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Trenerlegenden Arthur Lydiard 
 

et  var  litt  av  en  revolusjon  da 
Arthur  Lydiard  kom  til  OL  i 

Roma i 1960 med tre løpere som alle 
tok medaljer. Peter Snell tok gull på 
800 meter med 1.46,3 og Murray 
Hallberg vant 5000 meter på 13.43,4 
mens Barry Magee snappet bronse- 
medaljen på maraton med 2.17.18. 

I OL i Tokyo fire år senere prester- 
te Snell noe ingen har gjort verken før 
eller etter ham. Han tok gull både på 
800 (1.45,1) og 1500 m (3.38,1). På 
den sistnevnte distansen tok John 
Davies bronse på 3.39.6. 

Arthur Lydiard hadde en trenings- 
gruppe ved Owairaka utenfor 
Auckland på New Zealand. 

«Vi greide oss selv og ordnet alt på 
vår egen måte. Vi hadde ingen virke- 
lig  krav  utenfra,  og  vi  ble  verken 
utsatt for smålig sjalusi eller repri- 
mander fra ledere, selv om vi sann- 
synligvis til tider må ha sett ut som en 
stolt og arrogant gjeng,» forteller 
Lydiard i en av sine bøker. 

 

Skomaker 
Mestertreneren  Arthur  Lydiard  ble 
født i 1917. Som aktiv løper tok han 
to nasjonale mesterskap på maraton, i 
1953 og 1955, og hadde en personlig 
rekord på habile 2.39.05. Han deltok 
også i Samveldelekene i 1950. 

Men det skulle være som trener at 
Arthur Lydiard fikk sitt internasjona- 
le gjennombrudd, fra midten av 50- 
årene da hans egen karriere gikk mot 
slutten. 

Men også når det gjaldt løpesko, 
fikk den utdannede skomakeren stor 
betydning da han utviklet en egen 
skomodell, kalt EB. Lydiard hadde en 

ning til å reise. Skulle jeg ha reist, 
måtte jeg ha gitt opp skofabrikken og 
begynt å gå med melk om morgenen 
igjen… Kort sagt, jeg ble presset inn 
i en situasjon hvor min familie og 
arbeidet kolliderte med min trener- 
virksomhet. Senere ble jeg ansatt i 
sportsavdelingen til firmaet Roth- 
manns i New Zealand.  Dette var til 
stor hjelp, for nå kunne jeg holde 
foredrag og undervise.» 

Lydiard ble senere profesjonell tre- 
ner i blant  annet  Finland,  Danmark 
og Mexico. Som trener var han bein- 
hard og konsekvent, men likevel 
meget karismatisk. Hans prinsipper 
baserer seg først og fremst på å utvik- 
le stor utholdenhet gjennom langdist- 
ansetrening, «long slow distance run- 
ning», i oppkjøringsperioden. 
 

Flink til å snakke for seg 
Lydiard trente en lang rekke topplø- 
pere,  bl.a.  dansken  Tom  B. Hansen 
som tok EM-sølv i Roma i 1974, og 
«verdens beste», Loa Olafsson, som 
hadde verdensrekordene  på 5000 og 
10000 m (15.08,8 og 31.45,4 i 1978), 
men som dessverre fikk en meget kort 
karriere. 

Tom  Hansen  sier  om  Lydiard: 
«Lydiard  kom  til  Danmark  i  1971. 
Jeg hadde ikke noe særlig med ham å 
gjøre, jeg var bare med på treningen 
hans sammen med de andre løperne 
fra Århus-området. Han snakket mye, 
men vi fikk inntrykk av at han visste 
hva han snakket om. Han virket så 
sikker på det han sa at det umiddel- 
bart ga oss en følelse av at det var rik- 
tig. Jeg synes trygt man kan si at han 
hadde   æren   for   den   europeiske 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1917-2004: Arthur Lydiard døde 
87 år gammel 12. desember. Han 
var en av de mest innflytelsesrike 
løpstrenerne verden har sett. 
(Foto: Mark Shearman) 

 

intervalløkter, bakkehopp og bakke- 
løp  med  en  intensitet  helt  opp  mot 
«oppkastgrensen». Etter dette kom- 
mer en periode med spissing av for- 
men fram mot konkurransesesongen 
og de gode resultatene. 
 

Inspirator 
«Se, det er jeg som løper der,» bemer- 
ket Lydiard ofte når han så en flokk 
mosjonister komme løpende. Og han 
hadde faktisk mye rett i det. Han var 
nemlig en meget inspirerende person 
som fikk mange mennesker til å 
begynne å løpe. Han startet også flere 

«Kom i form-program» for vanlige 
folk, hvor løping var hovedaktivite- 
ten. Langkjøring,  LSD, Dauerlauf  – 
alt dette er inspirert av Arthur 
Lydiard. 

«Jeg  begynte  å  anbefale  jogging 
for folk i alle aldre tidlig i 60-årene 
mens  jeg  var  på  jakt  etter  en  best 
mulig treningsformel for mellom- og 
langdistanseløpere. Jeg oppdaget at 
lange turer i rolig tempo ga meg og 
mine elever en bemerkelsesverdig 
utvikling av grunnformen. Dermed 
økte evnen til å tåle strabasene under 
konkurransene, og resultatene ble 
forbedret. Den gangen hadde jeg 
ingen klar oppfatning av hvorfor det 
skjedde, jeg kunne bare slå fast at jeg 
bedret utholdenheten enormt. Pulsen 
gikk ned, og den nye utretteligheten 
gjorde det mulig å drive ytterligere 
undersøkelser, arbeide og løpe.» Kan 
det sies klarere av en mann som 
kjempet til det siste. 

