
3-2008   1  

T 

Treningssider 
 
 
 

MMeennttaall 
mmoottiivvaassjjoonn 

 
 

 
Frank Horwill er rådgi- 

ver for medlemmene  i 

Serpentine Running 

Club, som har 2500 

medlemmer  på alle 

nivåer og holder til 

midt  i London. I en 

artikkel på klubbens 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fellesskap: Når en begynner å føle seg sliten i et langt løp, hjelper det gjerne å være en del av et felt med 
likesinnede. (Foto: Kjell Vigestad) 

hjemmeside hevder tre- 

neren at forskjellen på 

en god klubbløper og 

en olympisk mester 

egentlig ikke er så stor. 

«Det er på det mentale 

planet  at ulikhetene 

trer fram.» 
 

Av Grete Waitz (utdrag fra boka 
«Løp din egen maraton») 

er i ferd med å gi deg i kast med noe 
du aldri har gjort før. Du skal pløye 
ukjent mark. Du vil snart oppdage 
hvor viktig «viljestyrke» er for pro- 
sjektet ditt. 

Hva forårsaker den positive moti- 
vasjonen Frank Horwill finner hos 
alle mesterløperne sine? Dette er et 
viktig  spørsmål  som  kan  åpne  en 
viktig dør for deg. Å ta avgjørelsen 
om å løpe maraton er lett. Det er 
oppfølgingen  som  viser  seg  å  bli 
utfordringen.  Jeg  nevnte  nevøen 
min, Terje, tidligere i boka, sønnen 

ikke bare hjelpe deg med å over- 
vinne barrierer både på trening og 
under løpet, de kan gjøre at de aldri 
dukker  opp.  Og  som  du  åpenbart 
skjønner, er de nyttige hjelpemidler 
på alle områder i livet. 

Visualisering 

Visualisering, også kalt positive bil- 
der, betyr at man mentalt ser for seg 
at man oppnår målene sine. 
Visualisering forsterker en positiv 
innstilling og hjelper deg med å 
fokusere. Dessuten hjelper det deg 

stelse eller et dårlig resultat), ikke 
bry deg om det. Det er god trening 
og en viktig del av treningsproses- 
sen å lære seg å skyve de negative 
tankene bort og erstatte dem med 
mer positive tanker. Karrieren min 
besto  ikke  bare  av  suksess.  Jeg 
hadde så avgjort mine utfordringer – 
perioder med tvil da jeg så for meg 
at alt gikk galt. Hvis jeg gjorde det 
dårlig i et løp, ble det blåst opp i 
store  avisoverskrifter  så  alle  og 
enhver så det. Jeg innrømmer at det 
påvirket  selvfølelsen.  Når  det  dro 

   til broren min, Jan. Da han bestem- 
te seg for å løpe maraton tidlig i 

til å oppnå det du vil. Visualisering 
er mer enn bare en mental lek. Det 

seg til, brukte jeg visualisering for å 
fokusere på mitt voldsomme behov 

enk deg at det mentale potensia- 
let – som vi alle har – jobber for 

deg. Mange av kvalitetene Horwill 
peker på hos sine olympiere, er ting 
du også kan få til. Mestrene hans 
gikk aldri glipp av en treningsøkt. 
Troen  på  egne  prestasjoner  steg  i 
takt  med  treningsintensiteten.  De 
hadde sans for humor. Og de ga seg 
ikke:  Et  dårlig  resultat  var  ingen 
katastrofe, bare en grunn til å trene 
hardere. 

Mange hevder at trening er nitti 
prosent fysisk og ti prosent mentalt. 
Men ikke glem de ti prosentene. Du 

2007, hadde jeg problemer med å ta 
ham seriøst fordi han var overvektig 
og i elendig form. «Jeg skal gjøre 
det,» fortalte han meg. «Jeg er skik- 
kelig motivert.» Jeg ventet på at vin- 
tersnøen skulle smelte for å se om 
han ville gjøre noe mer seriøst enn å 
løpe etter sønnens fotball, og jeg ble 
overrasket da jeg fant ut at han var 
godt i gang. Selv om jeg tøyset med 
at det er veddemålet med faren som 
motiverer ham, tror jeg den indre 
drivkraften er viktigere for de fleste. 

