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Treningssone / 
treningsform 

Laktat (mmol/l) 
LT-1710 

% av maksimal 
hjertefrekvens 

Effekt 

1: Rolig langtur 0,7-1,7 60-72,5 % Økonomisering 

2: Langtur 1,7-2,6 72,5-82,5 % Økonomisering 

3: Maratonfart: 
hurtig langkjøring 
eller lange inter- 
valler / fartslek 

2,6-3,6 82,5-87,5 % AT minus – AT 

4: Halvmaratonfart 
og litt raskere: 
hurtig langkjøring 
eller lange inter- 
valler / fartslek 

3,6-5,8 87,5-92,5 % AT – AT pluss 

5: 10000-3000 
m-fart: korte og 
lange intervaller/ 
fartslek/bakkeløp 

5,8-8,7 92,5-97 % AT pluss/VO2 maks 
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Kondiskrigen 
 
 
 
 

Er det best å løpe mye 

og langt,  eller er fire 

ganger fire minutter 

snarveien til godfor- 

men? Ekspertene løper 

i hver sin retning. 
 

Av Øystein Lie 

bedre form om å balansere og kjen- 
ne seg selv. Passe på å slite mer enn 
det en har gjort før, men samtidig 
ikke øke intensiteten så mye at 
kroppen klapper sammen. Det er 
lettere sagt enn gjort. Statistikken 
sier at 40 prosent av skadene skjer i 
løpet av de første seks ukene etter at 
ord blir til handling. 

Det vanskeligste med å trene seg 

livet er fullt av paradokser. For å bli 
bedre må man begrense seg. 

Ingrid Kristiansen ler midt i et 
resonnement. 

– Jeg brukte ikke pulsmåler, vi 
hadde ikke slike duppeditter på 80- 
tallet, men vi visste godt om tre- 
ningssone én, sier Kristiansen. 

Hun sier sone én. 
Å løpe er blitt en vitenskap, en 

Sonene er avhengig av individuell 
makspuls, uansett nivå (se tabellen). 

Selv om pulsen er den samme på 
to løpere, kan farten variere. Det er 
med andre ord hastigheten på bena 
og steglengden som forteller hvor 
god formen er – selv om hjertene 
hamrer i takt. 

– Bygg grunnmuren først, og vent 
med å innrede huset med fine sofaer 

   opp er å holde igjen. Men når solen 
skinner,  shortsen  kjennes  lett  og

 
vitenskap  om  hjertet.  Grovt  sett 
deles  hjertefrekvensen  inn  i  fem

 
og gardiner, sier hun som en gang 
var verdens beste.

 
et finnes de som liker å løpe, og 
de som hater det. Men det er en 

tredje kategori mennesker, som det 
kanskje er flest av: De som er klemt 

 

kroppen har en god dag, kreves det 
en omvendt disiplin som beviser at 

 

soner, der sone én er den letteste og 
sone fem er når hjertet hakker løs. 

 

Kristiansen sier sone én er opp- 
byggende og forbrenner mest fett. I 
sone én er hjerteslagene rolige og 

mellom det å ville – og det å visne. 
De som skyr unna når de ikke har 
dagen. De som er trimmere, ikke 
mosjonister. 

Det er to forskjellige verdener. 
Mosjonisten trener regelmessig, 
også når det snør og regner, mens 
trimmeren ikke har en indre pisk. 
Mosjonisten trener med hodet. I 
hvert fall forsøker han, for det er et 
virvar der ute. 

Felles for begge er at det er van- 
skelig å finne ut hvordan det skal 
trenes. For det er kondiskrig i 
Norge: Grovt sett finnes det to leirer 
innen utholdenhetstrening. Noen 
går for mengdetrening, mens andre 
sverger til hard intervalltrening for å 
heve det maksimale oksygenoppta- 
ket. Og det er så å si umulig å pluk- 
ke det beste fra to verdener, det må 
velges, mener de mest ytterliggå- 
ende. 

En balansekunst 

Generelt  handler  det  å  komme  i 

Olympiatoppens intensitetsskala for utholdenhetsidrett: Tabellen viser 
laktatverdier, målt med LT-1710, og hjertefrekvens i prosent av maksimal 
hjertefrekvens i forhold til ønsket treningseffekt for godt utholdenhets- 
trente utøvere. Det finnes også mer intensive soner (sone 6-8) der en 
driver tempo- og hurtighetstrening. 

bedagelige, cirka femti-seksti pro- 
sent av maks. Å bevege seg i sone 
én merkes bare lett på kroppen, og 
det er fullt mulig å bable underveis. 

