
 

Susanne, 15 år Uke 3 Uke 17 Uke 32 

Mandag 45 min. + 
sirkeltrening 

10 x 200 m 
(ca 35 sek.) 

4 x 2 min 

Tirsdag Fri Fri Fri 

Onsdag 1-2-3-2-1 min., 
med pause 
1-1-1,5-1 min. 

1-2-3-2-1 min., 
med pause 
1-1-1,5-1 min. 

2 x 4 x 200 m 
(800 m fart) 

Torsdag 40 min. 40 min. 30 min. + drag 

Fredag Fri God oppvarming + 
10 x 60 m 

Fri 

Lørdag 35 min. + 6x100 m 
med piggsko 

Fri Konkurranse (UM) 
800 m 

Søndag 45 min 45 min. Konkurranse (UM) 
2000 m 
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Treningssider 
 
 

Motivasjon i med- og motgang 
 
 

Susanne Wigene hadde 

sitt idrettslige høyde- 

punkt  i 2006 da hun 

med fantastisk  løping 

tok sølv på 10.000 m i 

EM. Halvannet  år etter 

opererte  hun hælen. 

Overgangen  og kon- 

trasten var stor: Fra 

den lettbeinte løperen 

som fløy lavt over tar- 

tandekket i Gøteborg, 

til ei jente som hinket 

rundt  med beinet  i 

gips. 
 

Av Bjørn Johannessen 
 

e fleste av oss opplever både 
motgang og medgang i løpet av 

livet. Og vi som bedriver idrett, opp- 
lever det også på dette området. 
Desto høyere man befinner seg, 
desto større blir fallet. For topp- 
idrettsutøvere er gjerne toppene 
høyere og dalene dypere enn for oss 
som befinner oss på et noe lavere 
idrettslig nivå. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Høydepunkt: Med fantastisk løping oppnådde Susanne Wigene i 2006 sitt 
idrettslige høydepunkt med sølv på 10.000 m i EM. (Foto: Olav Vikvang) 

eller stor mengde, men jeg begynte 
tidlig med å løpe langturer og vente 
således kroppen min til å løpe 
sammenhengende turer fra relativt 
ung alder. I Haugesund trente vi 
også litt med piggsko gjennom hele 
året, og jeg har vært vant med å løpe 
med piggsko helt siden jeg var 10- 
11 år. I tillegg har jeg hatt en del 
spenst- og drilltrening opp gjennom 
årene. Alt dette til sammen tror jeg 
har gjort at jeg ble tidlig sterk i 
beina. Langintervaller hadde vi ikke 
så mye av da jeg var 15 år. Vi løp 
aldri lengre enn 2-3 minutter på 
intervallene, forklarer Susanne 
Wigene og legger fram et utdrag av 
treningsdagboka  si  som  15-åring. 
(Se tabell 1) 
– Jeg har skrevet treningsdagbøker 

fra jeg var 15 år og fram til i dag, så 
det er lett å bla tilbake og se hva jeg 
har gjort tidligere. Jeg ser at jeg har 
hatt svært fornuftige trenere, for 
progresjonen har vært veldig jevn. 
Jeg hadde ikke noen kjempeharde 
treningsøkter da jeg var yngre, men 
har hele tiden trent med overskudd 
og hatt fridager innimellom. Det 
som går igjen hele veien, er at jeg 
hadde litt sprint, sirkeltrening og 
spenst. Da jeg var yngre trente jeg 
mye mer variert enn det jeg gjør nå, 
for det er lenge siden sist jeg trente 

I oktober holdt Susanne Wigene 
et foredrag om trening og motiva- 
sjon på Ås Ungdomsskole. Hun for- 
talte villig om både oppturer og 
nedturer gjennom sin lange idretts- 
karriere. 

– Jeg føler at jeg begynner å få 
ganske mye erfaring både når det 
gjelder medgang og motgang. Min 
beste sesong var i 2006, men etter 
EM-sølvet har jeg egentlig ikke hatt 
noen gode løp. Jeg har nå hatt to år 
med motgang, og jeg føler derfor at 
jeg har fått min dose. Motgang 
kommer bestandig i perioder, så 
sånn sett er idretten hard og brutal, 
innleder Wigene. 

