg er 
interessert i og ønsker mer 
kunnskap om. Gjennom en rekke 
tester på 90-tallet lærte jeg mye om 
fysiologiske sammenhenger, og jeg 
ble etter hvert så dreven at jeg jevn- 
lig kunne fastslå min anaerobe 
terskel selv – ved å løpe 10 km, 
halvmaraton, en oppmålt strekning 
på min treningsrunde eller en inter- 
valløkt. Ut i fra terskelen kunne jeg 
også fastsette ulike intensitetssoner 
for ulike typer treningsstimuli. For 
meg tilførte denne kunnskapen hob- 
byen min en ny dimensjon. 
Kunnskapen er et nyttig verktøy for 
å bli i stand til å trene smartere, til å 
få mer ut av hver enkel treningsøkt. 
Når man styrer intensiteten og bal- 
anserer treningsopplegget, kan man 
bli en bedre løper enn om alt går på 
måfå. 

En annen sak er at kunnskapen 
må brukes. Det har vært min store 
utfordring. Jeg ender ofte opp med å 
følge hjertet og ikke hodet. Trening 

Hva er en 
laktatprofil- 

test? 
 
En laktatprofiltest er fastsettelse 
av melkesyrenivået i blodet sett i 
relasjon til ulike intensitet- og 
pulsnivåer, og testen skal fastsette 
den anaerobe terskelen (AT). Kort 
og enkelt forklart er AT den inten- 
siteten der produksjon og elimi- 
nasjon av laktat (melkesyre) er i 
balanse i en slik grad at man kan 
opprettholde intensiteten i 16 km. 
Når laktatproduksjonen blir større 
enn den er ved AT, blir den arbei- 
dende muskulaturen «sur» og stiv, 
og det blir umulig å opprettholde 
den samme intensiteten i 16 km. 
Jo høyere intensiteten er, jo 
høyere blir laktatnivået, og i kor- 
tere tid vil man kunne opprett- 
holde intensiteten. 
 
Testing av laktatprofil er en mer 
matnyttig test enn VO2 maks- 
testen. Kjenner man AT, vet man 
hvilken  puls  og  hastighet  man 
med stor sannsynlighet kan klare 
å holde gjennom ulike løps- 
lengder som 5 km, 10 km, halv- 
maraton og maraton. Be testleder 
utrede  det  du  har  behov  for  av 

Full rulle: Per Gunnar Alfheims kamerat, Morten Hauso får testa sitt mak- 
simale oksygenopptak av laboratorieleder Harald Sundland. Testen krever 
at man løper med et rør i munnen, og klypen på nesen gjør at all luft skal 
gå gjennom røret. (Foto: Per Gunnar Alfheim) 

og  konkurranser  skjer  av  hjertens 
lyst  og  overstyrer  altfor  ofte  for- 
nuften. Derfor blir utbyttet av min 
kunnskap  begrenset,  uten  at  det 

konklusjoner, for du får ikke alt 
dette automatisk. 

mailto:pg-alfh@online.no
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VO2 maks – 
hva innebærer 

det? 
 

VO2 maks er den mest vanlige 
målestokken for ens generelle 
atletiske form når det gjelder 
utholdenhet. VO2 maks er krop- 
pens maksimale evne til å trans- 
portere oksygen fra luften til 
muskulaturen for å generere ener- 
gi. Prosessen involverer hjertets 
kapasitet til å pumpe oksygenrikt 
blod til musklene så vel som 
musklenes effektivitet i å trekke ut 
og utnytte oksygenet. Generelt 
kan man si at jo høyere ditt VO2 
maks er, jo bedre kan du yte. 

Imidlertid kan det være bety- 
delig forskjell på eliteutøveres 
VO2 maks, uten at det trenger å 
bety at den med høyeste VO2 
maks løper best. Men felles for 
alle kjente eliteløpere er at de har 
målt Vo2 maks på over 69 
ml/min/kg, som er ca. 200 prosent 
av gjennomsnittet for menn i sin 
beste alder. Det høyeste som er 
målt er 95 ml/min/kg, og det var 
det Bjørn Dæhlie som hadde! 

Man har eksempler på løpere 
med VO2  maks  på  70  som  har 
slått løpere med VO2 maks på 85! 
Bare VO2 maks er høyt nok til 
ikke å være en flaskehals, vil 
andre parametere som anaerob 
terskel, utnyttelsesgrad og løps- 
økonomi  kunne  avgjøre  hvem 

ikke å oppnå makspuls på noen av 
disse testene, men jeg tror likevel at 
VO2 maks ble tilnærmet korrekt 
målt. Min makspuls er minst 183. 
På de to testene oppnådde jeg hen- 
holdsvis 168 og 173! 

