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Når løpeturen stanses av sting 
 

Du er ute og løper, og beina 
føles lette. Dette går bra, 
tenker du, helt til en stik- 
kende og ubehagelig smerte 
øverst i magen ødelegger 
den gode løpsfølelsen. 
Resultatet er at du kanskje 
må avslutte treningen før du 
har tenkt – uten å være spe- 
sielt sliten og uten å ha fått 
det helt store treningsutbyt- 
tet. 

En annen forklaring er at smer- 
tene kan oppstå ved at muskelakti- 
viteten stjeler blod fra tarmene og 
kan forårsake smerter fordi blodfor- 
syningsprosessen til tarmene påvir- 
kes. 

En  nyere  forklaringsmodell  går 
på at sting oppstår i diafragma (den 
såkalte mellomgulvsmuskelen som 
er den viktigste «pustemuskelen») 
når denne muskelen midlertidig 
ikke får dekket sitt oksygenbehov. 
Stinget forsvinner når O2-tilbudet i 
pustemuskulaturen  blir  større  enn 
02-behovet  –  med  andre  ord  når 

likevel  større  enn  om  man  skulle 
stoppe treningsøkten helt. 

Et annet tips er å strekke ut over- 
kroppen ved å løfte hendene høyt 
opp i været og stramme til. 

Og så må vi ikke glemme det 
gode, gamle kjerringrådet som jeg 
tror er flittig i bruk og som de fleste 
kjenner til, nemlig å presse en stein, 
eller noe annet smått og hardt, i den 
hånden  på  samme  siden  som  det 
gjør vondt. Noen presser også stei- 
nen opp mot der det er vondt. 

Avslutningsvis tar jeg med noen 
tips om hva en kan gjøre i forkant av 

   «pustemuskelen»   får   tilfredsstilt treningsøkten  for  å  forhindre  at 
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jenner du deg igjen? Du er ikke 
alene  om  denne  erfaringen. 

Mange  får  vondt  i  mellomgulvet, 
øverst  til  høyre  eller  venstre  i 
magen,  når  de  trener  kondisjon. 
Dette kalles sting eller hold. 

Selv om sting er en utbredt og 
vanlig plage, vet man ikke eksakt 
hva  sting  kommer  av.  Det  finnes 
mange ulike teorier på hva årsaken 
til disse smertene kan være. Noen 
mener det kommer fra leveren på 
høyre  side,  fra  milten  på  venstre 
side eller muligens ved at det dan- 
nes luft fra tarmene. En forklaring 
på den sistnevnte teorien er at etter- 
som tarmene ligger hulter til bulter i 
buken,  påvirker  løpinga  også  tar- 
mens motorikk. Det dannes dermed 
gass som stiger opp og blir fanget i 
hjørnene av buken og setter press på 
vevet som skiller buken fra brysthu- 
len. 

oksygenbehovet sitt. 
Sting er gjerne et problem som 

melder seg når kroppen utsettes for 
uvant trening eller når en presser seg 
for hardt. Noen opplever en direkte 
sammenheng mellom matinntak og 
sting; de får sting under trening like 
etter et måltid. 

Det er verdt å nevne at smertene 
hos de aller fleste er helt ufarlige. 
 

Hva hjelper? 

Uavhengig av hvilken årsaksteori 
man  tror  på,  er  sting  ubehagelig. 
Hva kan hjelpe når smertene først 
inntrer? 

Det eksisterer mange gode råd 
mot sting, men det er helt individu- 
elt hvilke råd som hjelper. Her må 
en bare prøve seg frem. 

Smertene blir for det første min- 
dre dersom man stanser treningen. 
Men i de fleste tilfeller er det til- 
strekkelig å puste dypere og mer 
avslappet eller å redusere tempoet. 
På denne måten blir treningsutbyttet 

sting i det hele tatt oppstår. 
Ikke overraskende lønner det seg 

å vente alt fra 30 til 150 minutter 
etter et måltid før man setter i gang 
med å trene. Det er helt individuelt 
hvor lang tid man trenger å vente 
med å trene etter et måltid. Dette 
gjelder også inntak av væske. Det er 
klart at man må drikke i forkant av 
fysiske   anstrengelser,   men   mye 
væske rett før trening kan lett bidra 
til å forårsake stingsmerter. 

Prøv deg frem. Videre bør man 
begynne rolig og heller trene lenge 
og  moderat  fremfor  kortvarig  og 
intenst. Det har vist seg at også pla- 
gene  som  regel  avtar  i  takt  med 
økende kondisjon. Veltrente perso- 
ner er med andre ord mindre plaget 
enn nybegynnere. 

Rådene mot sting er altså mange. 
Håper  noen  av  dem  kan  være  til 
hjelp – god løpetur videre! 

 
Kilder: Lommelegen.no, Doktor- 
online.no, Trim.no, Medisinsk ordbok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hold ut: Ett av Mette Riises råd 
mot sting er å løpe med en skarp 
stein i handa. Her ser vi henne 
med en stafettpinne som kanskje 
kan gjøre samme nytten. 
(Foto: Runar Gilberg) 



 

 

 