Sølvvinneren fra EM i Gøteborg 
for to år siden har vært et stykke bak 
formen hun viste da hun løp 10.000 
meter på 30.32. I februar i år ope- 
rerte hun foten (Haglunds hæl), og 
hun kan fremdeles ikke trene så mye 
hun ønsker etter operasjonen. 

 

I begynnelsen... 

Susanne Wigene fylte 30 år i febru- 
ar og har holdt på med friidrett 
omtrent hele livet. 
– Jeg begynte med friidrett da jeg 
var 6 år og har alle år siden den gang 
vært aktiv og medlem av en friid- 
rettsklubb, forteller jenta som er 
oppvokst i Haugesund, men som nå 
er bosatt i Oslo. 

Susanne Wigene har en storebror 
som er 4 år eldre enn henne selv. 
Han drev med friidrett, og som så 

gjøre det samme som storebroren. 
– Egentlig måtte vi være 7 år før 

vi fikk begynne med friidrett, men 
jeg fikk lurt meg med da jeg var 6. 
Da jeg var 10 år, begynte jeg å kon- 
kurrere, og også der fikk jeg mast 
meg til å begynne litt før vi egentlig 
hadde lov, ler Susanne. 

I starten konkurrerte hun i alle fri- 
idrettsøvelser, bortsett fra kast. 

– I Haugesund har det alltid vært 
et godt friidrettsmiljø, og det gode 
miljøet  er  nok  en  av  de  viktigste 
grunnene til at jeg i alle år har fort- 
satt med friidretten, mener hun. 

Selv om hun startet tidlig, så var 
hun aldri noen barnestjerne. 

– Den beste plasseringen jeg fikk 
var en 3. plass på 800 m i Donald 
Duck-lekene.  Og  selv  om  jeg  var 
med i Haugesund fram til jeg var 20 
år, så har jeg ingen klubbrekorder 
der, beretter hun. 

 
Spesialisering 

Fram til Susanne Wigene var 21 år, 
hadde hun vekslende år med med- 
og motgang. 

– Ofte får jenter litt motgang når 
de kommer opp i 16-17-årsalderen. 
Kroppen forandrer seg, og veldig 
mange slutter i den alderen. Jeg 
merket også at resultatene plutselig 
var dårligere enn året før, men det 
var ikke snakk om at jeg skulle gi 
meg av den grunn. Jeg tror det skyl- 
des det gode miljøet i Haugesund, 
forteller Wigene. 

år,  konkurrerte  hun  i  det  meste. 
Klubben hadde to fellestreninger i 
uka, og Susanne trente sjelden noe 
mer utover dette. Først da hun var 
15 år, begynte hun å spesialisere seg. 

– Ofte er det sånn at en liker de 
øvelsene man gjør det best i. Det var 
på 800 m jeg gjorde det best, så da 
var det også naturlig for meg å velge 
de litt lengre løpsøvelsene, forteller 
Wigene. 

Sitt  første  treningsprogram  fikk 
hun da hun var 15 år, og det var Jon 
Udal som var treneren hennes. Udal 
har blant annet også vært trener for 
Karl Johan Rasmussen. 

–  På  mandagstreningene  løp  vi 
bestandig en langtur på 45 minutter 
og hadde deretter sirkeltrening inne. 
Det var verken spesielt hard trening 

sprint.  Men  jeg  tror  jeg  har  hatt 
igjen  for  den  sprinttreningen  jeg 
gjorde    i    ungdommen,    mener 
Susanne Wigene. 

Da  Susanne  Wigene  var  17  år, 
begynte hun for første gang å løpe 
økter med 1000 meters intervaller. 
En klassiker de fleste langdistanse- 
løpere har vært borti. 