– Alle som trener, bør ha en rolig 
langtur på halvannen til to timer i 
uken. Og det er ikke noe nederlag å 
gå. Da jeg var på mitt aller beste, 
gikk jeg store deler av langturen for 
å være sikker på at treningen ikke 
skulle være for hard. Det er bedre å 
løpe for sakte enn for hurtig. 

Høres bra ut. 
 

Det enkle er det beste 

– Ja, for i dagens samfunn er sone 
én nesten glemt. Alt skal skje så 
raskt og effektivt. Folk er så opptatt 
av pulsklokkene sine at de glemmer 
å utføre aktiviteten. De tror bare det 
å  ha  en  pulsklokke  vil  gi  bedre 
form. Men pulsklokke kan være et 
fint verktøy hvis den brukes riktig. 
Særlig for å forsikre seg om at en 
løper sakte nok på langturene, sier 
hun. 
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Når Kristiansen forteller om 

hvordan hun ble verdens beste løper, 
hender det at folk ikke tror henne. 

– Treningsprinsippene er så enkle 
at de ikke er salgbare. Jeg trente 13 
ganger i uken. Bare to ganger i sone 
tre, men mest i sone to og én. 

I sone tre trener man under den 
anaerobe terskelen. Det vil si at 
musklene får nok oksygen, og der- 
med opplever løperen ingen surhet i 
kroppen. Hjertet og lungene får rik- 
tignok kjørt seg, men det gjør aldri 
skikkelig vondt. Kristiansen har 
med andre ord hatt mest rolig tre- 
ning. 

– Det er fornuftig, sier hun. For 
desto mer en trener, jo roligere må 
treningen være – siden en som kjent 
bryter ned kroppen under aktivitet. 
Det er først under hvile kroppen blir 
i bedre form, siden den forbereder 
seg på nye påkjenninger. Og er en i 
stand til å trene riktige mengder 
samtidig som kroppen får akkurat 
nok tid til å pusse opp, stiger form- 
kurven. 

Hun mener det er nok med én 
intervalløkt hvis en trener tre ganger 
i uken. 

– Noen glemmer at spinning og 
aerobic er intervalltrening. Det er 
viktig å ikke ha for mye intervaller, 
for da stagnerer man og går lei før 
eller siden. Og husk alltid å avslutte 

Helgerud.  De  fleste  mosjonistene 
har  hørt  om  Helgerud,  og  de  er 
enten for eller imot ham – men alle 
snakker nå om fire ganger fire 
minutter. Intervaller. Etter oppvar- 
ming løpes det over melkesyreter- 
skelen i fire minutter. Pausene er 
lange, det skal jogges rolig i tre-fire 
minutter, før det er på’n igjen. 
Pulsen skal ligge mellom 85 og 95 
prosent av maks. 

Helgerud mener det er vitenska- 
pelig bevist at hans type intervalltre- 
ning eskalerer formen. Maksimalt 
oksygenopptak er den viktigste 
enkeltfaktoren for å oppnå gode 
resultater, lyder hans mantra. 
Professoren har hatt kondisjonslek- 
sjoner i Real Madrid, Celtic og 
Barcelona, og det er hans ideer som 
har ligget til grunn for Marit 
Bjørgens og Charlotte Kallas tre- 
ningsprinsipper. 
 
– Men er det ikke vel hard trening 
for oss vanlige mosjonister? 
– Nei, vi har testet fire ganger fire- 
intervaller på hjertepasienter, MS- 
syke, fotballspillere og toppidretts- 
utøvere. Alle har hatt økning i det 
maksimale oksygenopptaket. Og 
hvis hjertesyke klarer å gjennomfø- 
re øktene fem ganger i uken, hvorfor 
skal ikke du klare det? Marit 
Bjørgen  har  på  det  meste  hatt  ni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trening og transport i Amsterdam: Trening kan en få på mange måter 
og steder. I Vondelpark i Amsterdam er det plass til både mosjonsløperen 
og nyttesyklisten, og sannsynligvis kommer de begge i bedre form. 
(Foto: Øystein Lie) 

treningene med ti minutter rolig 
dassing. Det er viktig med restitu- 
sjon, sier Kristiansen. 

 
Intervallguruen 

Noen tror hjernen har skyld i at vi 
regjerer på planeten, men det er i 
beste fall halve sannheten. Uten 
våre to lange ben ville vi ikke hatt 
en nubbesjanse. En hjerne trenger 
mye protein, og for å få tak i kjøtt 
må det løpes langt og i flokk. 