Mange mennesker går ut fra at de 
klarer mer enn de faktisk gjør. De 
vil ha æren uten å måtte jobbe for 
det. Jeg treffer vordende maratonlø- 
pere som sier: «Jeg trodde jeg var i 
bedre form. Jeg trodde ikke det ville 
bli så tøft.» De gjør lite for å forbe- 
rede seg, men føler likevel at de er i 
kjempeform.  Men  gi  dem  et  mer 
strukturert opplegg som krever stør- 
re  innsats,  og  de  knekker.  Det  er 
ikke alltid så lett å drive systematisk 
maratontrening.   Man   kan   alltid 
finne en god grunn til å droppe det. 

Men disse mentale barrierene er 
på  ingen  måte  uoverkommelige. 
«Mentale  motivasjonsfaktorer»  vil 

 
Erfaring: Grete Waitz vet mer om 
løping, og hva motivasjon betyr, 
enn de aller fleste. Mens hun sjøl 
har slitt med sykdom, har hun brukt 
tida til å inspirere andre til å holde 
seg i form. Sin del av overskuddet 
av salget av den nye boka gir hun 
til stiftelsen Aktiv mot kreft. 
(Foto: Morten Brun) 

kan faktisk heve prestasjonene dine. 
Mange studier viser dette. Atleter i 
forskjellige idretter er blitt testet 
mens de ligger og hviler og visuali- 
serer sin egen prestasjon. Musklene 
deres reagerte faktisk fysisk på 
samme måte som de gjorde under 
aktivitet. 

For å prøve, begynn med å kon- 
sentrere  deg  om  løpesettet  ditt  – 
dine senkede, avslappete skuldre, 
armene som svinger rytmisk fram 
og tilbake, steget ditt. Kjenn at føt- 
tene dine treffer fortauet og den 
jevne pusten. Kjenn vinden som 
treffer deg i ansiktet, tar tak i håret 
ditt. Jo mer detaljert og spesifikk 
visualiseringen din er, desto bedre 
fungerer den. Du kan også bruke 
visualisering når du slapper av, som 
meditasjon. Som førstegangsmara- 
tonløper er det lurt å bruke litt tid på 
å visualisere hvordan du gjør deg 
klar, at du står på startstreken og at 
du ser deg selv gå i mål, at du føler 
deg bra. Legg fokus på de positive 
aspektene ved løpet. Det er kanskje 
ikke så lett å visualisere så aktivt 
tidlig i treningsprogrammet eller når 
du løper korte økter, men etter hvert 
som løpet nærmer seg, vil du auto- 
matisk begynne å visualisere, det 
blir som å dagdrømme. Jeg visuali- 
serte alltid som motivasjon under 
tøffe økter. Jeg så meg selv sammen 
med andre løpere og forestilte meg 
at jeg løp en spesiell trasé. 

Hvis negative tanker av en eller 
annen grunn skulle krype inn i visu- 
aliseringen  (som  utmattelse,  eng- 

for å reise meg igjen og gjøre det 
bra i neste løp. Men hvis du visuali- 
serer motgang, ikke prøv å skyve 
det vekk. Forestill deg heller at du 
kommer deg gjennom motgangen. 
 

