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Alder ingen 
hindring 

 

 
 

Det er 4 kilometer 

igjen, til Rådhusplassen 

og mål for Oslo 

Maraton 2007. Jeg er 

veldig sliten. Ser på 

klokka  at jeg fortsatt 

ligger  foran  skjema til 

4.10, et mål jeg satte 

meg allerede før 
sesongen. 

den neste kilometeren går på bare så 
vidt  over  6  minutter.  Jeg  tror  jeg 
skal greie det, sjøl om jeg er tom for 
krefter. Merkelig nok, når 40 km- 
merket er passert, klarer vi ofte å 
jabbe inn til mål. Utrolig fornøyd 
fullfører   jeg   Oslo   Maraton   på 
4.08.35. For en tilfredsstillelse, for 
en seier. 

Ved mål er det masse mennesker. 
Vi er jo 3300 glade og tilfredse 
løpere som har fullført en av distan- 
sene. Vi har tatt en utfordring, gjer- 
ne satt oss et mål, og i større eller 

   mindre  grad  har  vi  greidd  det. 

Av Ketil Moen 
 

eg har 26 minutter på meg. Bare 
jeg klarer å holde meg løpende 

denne siste biten, bør det gå. Jeg 
kommer til Frognerkilen og ser sjø 
og båter. Det virker oppmuntrende, 
og jeg greier faktisk å øke farten 
ørlite.  Passerer  dessuten  to  andre 
dødsslitne  maratonløpere.  Jeg  når 

Følelsesmessig er det sterkt, og det 
hele er også sosialt. Vi har gjort 
dette sammen, og vi opplever et fel- 
lesskap. At jeg som 71-åring kan 
være med på dette, er fantastisk. 
 

Få i min aldersklasse igjen 

Jammen er det få på min alder som 
er med. I Oslo Maraton 2007 var 
antallet  fullførende  deltakere  på 

 
 
 
 
 
 
Glede: Med gløden på plass vil en kunne oppleve det meningsfylt å delta i 
konkurranser uansett alder, kjønn og nivå.  (Foto: Kjell Vigestad) 

39 km-merket, og sannelig har den 
siste kilometeren gått på i underkant 
av 6 minutter. 

Jeg tvinger meg til ikke å gå, og 

maraton eller halvmaraton i noen 
utvalgte  aldersklasser  (både  menn 
og kvinner) som følger: 
40-44 år:  425 
50-54 år:  190 
60-64 år:    75 
70-74 år:    16 
Den synkende tallrekken er illustre- 
rende. I 70-årsklassen er det jo nes- 
ten ingen igjen. Litt tilfeldig finner 
jeg hjemme på loftet resultatlistene 
for Oslo Maraton 1990. Listene har 
alderen til deltakerne oppført, og for 
17 år siden var det i alderen 53-57 år 
315 deltakere til sammen på halv- 
og helmaraton for menn og kvinner. 
Av disse var det bare åtte som også 
deltok i 2007. Altså var det åtte som 
var med i 2007 som ikke var med i 
1990. 

Det er også interessant å se at av 
disse åtte gamlingene som var med 
både i 1990 og i 2007, var det for 17 
år siden kun én som var blant de ti 
beste på enten halv- eller helmara- 
ton, og bare én til som var blant den 
beste tredjeparten. 

Er  det  en  myte  at  det  først  og 
fremst er de beste løperne som fort- 
setter når de blir eldre? Tallmateri- 
alet her er for lite til å komme med 
bastante  konklusjoner,  men  tanke- 
vekkende er det likevel. 

 
God og gammel: 71 år trenger 
ikke være noen alder for en mara- 
tonløper. I alle fall er det en tanke 
som slår oss, når vi ser Leif Feøy 
løpe. Han har holdt det gående i 
mange, mange år, og i 2007 var 
bestetida hans 3.28.43. 
(Foto: Kjell Vigestad) 

Hvorfor slutter mange å 
løpe? 