–  Jeg  husker  jeg  syntes  1000 
meter var kjempelangt, og på inter- 
valltreningene  har  jeg  heller  aldri 
vært vant til å ha lange pauser. De 
lengste pausene jeg hadde som 17- 
åring,  var  90  sekunder  på  1000 
meters intervallene. I pausene jog- 
get vi bestandig. Jeg har aldri gått i 
noen pauser, forteller hun. (Se tabell 
2) 

Hele tiden gikk langturene igjen, 

mange andre småjenter ønsket hun å Fram til Susanne Wigene var 15 Tabell 1: Eksempel på treningsuker Susanne Wigene hadde da hun var 15 år. 
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Susanne, 18 år Uke 3 Uke 13 Uke 30 

Mandag Progressivt: 
40 min. 

20 min. + bakke 
12 x 45 sek. 

30 min. + drag 

Tirsdag 30 min. + 
6 x 150 m 
med piggsko 

55 min. Bislett, 800 m 
2.13! 

Onsdag 55 min. Økt 1: 25 min. 
Økt 2: Terrengløp 
860 m 

50 min. 

Torsdag 20 min. + 8x2 min. 
+ 5x45 sek. med 
sprunglauf i bakke 

50 min. + spenst 
og 4x150 m 

Økt 1: 25 min. Økt 
2: 40 min. (siste 
20 min. fort) 

Fredag Fri 35 min. + drag 
på banen 

50 min. 

Lørdag 5 x 1000 m 
(3.40-43), 
pause 90 sek. 

Mosvannsløpet 
1100 m 

5 x 1000 m 
(3.35-40), 
pause 90 sek. 

Søndag 55 min. 60 min. 50 min. 
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Susanne, 15 år Uke 2 Uke 11 Uke 31 

Mandag 50 min. + 
sirkeltrening 

45 min. + 
sirkeltrening 

50 min. 

Tirsdag 35 min. + 
10 x 60 m 

10 x 300 m, 
pause 100 m jogg 

5 x 1000 m, 
pause 90 sek. 

Onsdag Fri 50 min. 50 min. 

Torsdag 60 min. med 
innlagt 2 x 5 min. 

40 min. + drill, 
spenst og 4x150 m 

20 min. + drill og 
2 x (8x60 m) 

Fredag Fri Fri 35 min. 

Lørdag 6 x 2 min., 
pause 90 sek. 

4 x 1000 m, 
pause 90 sek. 

4 x (300+200 m) 

Søndag 50 min. 60 min. Fri 

Tabell 2: Eksempel på treningsuker Susanne Wigene hadde da hun var 17 år. 

holdt formen fremdeles bra ved like. 
Jeg trente fordi jeg syntes det var 
gøy, og det har alltid vært årsaken til 
at jeg har fortsatt med løpingen. 
Etter hvert som jeg fikk de tunge 
årene litt på avstand, og kroppen 
begynte å fungere litt igjen, ble jeg 
på våren 2003 kjent med Knut 
Kvalheim. Det begynte å gå lettere 
på trening, og jeg fikk lyst til å kon- 
kurrere  igjen.  Så  etter  å  ha  vært 
borte i to sesonger, begynte jeg å 
konkurrere igjen i 2003. Selv om 
det ikke ble noen perser, så var jeg i 
alle fall tilbake på det nivået jeg 
hadde vært på i 1999, forklarer 
Wigene. 

Susanne Wigene jobbet fulltid 
som lærer i to år. Og selv om det var 
veldig hektisk, så hadde det en stor 
fordel: Nemlig to måneders som- 
merferie. 

– Om sommeren kunne jeg bare 
trene og slappe av, og det resulterte 
i at jeg plutselig fikk overskudd. 
Sommerferien reddet noen av 
sesongene mine. Det siste året som 
jeg jobbet som lærer, fikk jeg støtte 
fra Friidrettsforbundet. Men iste- 
denfor å bruke støtten til å dra på 
treningsleir, valgte jeg å bruke den 
til å redusere stillingen min til 80 
prosent. Det gjorde at jeg fikk en fri- 
dag i uka og kunne hvile ut. Til sam- 
men jobbet jeg tre år som lærer, men 

og Wigene vente seg til å springe 
rolige, sammenhengende turer. 
Kondisjonen kom gradvis. 

