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Gåing som alternativ trening 
 
 

i løpere er vel enige om at litt 
alternativ  trening  er  bra.  Det 

kan vedlikeholde eller bedre kondi- 
sjon og styrken uten at muskler og 
sener i beina blir så hardt belastet. 
Dessuten kan det gi en viktig mental 
avveksling å ikke løpe hver gang en 
trener. Sliter en med en løpsrelatert 
skade, er naturligvis alternativ tre- 
ning særdeles viktig. Aktiviteter det 
særlig er snakk om, er skiløping om 
vinteren og sykling om sommeren. 
Men det er flere andre aktiviteter 
som kan være et minst like godt 
alternativ. Et av dem er gåing med 
innsats. 

 

Enkelt, effektivt og hyggelig 

Av en eller annen grunn er gåing 
sjelden nevnt som alternativ trening 
for løpere. Jeg tror det skyldes at 
folk flest ikke ser på dette som tre- 
ning i det hele tatt. At der er en akti- 
vitet bare for gamlinger som ikke 
greier  noe  annet.  Kanskje  andre 
mener at det er for traurig og kjede- 
lig – og så lite trendy som vel mulig. 

Dette er så feil som det kan bli. 
Hvis du går opp en lang bratt bakke 
så fort du kan, er det faktisk din 
kondisjon som bremser deg. 
Dermed blir det kondisjonstrening 
av turen, og det er langt på vei de 
samme muskler du bruker her som 
når du løper. Av å gå motbakke får 
du  nyttig  styrketrening  også.  Min 
erfaring  er  at  løpere  ikke  kan  få 
bedre alternativ trening enn gåturer i 
kupert terreng på eller utenfor sti. 

At det er en enkel aktivitet å få til, 

 
 
 
 

 
er en dusj når du er ferdig. Og triv- 
selsmessig mener jeg at fotturer i 
skogen eller på fjellet er noe av det 
hyggeligste og mentalt avslappende 
som finnes. 

Tar du en 3-4 timers gåtur med 
innsats, gjennomfører du en trening 
som gir deg nesten samme effekt 
som en rolig langtur med løping. 
Men belastningen på beina er mye 
mindre, og dermed økes mulighe- 
tene til å unngå det store marerittet 
– å få belastningsskader og tre- 
ningsstopp. 
 

Uten staver 

Det er rart hva som plutselig blir 
trendy og in. Nå går plutselig folk 
på tur med staver om sommeren. 
Også her i Norge er det både blitt 
skrevet bok og holdt kurs om stav- 
gang. Naturligvis er det noe positivt 
i dette. Hvis denne aktiviteten fak- 
tisk fører til økt interesse for fysisk 
aktivitet, er det jo bra. Og hvis du 
bruker stavene riktig, vil flere mus- 
kler være i funksjon og bli styrket 
enn ved løping. 

Men når du går med staver, får du 
ikke trent opp balanseevnen. For litt 
eldre mennesker mener jeg dette er 
en alvorlig ulempe ved stavbruk. 
Noe av det viktige med vanlig gåing 
– og særlig når en beveger seg på litt 
kronglete stier ute i terrenget – er 
nettopp stimuleringen av balanseev- 
nen. Men hvis alternativet for folk 
med dårlig balanse er å sitte inne, er 
det selvsagt mye bedre at de kom- 
mer seg ut og går med staver. 

Med staver: Ketil Moen er tilhenger av gåing uten staver, men både 
Ingrid Kristiansen (250) og Else Husa (til høyre) vil nok hevde at de får 
fin kondisjonstrening av å gå med staver. 

sier nesten seg selv. Det er bare å 
begynne å gå. Skal det bli trening ut 
av det, må du gå så raskt at du treng- 
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