Likevel hadde jeg bra fart på rela- 
tivt lave pulsverdier, og jeg vet ikke 
om testresultatet hadde vært bedre 
om jeg hadde fått pulsen høyere. 
Men jeg har en teori her om at 
motoren (hjerte- og lungesystemet) 
var velsmurt og topptrimmet, mens 
de mekaniske transmisjonene 
(løpsspesifikk muskulatur særlig i 
beina) var nedkjørt av hardtrening 
og mangel på restitusjon. Dermed 
var ikke transmisjonene i stand til å 
yte motoren full rettferdighet, men 
motoren var i stand til å kjøre trans- 
misjonene ganske hardt selv om de 
skrantet. Men ikke hardt nok til å 
oppnå topp turtall og ytelse. 

Det optimale før en konkurranse 
eller test må da være å trappe ned 
treningsbelastningen nok til at bein- 
muskulaturen gjenvinner tilstrekke- 
lig spenst, styrke og snert, men ikke 
trene så lite at motoren svekkes, 
blant annet ved at den prestasjons- 
fremmende hormonproduksjonen til 
blodet synker for mye. Resultatet 
blir kanskje omtrent det samme 
uansett om man får pulsen opp eller 
ikke, men skaderisikoen er trolig 
betydelig større når det føles som 
om lunger og hjerte løper fra beina, 
fordi beina er urestituert. 

Uansett personlig utbytte i form 
av fremgang; så synes jeg trenings- 

fysiologi er interessant å lese om og 
å utforske gjennom egentesting. 

Men ofte føler jeg faktisk at mye 
vekt på trening og lite på hvile og 
restitusjon gir den beste formen. 
Faktum er at jeg svært ofte har 
opplevd å gjøre mine beste konkur- 
ranseresultater når jeg er midt inne i 
perioder med relativt stor, ja til og 
med ekstrem, treningsbelastning! 
Det er antagelig en hårfin bal- 
ansegang før det kan bikke over til å 
bli for mye. 

På sikt er det vel ikke tvil om at 
treningsdisiplin i henhold til en for- 
nuftig progresjonsplan gir best 
resultat. 

Instruksen sier at man bør stille 
restituert på VO2 maks-testen. Man 
kan spørre hvorfor jeg ikke stilte 
bedre restituert på mine når jeg vet 
bedre. Saken er den at jeg planmes- 
sig gjennomførte mitt livs største 
økning i treningsbelastningen i feb- 
ruar for å bli i stand til å tåle 150 km 
i snitt per uke fra og med mars. 
Planen var å VO2 maks-teste meg 
rett i forkant av den store tren- 
ingsøkningen, og så ta en ny test 
etter fire-fem måneder, for å kon- 
trollere effekten av det nye tren- 
ingsnivået. Men så ble testingen 
utsatt et par ganger, uten at jeg ville 
endre mine treningsplaner. Dermed 
ble timingen litt dårlig. 

Hvis den neste testen min avsted- 
kommer noe oppsiktsvekkende, føl- 
ger jeg gjerne opp med en kort og 
saklig minirapport i Kondis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maratontest: Per Gunnar Alfheim 
tester seg også utenfor laboratori- 
et. I Stockholms gater løp han i 
sommer maraton på 2.53.56. I 
Jølster  noen uker seinere perset 
han med 2.50.45. 

 
NUI tester alt fra astro- 
nauter til mosjonister! 

som løper best. 
 

 
begrenser interessen for kunn- 
skapen! Og jeg har prøvd så langt 
som mulig å kombinere treningsvill- 
skapen med litt treningsdisiplin i 
henhold til den kunnskapen jeg har 
ervervet, og jeg er overbevist om at 
jeg hadde vært en dårligere løper om 
så ikke hadde vært tilfelle. Jeg har i 
alle år hatt det moro og trivelig med 
løpingen, selv når jeg vet at jeg svir 
av kruttet med dårlig timing og feil 
progresjon. Og det viktigste for meg 
er å være lykkelig med det jeg gjør, 
å finne en god balanse og harmoni. 
Gode resultater og kunnskap om 
trening er gøy, men det er også 
action med løpingen hele året. Vi 
prøver å få med det beste av både 
og, Ole Brumm og jeg, og vi trives 
med det! 

 

Dårlig timing 

Denne innstillingen gjenspeiles i 
mine oppkjøringer til konkurranser 
og testing. For eksempel hoppet jeg 
impulsivt på en 10 km lang- 
rennskonkurranse kvelden før min 
test 27. februar i år, etter først å ha 
løpt 19 km tidligere på dagen… 
Dessuten mente testleder at det var 
lekkasje fra røret jeg hadde i 
munnen. Derfor avtalte vi ny tid fem 
dager senere, og da tok jeg trenings- 
fri dagen før. 