Fokus 

Da jeg var aktiv, konsentrerte jeg 
meg ofte så intenst at jeg ikke ante 
hva som foregikk rundt meg. 
Faktisk måtte treningspartnerne 
mine – brødrene mine eller Jack – 
være der for å advare meg, hvis ikke 
løp jeg rett ut i søledammer og gro- 
per i veien. Jeg lærte denne ekstre- 
me konsentrasjonen av å løpe på 
bane, der løpet går så fort at man 
ikke kan tillate seg å miste fokus et 
eneste sekund. Dessuten gjør den 
ovalformete løpebanen med sine 
nøyaktige mål og sitt fravær av dis- 
traherende elementer at det er let- 
tere å konsentrere seg, man blir nær- 
mest tvunget til det. 

Antakelig kommer du til å til- 
bringe mye av treningstiden din, og 
kanskje til og med løpet, med å 
snakke med andre, eller med å la 
tankene vandre – og det er bra. Det 
skal være en koselig opplevelse. 
Men en viktig del av opplevelsen er 
også å lære å konsentrere seg og til 
å fokusere på løpingen når det er 
nødvendig. Dette fokuset er særlig 
viktig mot slutten av en langtur eller 
under selve maratonløpet. Det er 
ikke minst viktig å konsentrere seg 
hvis du skal kunne si noe fornuftig 
om din egen innsats og om hvordan 
kroppen din oppførte seg. 
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Fokuset ditt kan også variere etter 

hva som skjer i dagliglivet ditt. Du 
finner kanskje ut at treningsøkten er 
et perfekt tidspunkt for å legge pla- 
ner – eller for å tenke gjennom pro- 
blemer. På samme måte som med 
visualiseringen er det vanskelig å 
fokusere på maratonløpet den første 
treningsuka, når det å løpe førtito 
kilometer fortsatt virker fullstendig 
fremmed. Men konsentrasjonen 
kommer helt av seg selv når du til- 
bringer noen timer ute på veien, og 
når du melder deg på og gjennomfø- 
rer et løp eller to som ikke er så 
lange. 

Akkurat som at løping av og til 
føles annerledes fysisk, skal det 
føles annerledes psykisk også. 
Fokuser på det som er viktig i hver 
økt.     Som     Horwill     påpeker: 
«Adrenalinsystemet  utsondrer  hor-

 

 
ten. Dette er en del av opplevelsen, 
en del av kameratskapet. Hvis du ser 
folk som løper i mål, vil du se masse 
smerte. Men du vil også legge 
merke til at det som regel er de 
utslitte løperne, de som står forover- 
bøyd og er helt ødelagte, som tar 
hverandre i hånden eller klemmer 
hverandre for å gratulere. 

Det finnes flere andre motiva- 
sjonsfaktorer som selv om de ikke 
springer ut fra ditt eget sinn, likevel 
hjelper deg med motivasjonen fra et 
psykologisk ståsted. 

 
Å benytte seg av venner og 
grupper 

Som John Stanton påpeker: «Tiden 

 
da langdistanseløperen var en 
ensom ulv, som på sytti- og åttital- 
let, er over.» Selv om jeg løp mye på 
egen hånd, var jeg heldig som vok- 
ste opp i en kultur med idrettsklub- 
ber, der brorparten av treningen 
foregår i grupper. (Jeg har vært 
medlem av Sportsklubben Vidar 
siden jeg var barn.) I tillegg kommer 
jeg fra en løperfamilie, så jeg har 
alltid hatt brødre eller en mann som 
har hjulpet meg ut døra og på selve 
løpeturen. 

Partnere eller grupper skaper 
kameratskap, kos og positivt press. 
Når du trener med likesinnede, og 
kanskje skaffer deg nye venner i til- 
legg, kan det virkelig motivere til 
videre  innsats.  Løpepartnere  blir 

 
oppmerksomme på den andres 
behov, man småprater og drar hver- 
andre videre når det er nødvendig. 
Mens du antakelig klarer deg helt 
fint alene på kortere treningsturer, er 
det  veldig  nyttig  å  løpe  sammen 
med noen på langturene. Hvis du 
ikke har en løpepartner eller en fast 
gjeng, prøv å være kreativ i forhold 
til støttespillere. Du kan få barna 
dine til å sykle ved siden av deg, 
eller finne noen som kan møte deg 
underveis  og  gi  deg  vann,  noe  å 
spise og noen oppmuntrende ord. 
 