Vi behøver ikke lenger å løpe 
samlet, og derfor trenger vi ny inspi- 
rasjon. Den nye inspirasjonen kom- 
mer fra Trondheim. Han er profes- 
sor   ved   NTNU   og   heter   Jan 

 

 
Rolig trening: Ingrid Kristiansen 
som samtidig hadde verdensrekor- 
den på 5000 m, 10.000 m, halvma- 
raton og maraton, sier at den stør- 
ste utfordringen er å holde igjen 
på intensiteten. 
(Foto: Kjell Vigestad) 

slike økter i uka, sier Helgerud. 
Helgerud   opererer   ikke   med 

soner, for ham er det snakk om et 
intensitetsnivå. 

– Pulsen bør ligge mellom 10 og 
30 slag under maks. Under interval- 
lene er en ikke stiv i musklene, selv 
om en er kraftig andpusten. Når en 
er ferdig med intervallene, skal det 
være mulig å greie et intervall til 
hvis jeg ber deg om det. Og en skal 
også  kunne  løpe  ytterligere  i  et 
minutt i samme farten hvis en må. 
Det er her forvirringen er stor. Folk 
løper intervallene altfor fort. Det tar 
halvannet til to minutter å komme 
inn i riktig sone. Hastigheten skal 
være den samme på hele draget, og 

 
 
 
 
Intervalltrening: Professor Jan 
Helgerud ved NTNU hevder 4 x 4 
minutter med intervalltrening gir 
det beste treningsutbyttet. 

på alle drag. Husk også at kroppens 
totale fettomsetning er bestemt av 
maksimalt oksygenopptak. Lang- 
kjøring med lavt tempo brenner 
mest fett der og da, men på sikt vil det 
lønne seg mest å kjøre intervaller. 

Helgerud har også kommet frem 
til et par ting til: 

– Du må løpe i oppoverbakke. 
Minst fem prosent stigning, for på 
flata er oksygenopptaket dårligere – 
og i tillegg sparer du knærne. Så har 
vi nettopp funnet ut at maksimal 
styrketrening gir bedre løpsteknikk 
fordi økt styrke gjør det enklere å 
løpe. Ta fire repetisjoner. Med andre 
ord: Du trenger bare å tenke på tal- 
let fire, sier Helgerud. 

 

 
Mengde må til: Johan Kaggestad 
mener manglende mengdetrening 
er grunnen til at nivået på norske 
utøvere har falt de to-tre siste 
tiårene. 
(Foto: Bjørn Johannessen) 

Mengdelærer 

For langdistansetrener Johan 
Kaggestad kan suksess måles i leng- 
de. Kaggestad var landslagstrener i 
friidrett, langdistanseløp, i ni 
sesonger. Det resulterte i 13 medal- 
jer i OL, VM og EM. Han var også 
trener for Grete Waitz og Ingrid 
Kristiansen. I dag er han ansatt i 
Olympiatoppen. 

– Våre beste idrettsutøvere trente 
mellom 80 og 90 prosent i sone én 
eller to. En mosjonist kan parallell- 
forskyve det verdens beste gjør. 
Helgerud vet ikke hva som skjer. En 
kan ikke bli god ved å løpe fire 
ganger fire minutter, en trenger en 
utholdenhetsbase i bunn, sier 
Kaggestad. 

Kaggestad forteller om løperevo- 
lusjonen på slutten av 1950-tallet. 
Da begynte løpere fra New Zealand 
og Australia å danke ut alle andre, 
fordi de løp langt og rolig på tre- 
ning. 

– Tidligere ble det løpt mye inter- 
valler, men de nye løperne begynte å 
trene vesentlig mye mer i sone én og 
to. Siden 50-tallet har det ikke 
skjedd særlig mye treningsfaglig 
innen løping. Nivået i Norge er dår- 
lig fordi det ikke trenes nok 
mengde. I dag ville en løper som ble 
nummer 17 i NM i 1987, vært suve- 
ren, sier Kaggestad. 

Ved siden av hestehov og over- 
vintrede hundebæsjposer, er joggere 
et sikkert vårtegn. Og like sikkert 
som vår blir sommer, blir stiene fylt 
med mindre pes og mer kos. 

– En mosjonist blir i bedre form 
uansett hva han eller hun gjør, sier 
Kaggestad. 

Det er en trøst. Mosjonistene ang- 
rer ikke en svettedråpe.
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