Først kan det være lurt å se på hvor- 
for vi trener løping. Jeg har tidligere 
i Kondis og i min bok, «Løping året 
rundt», presentert fire hovedgrun- 
ner: Det er en trivelig aktivitet, vi 
gjør det for å oppnå gode resultater 
i konkurranser, vi gjør det for 
helsens skyld, og i tillegg er det en 
enkel, effektiv, grei og billig måte å 
holde seg i form på. Etter hvert som 
vi blir eldre, tror jeg vi vektlegger 
disse hovedgrunnene litt annerledes. 
«For helsens skyld» blir sikkert vik- 
tigere, og «for å oppnå gode resulta- 
ter i konkurranser» blir mindre vik- 
tig. 

Dette gjelder for løpetrening. Når 
det gjelder hvorfor vi deltar i løpe- 
konkurranser, kan viktige forhold 
være: Det er gøy med utfordringer 
og å knive med jevnbyrdige løpere, 
vi vil oppnå gode resultater, føle fel- 
leskap med konkurrenter og være 
med  på  noe  som  gjør  tilværelsen 
mer spennende. Og spesielt viktig 
for eldre løpere er det nok å få inspi- 
rasjon og dermed motivasjon til 
jevnlig trening. Etter fullført Oslo 
Maraton 2007 var i hvert fall jeg 
topp motivert til å fortsette med 
løpehobbyen min. 

At folk slutter med løpetrening, 
kan for mange naturligvis skyldes 
sykdom og skader. Forklaringen 
skader kan for en del kanskje være 
skalkeskjul for andre grunner. Med 
treningspause/behandling og med 
svært forsiktig oppbygging, kan en 
del løpere med skader sikkert 
komme tilbake til løpetrening igjen. 

En annen viktig grunn er trolig at 
mange  velger  en  annen  trenings- 
form enn løping. Det er naturligvis 
vel og bra. 

Kanskje den vanligste grunnen til 
frafallet er – sagt veldig generelt – 
at mange med alderen endrer priori- 
teringene  slik  at  løpetrening  og 
annen fysisk aktivitet kuttes ut. Den 
såkalte dørstokkmila oppleves som 
lengre etter hvert som årene går. Er 
været kaldt og dårlig og det er vin- 
termørkt  ute  mens  TV-en  står  på 
inne, er det lett å kutte ut det å pese 
ute. 
 

God tid 

Et argument har bestandig vært at 
man ikke har tid til å trene. Det kan 
være reelt når man har små barn 
og/eller en yrkeskarriere å ta ansvar 
for. En del er reelt i tidsklemme. 
Dette forandrer seg så klart med 
alderen og bør være mindre proble- 
matisk for 50-åringer, for ikke å si 
for 60-åringer. Og for pensjonister 
er vel mangel på tid til å trene en 
dårlig unnskyldning. 

En del fortsetter med løpetrening, 
men deltar ikke lenger i konkurran- 
ser. Antakelig er grunnen ganske 
enkelt at de ikke lenger liker det; de 
er blitt lei konkurranser. Det er jo 
ikke noe galt i det, men siden det for 
en del kan bli vanskeligere å holde 
treningen ved like uten den inspira- 
sjon deltaking i konkurranser gjerne 
gir, kan dette være uheldig. 
 

Hvor mye dårligere med 
alderen? 

Et interessant tema er hvor mye vi 
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går tilbake i tid med økende alder. 
Siden løpekonkurranser går på 
bestemte distanser og i kontrollmål- 
te løyper, har vi til en viss grad 
mulighet til å beregne dette. 
Vitenskapen har kommet fram til at 
to av de tre hovedfaktorene som 
bestemmer vår yteevne i løpekon- 
kurranser, oksygenopptaket og mus- 
kelmassen, reduseres med i 
gjennomsnitt 1 prosent per år, anta- 
kelig noe i underkant av dette i 
yngre veteranår. Om den tredje fak- 
toren, løpsøkonomien, reduseres i 
samme grad, er kanskje tvilsomt. 
Den er avhengig av styrke, spenst 
og smidighet, men først og fremst 
av mye løping. 

Kan den påviste aldersrelaterte 
tilbakegangen av oksygenopptaket 
og muskelmassen finnes igjen også 
i løpernes resultater? 