– Men om du sammenligner tre- 
ningen min da jeg var 16-17 år med 
treningen til noen av dagens beste 
jenter i samme alder, så trener de 
betydelig mer enn det jeg selv gjor- 
de. Men så løper de også fortere enn 
jeg gjorde. Jeg var 16 år første gang 
jeg var med på junior-NM, og da løp 
jeg 3000 m så vidt under 11 minut- 
ter. Jeg gjorde det greit i min års- 
klasse, men jeg hevdet meg ikke i 
toppen. Da jeg var 19 år kvalifiserte 
jeg meg til junior-EM og løp 3000 
m på 9.39, forteller Wigene. 

Til sammenligning har 18-åring- 
en Karoline Bjerkeli Grøvdal, som 
topper årets aldersstatistikk, denne 
sesongen løpt 3000 m på 9.09. 

 
Tunge år 

Da Susanne Wigene var 18 år, økte 
hun  treningsmengdene  ytterligere 
og begynte å trene hver dag. På 
sommeren la hun i tillegg inn en 
ekstra morgentur på 25 minutter en 
gang i uka. 
– Fra jeg var 15 år og fram til jeg 

var 18, så økte jeg treningsmengden 
gradvis fra å løpe 4-5 ganger i uka 
til å løpe hver dag. I løpet av disse 
årene hadde jeg ingen skader, og det 
tror jeg er takket være den gradvise 
økningen  i  mengde,  forteller  hun. 

til å trene med pulsklokke. 
Intensiteten gikk på følelse, og det 
ble skilt mellom rolig, middels og 
hard trening. 

– De øktene som skulle være 
harde, de ble kjørt hardt. Også da 
jeg var yngre kjørte jeg hardt på de 
harde øktene. I Haugesund har vi 
alltid vært vant til å trene mye året 
rundt. Trenerne var veldig opptatte 
av at vi ikke skulle være i form om 
vinteren, men ha en jevn stigning 
utover året. I tillegg til hardøktene 
konkurrerte jeg mye gjennom hele 
året også. Om våren deltok jeg i ter- 
rengløp og stafetter mens det om 
sommeren var baneløp fra 800 m og 
oppover. Da jeg var 18 år, dro jeg 
for første gang alene inn til Oslo for 
å delta på et stevne på Bislett. Jeg 
sprang 800 m og perset med tiden 
2.13. Det var et stort øyeblikk som 
jeg fremdeles husker tilbake på med 
gode minner, forteller Wigene. 

Susanne Wigene bodde i 
Haugesund fram til hun var 20 år. 
Da flyttet hun til Oslo og begynte på 
lærerhøgskolen. 

– Fram til da hadde det meste gått 
bra, og jeg hadde jevn framgang. 
Men i Oslo kom jeg med i et tre- 
ningsmiljø som ble litt for seriøst 
for meg og som gjorde at jeg ble 
overtrent og fikk prestasjonsmessig 
tilbakegang. Jeg ble veldig lei alt 
som hadde med seriøs friidrett å 
gjøre, og jeg konkurrerte veldig lite 

Hardt liv 

Høsten 2003 meldte Susanne 
Wigene seg inn i Tjalve, og etter å 
ha fått Knut Kvalheim som trener, 

da jeg fikk tilbud fra DnB NOR om 
en 50 prosent stilling takket jeg ja. 
Den jobben har jeg nå hatt i tre år. 
Stillingen har vært veldig fleksibel 

(Se tabell 3) 
Susanne Wigene har aldri vært vant 

i 2001 og 2002. Men selv om jeg 
ikke  konkurrerte,  så  trente  jeg  og 

Nedtur og opptur: I NM 2006 ble Susanne Wigene slått av en jublende 
Ragnhild Kvarberg på 1500 m. Wigene følte seg tung og sliten i beina, og 
selvtilliten var dårlig. 10 dager senere løp hun inn til EM-sølv på 
10.000 m. (Foto: Olav Vikvang) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3: Eksempel på treningsuker Susanne Wigene hadde da hun var 18 år. 

