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Anne Margrethe 

Hausken var talentfull i 

flere idretter allerede 

som tenåring. Likevel 

måtte  hun vente til 

hun var 29 før hun 

kunne innkassere sin 

første VM-medalje. 

Gullet kom enda tre år 

seinere. 

og store stafettseire. 
– Da jeg ble tatt ut på elitelaget i 

orientering som 22-åring, trente jeg 
for tøft og ble rett og slett overtrent. 
Jeg var så stiv i lårene at ikke en- 
gang god massasje var nok til å løse 
opp.  Fysioterapeut Johnny Høgseth 
beskrev i klartekst hvor ille det stod 
til: «Hadde Hausken vært hest, ville 
hun vært skutt for lenge siden.» 

Dermed   ble  Anne   Margrethe 
plassert i Olympiatoppens «Prosjekt 
ikke-fungerende idrettsutøver», 
uten  at  det  løste  noen  problemer. 
Hun ble senere satt i kontakt med 

 
 
 
 
 
 
 
Aktiv dame: Anne Margrethe Hausken har markert seg også utenfor 
o-løypa, blant annet som leder for Utøverkomiteen i Olympiatoppen. Hun 
holder også foredrag, som på Trenerseminaret på Norges idrettshøgskole 
der hun viste fram dette bildet av seg selv. (Foto: Runar Gilberg) 
 
Store gleder: Hun har prøvd seg på flere forskjellige kondisjonsidretter, 
og i fjor vår vant terrengglade Hausken Råskinnet. Men 34-åringen har 

   fysioterapeut Johnny Høgseth som aldri angra at hun valgte orientering som sin idrett. (Foto: Kjell Vigestad) 

Av Runar Gilberg 
 

et er kanskje ikke noen tilfel- 
dighet  at  hun  måtte  vente  så 

lenge. Trenden blant norske kvinne- 
lige løpere ser ut til å være at det 
store gjennombruddet kommer seint 
i  20-åra  sjøl  blant  de  som  viste 
meget lovende takter allerede i ten- 
åra.    Susanne    Wigene,    Ingvill 
Måkestad Bovim og Ingrid 
Kristiansen er noen eksempler. 

Og altså Anne Margrethe 
Hausken. Felles for dem alle er at de 
ikke gav opp sjøl om flere sesonger 
av ulike grunner ble prega av stag- 
nasjon. Når tida var moden, kom til 
slutt toppresultatene. 

Anne  Margrethe  skulle  likevel 
gjerne skrudd tida tilbake og gjort 
en del ting annerledes. 

– Tenk å ha vært 16 år nå og hatt 
de erfaringene som alle disse åra har 
gitt meg. For når jeg ser tilbake, er 
det helt klart at jeg var for ivrig og 
drev rovdrift på meg sjøl. Jeg var 
redd for å gå glipp av ting og var 
med på alt – orientering, langrenn, 
skiorientering,  løping.  Som  16- 
åring deltok jeg i hele 85 konkur- 
ranser, forteller Anne Margrethe. 

 

Verdensmester 

Anledningen er det årlige trenerse- 
minaret på Norges idrettshøgskole, 
og o-jenta har fått «Hvordan trener 
en verdensmester i orientering?» 
som tittel på foredraget sitt. Med en 
god porsjon beskjedenhet er over- 
skriften omdøpt til «En o-løpers tre- 
ning». 

Og vi fikk høre om den lange og 
brokete treningsveien fram mot 
internasjonale mesterskapsmedaljer 

gav henne rammeprogram og ble da 
særlig obs på å skille mellom rolig 
og hard trening. Som 24-åring var 
hun fremdeles veldig forsiktig. 

– Jeg ville ikke gå på en ny smell 
og trente bare korte økter. Konkur- 
ransene lot jeg vente, forteller jenta 
som nå er blitt 34 år. 

Det året hun ble 25, var over- 
skuddet og formen i ferd med å inn- 
finne seg. Testene viste framgang, 
og i NM ble det medalje. 

– Et viktig grep for meg etter full- 
ført hovedfag var å gå rett ut i redu- 
sert stilling i min første jobb. 
Dermed fikk jeg bedre tid til både å 
trene og hvile, forteller o-løperen. 
 

Spesifikk trening 

Framgangen har egentlig fortsatt 
hele vegen, med 2008 som det vir- 
kelig store året. 

–  Vinteren  2008  følte  jeg  meg 
nesten «udødelig». Jeg var skadefri 
og frisk og kunne gjøre all den tre- 
ninga jeg bare ønsket. Det ble mer 
spesifikk trening, det vil si teknikk- 
og aerobe hardøkter i kombinasjon i 
terrenget. Når jeg ser tilbake, er det 
ikke noe jeg kunne gjort annerledes, 
og slike perioder der en virkelig er i 
flyten, må en bare ta til seg og nyte. 

Anne Margrethe Hausken har de 
seinere åra trent etter en modell der 
ca. 85 prosent av treninga foregår på 
lav intensitet. De resterende 15 pro- 
sentene  består  av  hardøkter,  og  5 
prosent er på moderat, 6-7 prosent 
på høy og 3-4 prosent på svært høy 
intensitet.  Til  sammen  ble  det  88 
timer  på  moderat  til  svært  høy 
intensitet i 2008. I 2009 ble dette 
timetallet noe lavere. 

Så var det også i 2008 at både 
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VM-gullet og seieren i verdenscu- 
pen sammenlagt kom. Det meste 
klaffet både fysisk og teknisk. 