I forbindelse med utgivelsen av 
min bok analyserte jeg tidene til 
løpere i de forskjellige aldersklas- 
sene over 40 år som deltok i Oslo 
Halvmaraton både i 1987 og i 1992 
(samme løype og omtrent samme 
forhold). Undersøkelsen ga som 
resultat at den gjennomsnittlige årli- 
ge tilbakegangen for de i klasse 50- 
54 år i 1987 var 1,2 prosent og for 
60-64-åringer 1,8. 

Jeg  vil  her  presisere  at  det  i 
undersøkelsen ligger både statistis- 
ke feilkilder og usikre forutsetning- 
er slik at resultatene bør brukes med 
varsomhet.  For  en  50-åring  som 
løper  halvmaraton  på  1.40,  skulle 
dette bety tilbakegang på ca. et 1/2 
minutt per mil per år og for en 60- 
åring som løper på 2.00, en tilbake- 

Som ivrig leser av Kondis’ vete- 
ranstatistikker slår det meg hvor 
liten tilbakegangen i tidene er fra 
aldersklasse til aldersklasse mellom 
40 og 60 år. Det gjelder særlig halv- 
maraton og 10 km-distansen og 
først og fremst  for de beste løperne. 
Det kan muligens forklares med at 
faktoren løpsøkonomi reduseres 
relativt lite for løperne i disse 
aldersgruppene. 
 

Min tilbakegang 

Jeg tillater meg å vise til min egen 
løpsutvikling  og  tilbakegang.  Jeg 
har bestandig trent like mye, 3-4 
ganger i uka og etter fylte 45 år har 
jeg trent på samme måte hvert år. 
Det har vært omtrent bare langkjø- 
ring og ofte med stor innsats. 
Begrepet rolig langkjøring har jeg 
aldri forstått. 

Slik gammeldags gampetrening 
har jeg tro på. Jeg deltar årlig i 7-10 
konkurranser, og omtrent halvpar- 
ten av dem er maraton. Fra jeg var 
50 til 60 år var min tilbakegang på 
10 km og maraton henholdsvis 5 og 
30 minutter, og fra jeg var 60 til 70 
år på 4 og 20 minutter. Min tilbake- 
gang i 50-årene stemmer godt over- 
ens  med  analysen  ovenfor,  men 
tilbakegangen i 60-årene var langt 
mindre. Hva kan det skyldes? 

Eneste forklaring er min endring i 
yrkeslivet, at jeg ble AFP-pensjonist 
som  62-åring  og  dermed  kunne 
begynne å trene om formiddagen, 
med stor motivasjon og godt over- 
skudd. Dermed ble det god konsen- 
trasjon om treningen. Jeg tar vanlig- 
vis tiden på hver trening, og disse

 

Siden  jeg  fortsatt  har  maraton 
som min viktigste konkurransedis- 
tanse, har jeg en gang i uka langkjø- 
ring, 23 km på asfalt. Ellers varierer 
løpeturene mine fra 8 til 17 km, og 
de går bestandig i kupert trasé, gjer- 
ne på skogsbilveier. For løpere som 
ikke satser på maraton, kan den 
lengste turen kanskje være 15 km. 
Det viktige med bare å trene annen- 
hver dag er naturligvis at kroppen 
får hvile. Påstanden «det er når du 
er i ro dagen etter trening at du blir 
i bedre form», mener jeg er riktig. 
Det med hvile tror jeg særlig er vik- 
tig for oss eldre. 
 
Hent inspirasjon fra løpe- 
konkurranser 

For eldre løpere er det viktige gan- 
ske enkelt å fortsette å løpe, altså 
ikke å slutte. Hvis du ikke opplever 
alvorlige skader eller sykdom, er da 
motivasjon det som skal til. Jeg 
mener det burde være god nok moti- 
vasjon at jevnlig trening, for eksem- 
pel løping, er noe av det beste du 
kan gjøre med din helse. 

Men deltaking i konkurranser gir 
deg ytterligere inspirasjon og moti- 
vasjon. Da blir også treningen mål- 
rettet. Derfor anbefaler jeg sterkt 
løpere å være med i noen løpekon- 
kurranser hvert år. Og sett deg gjer- 
ne tidsmessige mål. Tidskravene i 
de enkelte aldersklasser til Kondis 
sine merker på distanser fra 5 km og 
oppover kan jo være aktuelle. 

 

 

Aldring 
eller 

latskap? 
 