bestemte hun seg for å se hvor god 
hun virkelig kunne bli. 
– Jeg bestemte meg for å trene 

skikkelig, og begynte å trene to 
ganger om dagen. På det tidspunktet 
hadde jeg begynt å jobbe fulltid som 
lærer, og for å få til to økter om 
dagen, måtte jeg opp tidlig om mor- 
genen. Klokka ringte 6.25, og jeg 
var ute og løp 6.40. Jeg løp en mil, 
og deretter var det hjem for å dusje 
og spise frokost før jeg dro på jobb. 
Om ettermiddagen, når jeg kom 
hjem fra jobb, var det ut å trene 
igjen. Jeg var nødt til å følge en sla- 
visk plan om jeg skulle få gjort alt 
jeg ønsket i løpet av dagen. Det var 
et hardt liv, men det meste går hvis 
man virkelig har bestemt seg. Jeg 
hadde tatt et valg om at jeg skulle bli 
god, og jeg visste hva som skulle til, 
forteller hun. 

og bra, men nå som alt ligger til 
rette, så har det vært ekstra frustre- 
rende at jeg ikke har fått trent som 
jeg vil på grunn av skader og en fot 
som ikke har fungert, sukker hun. 

 
Harde baneøkter 

Siden 2003 har Susanne Wigene 
trent i Tjalve hvor de har hatt to fel- 
les intervalltreninger i uka, pluss en 
langtur på søndagene. 
 
Årsplanen hennes består av: 
• Grunntreningsperiode 
• Overgangsperiode 
• Konkurransesesong 
• Restitusjonsperiode 
 

Grunntreningsperioden går fra 
november til april, og målet for peri- 
oden  er  å  opparbeide  seg  så  god 

 
8-2008  39 



 

kondistekstnr 8-2008 12-12-08  09:20  Side 40 

 
 
 
 

Treningssider 
 
 

kondisjon som mulig. For en lang- 
distanseløper vil det si å klare å løpe 
fort  i  45-75  minutter.  Også  for 
Susanne Wigene, som normalt ikke 
konkurrerer mer enn i 15 minutter. 
Standardøkter er 10 x 1500 m inter- 
valler og 50 minutter hurtig langtur. 

Overgangsperioden finner sted i 
april og mai, og målet for perioden 
er å løpe fort uten å slite. Dessuten 
skal   det   høye   kondisjonsnivået 
bevares. 

– Trening med piggsko begynner 
i overgangsperioden, men jeg holder 
fremdeles  mengden  godt  oppe.  I 
2006,  som  var  min  beste  sesong, 
hadde jeg et snitt på over 200 km i 
uka fra november til mai, forteller 
Wigene. 

I overgangsperioden pleier hun å 
kjøre noen harde intervalløkter på 
bane.  En  slik  type  økt  er  2000  – 
1600 – 1200 – 800 – 400 m med 400 
m joggepause. Da skal 2000 mete- 
ren gå i 5000 m-fart, og tilsvarende 
fortere på de kortere dragene. 800 m 
skal helst gå under 2.20, og som ras- 
kest har Wigene løpt på 63 sekunder 
på den avsluttende 400 meteren. 

– Dette er ei kjempehard økt som 
jeg som regel bare har et par ganger 
i året. Hvis jeg har en sånn økt ti 
dager før jeg skal springe en 5000 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trener: Etter to tunge år med mye motgang meldte Susanne Wigene seg inn i Tjalve høsten 2003 og fikk Knut 
Kvalheim som trener. Hun bestemte seg for å satse skikkelig, og treningen ga fremgang og resultater. 
(Foto: Bjørn Johannessen) 

konkurranse, og økta har gått bra, så er selvtilliten min god. Da vet jeg at 
jeg at hvis jeg har klart 2000 m i min 