Artikkelen er henta fra Grete Waitz 
og Gloria Averbuchs bok «Løp din 
egen maraton» og er gjengitt med 
tillatelse av Kagge Forlag. 

 

moner slik at man kan drive fysisk 
aktivitet.» Noen økter skal være 
tøffe, andre skal restituere kroppen. 
«Trykk på de riktige knappene i 
hjernen din for å frambringe den 
riktige fysiske reaksjonen. Hvis det 
kommer til å bli tøft, si det til deg 
selv: ’Dette blir tøft. Jeg må være 
sterk og målbevisst,’ eller: ’Dette er 
en restitusjonsøkt. Jeg kan tillate 
meg å se på trærne og menneskene i 
parken.’» 

 
Selvtillit 

Selv om trening forbereder deg 
fysisk, er det et veltrent sinn (der- 
iblant en forståelse av hva kroppen 
din har å slite med) som gir deg 
selvtilliten til å fullføre løpet. Mens 
du kanskje klarer å late som du har 
selvtillit på andre områder i livet, er 
det umulig å lure seg selv i et mara- 
tonløp. Du må bygge opp holdning- 
en: «Dette fikser jeg». Er du pro- 
grammert til å tro på din egen suk- 
sess, vil du oppnå den. Det er blitt 
bevist gang på gang at vi er det vi 
tenker, og at vi får til det vi tror vi 
kommer til å få til. 

 

Ingen smerte, ingen heder 

Folk liker ikke å snakke om smerte, 
særlig når det gjelder nybegynnere, 
for de tror at det vil skremme dem 
vekk, eller at det er forbundet med 
en type løping de ikke burde bedri- 
ve. Jeg ser på fysisk aktivitet på en 
annen  måte.  Det  er  en  form  for 
«positiv smerte». Jeg tror du vil stil- 
le langt bedre forberedt til prø- 
velsene hvis du lærer deg å godta at 
det blir tøft (i stedet for å kalle det 
smerte) og overvinne frykten din for 
det som er ubehagelig. Når du inn- 
ser at du kan kontrollere bestre- 
belsene dine, eller utmattelsen eller 
smerten, blir det en «snill» smerte. 
Hvis du likevel når punktet der ube- 
hagelighetene føles overveldende, 
og du har trent mentalt, vil hjernen 
din  hjelpe  deg  på  måter  kroppen 
ikke kan. Dessuten hjelper det å 
skjønne at du ikke er alene. Hvis du 
kikker bort på løpepartneren din 
eller resten av løpegjengen, eller 
kikker rundt deg på alle de andre 
løperne i feltet – særlig sent i løpet 
– innser du at alle jobber knallhardt, 
at alle kjemper seg gjennom smer- 

Velkommen til 4. utgave av Eidsvoll 6-timers 
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Eidsvoll 6-timers arrangeres i år for 4. gang. I 2005 var det 51 startende, og i 2006 og 2007 var det 81. I år 
håper vi på over 100 deltagere, noe som vil føre Eidsvoll 6-timers opp blant de største ultraløpene i Norden. 
Vi vil påstå at løypetraseén er så godt som optimal for ultraløp; den er nemlig helt flat! 
Runden er kontrollmålt til eksakt 1.5 km. Hver gang man passerer 1.5 km løper man over en matte som 

registrerer tiden og antall runder. Ved runding står det også en stor lystavle som gjør at man enkelt kan se 
hvordan man ligger an. 
 
Bli med da vel. Det er ikke så farlig som det høres ut! 

Påmelding: 6timers.lk1814.no 

Arrangør: Spiridon LLL 
 
Kontakt: Bjørn Hytjanstorp,  Mobil 408 56 163, E-post: webmaster@gbwebpro.com 
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