 
– Det slår meg at mye av det 
som kalles aldringsprosesser 
egentlig skyldes latskap, sier 
professor i aldringskunnskap, 
Tor Inge Romøren til VG. 
 
Med det mener han at mennes- 
ker som holder seg i form for- 
sinker kroppens egen aldrings- 
prosess. Og han får støtte fra en 
forskningsrapport lagt fram ved 
Kings College i London. Den 
viser at trening påvirker noe 
som kalles telomerer i cellene. 
Telomerer er bunter av DNA 
som finnes ytterst på kromoso- 
mene og er kjent som en indi- 
kator på aldring. 
 
– Jo eldre vi blir, jo kortere blir 
telomerene, sier professor 
Romøren til VG. 
 

Runar 

gang på nesten 1 minutt per mil per 
år. 

 
 

Om artikkel- 
forfatteren 

 

noteres ned og sammenliknes med 
tidligere treninger. Motivasjonen får 
jeg både ved min interesse for og 
deltaking i konkurranser og ved at 
jeg er sikker på at treningen gir meg 
en helsemessig gevinst. 
 

Litt om trening for eldre 

For 15 år siden deltok jeg i Kondis i 
en litt heftig debatt om trening. Mitt 
standpunkt var at vi gamlinger (jeg 
tenkte på løpere over 50 år) burde 
være forsiktig med å trene mer enn 
fire ganger i uka, og så godt som 
kutte  ut  særdeles  intensiv  trening 

16.august 2008 - Velkommen  til 

Stavanger Maraton 

og sentrumsløpene 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ketil Moen (71) har løpt og 
skrevet om løping i en mannsal- 
der. Boka hans, «Løping året 
rundt», ble en klassiker, og 
fremdeles holder han både 
løpe- og skriveferdighetene ved 
like. Temaet trening og aldring 
har interessert Moen i en årrek- 
ke, og i denne artikkelen beskri- 
ver han gleden av å holde seg i 
form – og å delta i løpskonkur- 
ranser – også i moden alder. 
(Foto: Kjell Vigestad) 

(anaerob trening) – dette til tross for 
at det kunne bety noe dårligere 
resultater enn ved et mer konkurran- 
serettet opplegg. Begrunnelsen var å 
unngå skader og ikke bli lei løpe- 
hobbyen. Min filosofi var og er at 
løping er en varig aktivitet, nærmest 
livslang. Jeg erfarte, også den gang, 
at mange halvgamle løpere sluttet 
med løping forholdsvis fort, antake- 
lig ofte på grunn av det jeg her har 
antydet. Jeg tror fortsatt jeg har rett. 
Jeg lurer også på om ikke 4 dagers 
fornuftig trening i uka bare gir litt 
dårligere resultater enn storsatsing. 

For meg passer det best å trene 
annenhver dag. Da løper jeg som 
nevnt ovenfor med ganske god inn- 
sats nesten hver gang. Føler jeg meg 
skikkelig pigg, løper jeg bort imot 
det jeg orker. Selvfølgelig har jeg 
tunge dager hvor farten, helt natur- 
lig, er dårligere og hvor jeg unngår 
å presse meg. 

Maraton 42km: 

kl 1530 Stavanger stadion 

 
Barnas Sentrumsløp: 

kl 1545 fra Torgplassen 

 
Anna Malena løpet: 

kl 1530 fra Torgplassen 

 
Mosjonsløp 10km: 

kl 1635 fra Torgplassen 

 
Halvmaraton 21km: 

kl 1650 fra Torgplassen 
 
 
Teknisk arrangør: GT International (GTI) 

Påmelding: 

GTI, Boks 199, Forus, 

4065 Stavanger 

Konto: 7877 06 03071, 

navn, f.dato og distanse oppgis. 

 
Epost: erling.hiorth@lyse.net 

Telefon: 91 33 73 38 

 
Påmeldingsfrist: 

10.august 

 
Påmeldingsavgift: 

Maraton kr 300 - 

Halvmaraton kr 250 - 

10km kr 150 - 

Barneløp kr 50 - 

Anna Malena løpet kr 150 

 
Fine premier 

 
Velkommen til GTI-Stavanger 

Maraton 
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