Susanne Wigene dårlig. Hun følte 
seg tung og sliten i beina, og hun var 

5000 m, for der hadde jeg oppnådd 
best tider. Men grunnen til at jeg 

Konkurranseglad: Susanne 
Wigene har alltid likt å konkurrere. 
Her vinner hun Djupadalten i 
Haugesund i 1999. 
(Foto: Elisabeth Børsheim) 

5000 m-fart, så skal jeg klare å 
komme meg i mål. Men siden jeg 
ikke har så mange baneøkter, og en 
av de få baneøktene går dårlig, så 
rakner selvtilliten. Kvalheim passer 
derfor på at jeg er uthvilt før jeg skal 
ha de harde baneøktene. Som regel 
løper  jeg  sammen  med  noen  på 
disse øktene, så dermed behøver jeg 
bare å konsentrere meg om å henge 
på han jeg løper sammen med. Det 
er vanskelig å kjøre harde baneøkter 
alene og samtidig prøve å holde far- 
ten oppe. Da finner man lett en fart 
som er litt for behagelig. For det er 
jo ingen som liker å ha det veldig 
vondt, mener Wigene. 

 
Mot EM 

Sine beste sesonger hadde Susanne 
Wigene i 2005 og 2006. Hun kon- 
kurrerte mye, og i 2005 hadde hun 
over 20 konkurranser i løpet av 
sesongen. Formen var jevn gjennom 
hele året. 

– I 2006 var opplegget litt anner- 
ledes, for da var EM det store målet. 
Planen var å få en formtopp da, og 
alt annet jeg var med på var som et 
ledd i forberedelsene til EM, fortel- 
ler hun. 

Fredag 28. juli 2006, 10 dager før 
10.000   m   i   EM,   løp   Susanne 
Wigene inn til sølv på 1500 m i NM 
på Bislett. 

– Jeg løp dårlig og var ikke for- 
nøyd med sølv. Jeg ville helst ha 
gull, og hadde derfor lyst til å løpe 
5000 m i NM også. Den skulle gå på 
søndagen. Men Kvalheim sa nei, for 
planen vår for å få til en formtopp i 
EM var at jeg bare skulle løpe 1500 
m i NM. Så vi holdt oss til planen, 
sier hun. 

Etter   NM   var   selvtilliten   til 

blitt slått på 1500 m. 
–  Knut  Kvalheim  var  mindre 

bekymret enn meg etter NM, for han 
visste at jeg hadde trent bra i forkant 
av mesterskapet. På mandagen, en 
uke før EM-løpet, skulle jeg løpe en 
hurtig tur. Jeg har noen faste løyper 
som jeg pleier å bruke, men siden 
jeg var usikker på formen ville jeg 
helst ikke løpe den faste runden min 
i forkant av EM. På den faste runden 
har jeg tidligere tider å sammenlig- 
ne med, og hvis økta kom til å gå 
dårlig, ville det ødelagt selvtilliten 
min ytterligere. Derfor løp jeg en 
løype jeg aldri hadde løpt tidligere. 
Knut syklet ved siden av meg, og 
etter 20-30 minutter spurte han om 
jeg ville vite hvor fort det gikk. Ja, 
men bare hvis det går bra, svarte jeg. 
Og heldigvis gikk det bra. Det ble 
en kjempehard tur på 48 minutter 
der jeg gikk helt ned i kjelleren og 
tømte meg, forteller Wigene. 

Dermed    var    treningsforbere- 
delsene  til  EM  gjort.  Mandagens 
harde langtur hadde gått veldig bra, 
og det var en uke igjen til hun skul- 
le løpe 10.000 m. 

– Hele uka etter den harde turen 
kjente jeg meg sliten og tom, men 
det var også planen. Det var først på 
morgenturen  på  konkurransedagen 
at jeg følte meg litt ovenpå igjen, 
sier Susanne Wigene. 

 
Motivasjon under EM-løpet 

Gøteborg, mandag 7. august 2006. 
28 løpere står på startstreken i EM- 
finalen  på  10.000  m  for  kvinner. 
Susanne Wigene er en av disse. 