Til tross for skrantende helse dro 
Arthur Lydiard på en flere måneder 
lang foredragsturné i USA der døden 
innhentet ham på et hotellrom i 
Houston i Texas. 

Men legenden vil aldri bli glemt. 
 
Kilder: 
«Run  with  Lydiard»  og  «Top  Distance 
Runners of the Century» 

 
Lydiard har selv skrevet tre bøker: 
«Run to the Top» med Garth Gilmour 
«Running to the Top» 
«Jogging with Lydiard» 
 

Henrik Lund Jensen 

liten skofabrikk og skiftet mellom å 
være trener og fabrikant. 

«Finnene kontaktet meg etter 
lekene i Roma, men jeg sa nei til dem, 
mest fordi jeg akkurat hadde stiftet 
familie  og derfor ikke hadde anled- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lydiard-elev: Peter Snell, som ble 
olympisk mester på 800 m to gang- 
er, ble trent av Lydiard. Sjøl for en 
800 m-løper bestod vintertreningen 
av mange og lange løpeturer i god 
fart. 

mellom-  og  langdistanseeksplosjo- 
nen.» 

Loa   Olafsson   møtte   Lydiard   i 
1975: «Han var fantastisk inspire- 
rende, og det ble innledningen til et 
langt samarbeid. Jeg følte ikke tre- 
ningen hans som et krav, den var mer 
et redskap for å oppfylle de kravene 
jeg stilte meg selv. Hans opplegg ga 
meg muligheter til å trene mye, men 
likevel balansert,» uttalte denne jenta 
som på grunn av en skade måtte bryte 
Auckland Marathon i 1980, da hun lå 
an til verdensrekord. Løpet ble for 
øvrig vunnet av en viss Joan Benoit. 
 

Nye prinsipper 
Arthur  Lydiard  tok  et  oppgjør  med 
intervalltreningen som hadde vært 
dominerende i årtier. Vekten ble lagt 
på lange turer der farten skulle være 
moderat, opp mot melkesyreterske- 
len. Selv som 800-meterløper løp 
Peter Snell langturer på 30 km. «Min 
første og eneste trener var Arthur 
Lydiard. Jeg var veldig takknemlig da 
han  tilbød  å  trene  meg.  Jeg  måtte 
godta et helt nytt opplegg: maraton- 
trening.» 

I denne oppkjøringsfasen i tre- 
ningsopplegget til Lydiard kan det 
løpes både på vei og i terrenget. Etter 
denne perioden kommer en over- 
gangsperiode med bakkehopp, inter- 
valltrening og jogging. 

Dette er en tøff periode med høy 
skaderisiko. Det konkurreres ikke, 
men det er 8-10 uker med beinharde 

Bare hvis han kunne få øl der… 
 
Over 800 personer viste Arthur Lydiard en siste ære under bisettelsesseremo- 
nien i Auckland Rådhus den 21. desember. Seremonien ble ledet av en av 
«Arthur’s Boys», Barry Magee, som tok bronse på maraton under OL i Roma 
i 1960. Magee uttalte at Lydiard hadde revolusjonert mellom- og langdistan- 
seløpingen i verden, og at han hadde inspirert så mange utøvere rundt 
omkring i verden til å nå sine mål og berømmelse. Ved de to siste foredragene 
i USA, bare noen dager før han døde i Texas, fikk Lydiard stående ovasjoner 
da han var ferdig. Magee oppfordret så de tilstedeværende ved bisettelsen til 
å reise seg å gi Arthur en stående applaus. Denne starten på bisettelsen var et 
magisk øyeblikk. 

Magee fortalte også at han hadde snakket med Lydiard en stund før han 
døde nettopp om hans farvel til livet. Da hadde Lydiard sagt at han ville til 
himmelen bare hvis han kunne få øl der! 

Magee fortsatte: «Lydiard sa aldri to ord hvis han kunne klare seg med ett. 
Han kalte en spade for en spade, og vi forstod jo tindrende klart at han aldri 
hadde lest ei bok om PR eller om hvordan man skulle skaffe seg venner. Man 
fikk ta ham som han var!» 
 

Fikk folk opp fra sofaen… 
New Zealands minister for sport og friluftsliv, Trevor Mallard, uttalte at 
Lydiard var en person som hadde bidratt til å gjøre New Zealand til hva det 
er i dag: «Lydiard formet New Zealand. Han er en av de opprinnelige pione- 
rene, i likhet med dem som for over 100 år siden bestemte at kvinnene skul- 
le ha stemmerett, i likhet med dem som kjempet ved Gallipoli, i likhet med 
Maoribataljonen, med dem som gjorde New Zealand atomfri og med Sir 
Edmund Hillary. Arthur satte New Zealand på verdenskartets scene. Han fikk 
vanlige mennesker til å reise seg fra sofaen og gå ut å løpe; han fikk folk til å 
tro på seg selv.» 
 

«I did it my way» 
Arthur Lydiards kiste ble båret ut av Rådhuset av seks av hans ni barnebarn, 
til tonene av Frank Sinatras berømte framføring av «I did it my way». Kan 
man tenke seg en mer treffende og mer respektfull måte å hylle trenerlegen- 
den på? 

Per Lind



 

 

 