Men timingen begge dagene var 
nok dårlig. Jeg var i en meget tung 
treningsfase med 16 og 17 mil de to 
ukene i forkant, noe som var mye 
mer enn jeg var vant til da. Jeg klarte 

Oversikt over mine gjennom- 
førte VO2 maks-tester 

 

Her bringer jeg først en oversikt over de VO2 maks-testene jeg har gjen- 
nomført, og under følger resultatet av de respektive testene, samt tiden i 
et maratonløp samme måned: 
 
19.10.00  NUI         Bergen                      41 år        83,8 kg 
19.06.02  NIMI       Oslo                          42 år        84,0 kg 
01.08.03  NUI         Bergen                      43 år        83,0 kg 
27.02.04  NUI         Bergen                      44 år        85,0 kg 
03.03.04  NUI         Bergen                      44 år        85,0 kg 
 

19.10.00  19.06.02 01.08.03  27.02.04  03.03.04 
VO2 maks (l/min)          5812         5447      5184        5612        5522 
VO2 maks (ml/min/kg) 69,4          65,7       62,5         66            65 
Maratonresultater per tid 2.59.34     2.54.36  2.54.51    2.51.29    2.51.29 
 
Som vi ser har oksygenopptaket gått ned samtidig som tidene på mara- 
ton er blitt bedre. Treningsvolumet har gått betydelig opp fra og med 
2003, og treninga er blitt mer rettet mot ultraløping med stadig mindre 
intens trening. Samtidig har likevel tidene også på kortere distanser ned 
til 3000 meter blitt bedre. Mye tyder altså på at store mengder veldig 
rolig langkjøring (5-6 min per km) og mindre intens trening har gitt 
lavere oksygenopptak, men bedre løpskapasitet på alle langdistanser, 
men med best uttelling på de lengste. 

I mange år har jeg eksperimentert mye med intensitet og lengde på 
kvalitetsøkter, uten å komme videre. Kanskje nøkkelen ligger i mye rolig 
løping, i kombinasjon med en del konkurranseløping? Nå går det saktere 
på trening og fortere i konkurransene, som i stor grad inngår som min 
kvalitetstrening. Dermed blir det skarpere skille mellom rolig og intens 
trening enn jeg noensinne har hatt. På et meget solid grunnlag kan jeg 
legge inn perioder over noen uker opp mot de viktigste konkurransene 
med mer intens trening på toppen av det solide grunnlaget. Slutten av en 
slik periode, for eksempel en uke før konkurransen, vil være god timing 
for en test på laben, både fordi testresultatene da vil bli gode, og fordi 
resultatene kan være nyttige med tanke på planleggingen av farten i 
konkurransen. 

Slike analyser som dette har man bedre forutsetninger for å gjøre når 
man har testet seg noen ganger. 

NUI tilbyr et bredt spekter av tester 
som gir svar på ulike sider av fysisk 
yteevne. Testene omfatter blant 
annet: 
• Måling av maksimalt oksygen- 

opptak (VO2 maks) på tredemølle 
eller ergometersykkel 

• Anarob terskel på tredemølle, 
ergometersykkel eller i felten (på 
bane eller i terreng) 

•  Løpshurtighet måles ved hjelp av 
fotoceller 

•  Spenst: måling av elastisk energi 
samt estimering av muskelfiber- 
sammensetning 

•  Utholdende og maksimal styrke 
•  Eksplosiv styrke 
•  Bevegelighet 
•  Idrettsfysiologisk  forskning  og 

utvikling: termofysiologisk 
væskebalanse og simulert høyde- 
trening i et avansert trykkammer 
ved senteret. 

 
Laboratorieleder ved NUI er Harald 
Sundland,  og  han  utførte  testene 
som jeg gjennomførte. Selv om jeg 
ikke var helt fornøyd med testene i 
vinter selv, påpekte Sundland at mitt 
VO2 maks på 5612 l/min er 201 
prosent av snittet for menn på 44 år, 
og det er lenge mellom hver gang 
han har inne noen til testing som 
scorer så høyt. Han mener jeg med 
fordel kan ta av noen kilo, noe som 
også ville gi betydelig bedre score 
på VO2 maks ml/min/kg. Han anbe- 
falte meg også løpsspesifikk styrke- 
trening, for som han sa: 20-åringer 
får det meste av det de trenger av 
styrke gratis bare ved å løpe, men 
det gjør ikke 44-åringer. 



 

 

 