– Det er uten tvil det tøffeste løpet 
jeg har løpt i hele mitt liv. På for- 
hånd var det mange som mente jeg 
bare burde ha nøyd meg med å løpe 

ikke  hadde  noen  gode  tider  på 
10.000, var først og fremst fordi jeg 
aldri  hadde  løpt  noen  skikkelig 
10.000 m. Jeg visste at jeg var godt 
trent og at jeg i EM kunne gjøre det 
like godt på 10.000 som på 5000 m, 
forteller hun. 

For å prestere optimalt i en kon- 
kurranse  må  man  ikke  bare  være 
fysisk  godt  trent,  det  mentale  er 
også veldig viktig. Underveis i en 
konkurranse skjer det mye oppe i 
hodet,  og  når  man  skal  løpe  25 
runder på en bane får man god tid til 
å tenke underveis. 

–    Da    startskuddet    gikk    i 
Gøteborg, satte vi av gårde i en hard 
fart allerede fra start. Det oppstod 
veldig fort en tetgruppe på ni løpere. 
Jeg ble liggende bakerst av disse ni, 
og den første tanken som slo meg 
var at jeg i alle fall ikke ønsket å bli 
nummer ni. Jeg hadde høyere ambi- 
sjoner enn som så, forteller Susanne 
Wigene. 

Det som begynte med en gruppe 
på ni, ble etter hvert redusert til en 
gruppe på seks løpere. 

– Jeg lå og sleit hele veien og lå 
fremdeles  bakerst  i  tetgruppa.  På 
langsidene dro de litt ifra meg, og så 
tok jeg dem igjen i svingen. På for- 
hånd hadde jeg fått beskjed om at 
jeg etter 6000 meter kom til å føle 
meg sliten. Og det stemte; jeg var 
sliten. Jeg fikk mange negative tan- 
ker, og jeg begynte å legge merke til 
løpere som ga seg og brøt løpet. Jeg 
begynte da å fundere på hvordan jeg 
selv skulle komme meg ut av stadi- 
on dersom jeg også bestemte meg 
for å bryte, forteller hun. 

Det   gikk   tungt,   og   Susanne 
Wigene var inne i en negativ tanke- 
gang.  Hun  måtte  komme  seg  opp 
igjen. 
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Treningssider 
 
 

– Jeg begynte å tenke på en av 
guttene jeg trener mye sammen med 
i Tjalve. I NM, uka før løpet mitt i 
Gøteborg, sprang han 10.000 meter. 
Jeg satt og så på mens han løp, og så 
hvordan han kjempet og var skikke- 
lig tøff mot seg selv. Hans innsats og 
vilje gjorde at han sprang et bra løp. 
Kan han klare det, så kan jammen 
jeg også klare det, tenkte jeg mens 
jeg løp i Gøteborg. Så jeg brukte han 
som motivasjon. Men det var tungt. 
På forhånd var drømmen min i mes- 
terskapet å ta en medalje, og jeg vis- 
ste at jeg måtte være tøff mot meg 
selv for å nå målet. Jeg visste at det 
måtte være vondt. På hver runde 
passerte vi en stor klokke, og jeg 
forstod hvilken fart det gikk i. Selv 
om det gikk tungt, så gikk det fort. 
Jeg passerte første 5000 m på 15.16, 
forteller  jenta  som  kom  i  mål  på 
30.32,36. 

– Da jeg kom gjennom den tunge 
perioden  etter  6000  m,  så  jeg  på 
klokka at vi hadde løpt i 20 minut- 
ter. Jeg tenkte at når jeg nå hadde 
løpt i 20 minutter, så skulle jeg klare 
10 minutter til også. Da det var 2000 
m igjen begynte jeg å tenke på alle 
de harde treningsøktene jeg hadde 
hatt, og i tankene mine delte jeg opp 
de siste rundene i intervaller. Det var 
bare  fem  igjen  i  tetpulja,  og  jeg 
begynte å legge merke til hvor tungt 
de andre i feltet pustet. Jeg skjønte 
at de var minst like slitne som det 
jeg var, og det resulterte i at jeg selv 

begynte å føle meg piggere igjen. 
Det er utrolig hvor mye som ligger i 
hodet, for det var absolutt ingen 
grunn til at jeg plutselig skulle bli 
piggere når det var fem runder igjen. 
Men de siste rundene av løpet føltes 
faktisk ganske behagelige sammen- 
lignet med de første. På den aller 
siste runden tok jeg ut absolutt alt 
jeg hadde, og jeg fikk en gele- 
følelse i beina som jeg aldri har opp- 
levd maken til verken før eller siden. 
Folk har i ettertid sagt til meg at jeg 
burde ha prøvd å spurte litt tidligere, 
men det hadde jeg ikke klart. Jeg er 
helt overbevist om at jeg fikk ut 
absolutt alt jeg hadde under løpet i 
Gøteborg, forteller Wigene. 

Hun kom i mål til en sølvmedalje 
på tiden 30.32,36 og var under 
sekundet fra gullmedaljen. Men det 
var heller ikke mer enn fire tideler 
ned til tredjeplassen. 

– Nå er det endelig over, var det 
første jeg tenkte da jeg passerte mål- 
streken. For det gikk et par sekunder 
før jeg skjønte at det ble sølv, smiler 
hun. 

Susanne   Wigene   forteller   at 
10.000 meteren var et slit, men sølv- 
medaljen var verdt alt slitet. 

– Man må være hard mot seg selv, 
og når man har satt seg et mål, må 
man kjempe helt til siste slutt. Det 
finnes ingen snarveier. Man må tåle 
smerte og ikke være redd for å ha 
det vondt. Man må venne seg til å 
kjøre hardt også på trening, for da er 

det lettere å presse seg i konkurran- 
ser også. Nå har jeg hatt to år uten 
noe særlig suksess, men når jeg ten- 
ker tilbake, ville jeg ikke vært foru- 
ten løpet i Gøteborg. Selv om jeg 
kjørte meg litt i senk. Det var verdt 
det, men det har kostet. Jeg satte pris 
på de årene det gikk bra og klarte å 
nyte de gode løpene og øyeblikkene, 
og det tror jeg skyldes at jeg har hatt 
motgang tidligere år også. For har 
du hatt motgang tidligere, så setter 
du mer pris på de gangene det går 
bra, sier Wigene. 

 
Fremdeles høye ambisjoner 

Susanne Wigene ser videre fram- 
over og er optimist. 

– I 2007 fungerte ikke kroppen, 
og da den endelig begynte å fungere 
igjen ble bare foten verre og verre. I 
februar måtte jeg operere hælen, og 
jeg våknet opp av narkosen med 
foten i gips. Jeg har hatt mange gode 
grunner til å gi meg, men har i alle 
fall ikke lyst til å gi meg nå mens jeg 
ligger på bunn. Jeg synes fremdeles 
det er gøy å springe, og jeg vet hva 
som skal til for å bli god igjen. Jeg 
er  motivert  for  å  komme  tilbake, 
men er fullstendig klar over at veien 
tilbake er tøff. Men jeg har lyst til å 
komme tilbake der jeg var, og jeg 
har kjempelyst til å ta den norske 
rekorden  til  Ingrid  Kristiansen  på 
5.000 m, avslutter Susanne Wigene. 

 

Susanne Wigene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Født:    12.02.78, Haugesund 
Bosted: Oslo 
Jobb:   DnB NOR, 50 prosent 

stilling. Utdannet all- 
mennlærer. 

Klubb: IK Tjalve 
Trener: Knut Kvalheim 
Meritter: 
EM 2006 – sølv 10.000 m 
VM 2005 – nr. 13 på 5000 m 
Ti individuelle NM-gull 
En kongepokal 
Personlige rekorder: 
800 m – 2.13,39 (1996) 
1500 m – 4.13,01 (2005) 
3000 m – 8.40,23 (2005) 
5000 m – 14.48,53 (2005) 
10000 m – 30.32,36 (2006) 
3000 m hinder – 9.45,21 (2004) 
Halvmaraton – 1.15.03 (2003) 
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