– For en o-løper er noe av det vik- 
tigste å drive teknikktrening hele 
tida. Det er de åra jeg har drevet 
mest teknikktrening jeg har hatt 
størst framgang, forteller Anne 
Margrethe som har gjort seg kjent i 
skogene over store deler av landet. 
Hun bor i Oslo, løper for Halden og 
kommer opprinnelig fra Karmøy 
utenfor Haugesund. Og det store 
målet er VM i Trondheim i august. 
Der ligger det for øvrig også en gan- 
ske stor hoppbakke, men det er en 
annen historie… 

Sikter en – og klatrer høyt – må 
en også regne med noen nedturer, 
men Anne Margrethe deler gjerne av 
sine dyrekjøpte erfaringer, og til 
slutt i foredraget kom hun med del 
tips om hvordan en kan satse friskt 
uten å kjøre seg i senk. 

– Ofte skylder vi på andre når det 
ikke går bra, men til sist er det en 
sjøl som har ansvaret. Istedenfor å 
komme med unnskyldninger gjelder 
det  å  stille  seg  kritiske  spørsmål, 
sier o-løperen og gir en del eksem- 
pler på typiske unnskyldninger med 
tilhørende spørsmål som en burde 
stilt i stedet: 

 
Unnskyldning       Spørsmål 

«Den samme          Trener du nok? 
treningen passer 
ikke for alle.» 

«Jeg har vært så       Tar du vare på 
mye syk.»               kroppen? 

«Hver gang det        Driver du skade- 
endelig løsner,        forebyggende 
blir jeg skada.»       trening? 

«Jeg er så umotivert  Hva gjør du for å 
for tida.»                bevare gløden? 

«Jeg er ikke fornøyd Gjør du treneren 
med treneren.»       god? 

 
Anne Margrethe Hausken var også 
klar på at medaljer sjelden blir 
utdelt på grunn av flaks eller eks- 
trem formtopping. For å kunne gjøre 
det bra i de store mesterskapene, 
gjelder det å holde et høyt generelt 
nivå. 

– Nivået mitt i VM blir neppe så 
mye bedre enn det snittnivået jeg er 
på ellers i sesongen. Sats derfor på å 
heve snittnivået ditt! Og fremfor alt: 
Grip sjansen når den kommer – ha 
det morsomt! 

 

Anne Margrethe 
Hausken 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alder: 34 år 
Bosted: Oslo 
Yrke: Stipendiat ved 

Nasjonalt folke- 
helseinstitutt 

Sivil status: Gift med Anders 
Nordberg 

Klubb: Halden Skiklubb 
(orientering), IK 
Tjalve (løping), 
Bækkelaget SK 
(langrenn) 

Trener: Diskuterer en del 
med Anders, men 
planlegger tre- 
ningen sjøl 

Idrett: 
Orientering (noe løping når det 
passer og ett langrenn siste 15 
år) 
Meritter: 
Orientering: Gull og sølv VM 
sprint, gull, sølv og bronse VM 
stafett, 1. plass verdenscupen 
sammenlagt, Gull EM sprint 
og langdistanse, bronse EM 
sprint, gull og sølv nordisk 
sprint, sølv og bronse nordisk 
stafett, en rekke NM-medaljer 
av alle valører. 
Løping: 
Sølv NM terrengløp lang 
løype, 2 seire i 
Holmenkollstafetten, 5. plass 
og lagsølv i nordisk terrengløp, 
seier i Råskinnet. 
Langrenn: 
9. plass NM stafett 
Perser løp: 
10.14,96 på 3000 m, 4.40,13 
på 1500 m og 2.18,33 på 800 
m (alle persene ble satt som 
junior, og hun har så å si ikke 
deltatt i baneløp siden) 

 

– Heller Bjørgen enn Johaug 
 

gså Ingvill Måkestad Bovims trener, Knut Jæger Hansen, under- 
streket i sitt foredrag på Trenerseminaret hvor vesentlig det er å 

være tålmodig om en skal hevde seg i løping. 
– Særlig for jenter ser det ut til å være viktig å tenke langsiktig og 

ikke forvente at en skal være på topp tidlig i 20-årene. De fleste av de 
som løper fort som tenåringer, får en stagnasjonsperiode som kan strek- 
ke seg over flere år. Men trener de tålmodig og ikke gir opp, vil de kunne 
komme veldig sterkt tilbake og bli bedre enn noensinne, mente mannen 
som i sin tid trente Tor Øyvind Ødegård til en fjerdeplass på 800 m i 
innendørs-VM. 

– Mange hevder at en blir tregere med åra, men det er ingen grunn til 
at en skal være tregere i begynnelsen av 30-årene enn i begynnelsen av 
20-årene. Mister en fart, er det fordi en ikke trener på og tar vare på hur- 
tigheten, hevda herr Hansen. Han mente at 28 år gamle Ingvill nå er i sin 
beste alder for å prestere. I mange av de internasjonale felta hun har løpt 
det siste året, har hun vært en av de yngste. 

For å understreke poenget sitt sa han – dette var i forkant av skise- 
songen – at han mye heller ville sette pengene sine på at godt voksne 
langrennsjenter som Marit Bjørgen og Kristin Størmer Steira ville gjøre 
det bra til vinteren framfor unge og lovende jenter som Therese Johaug 
og Marthe Kristoffersen. 

Nå når sesongen er over, er det vel bare å vedgå at spådommen har 
slått bra til, sjøl om også Johaug har kommet sterkt ut gjennom sesongen. 

Ingvill Måkestad Bovim har i vinter også virkelig bevist at hun er i 
stand til å prestere. Hun har satt norsk rekord på 1500 m og nordisk 
rekord på 1 mile innendørs. Mileløpet på 4.28,49 var en forbedring av 
Trine Pilskogs rekord med over 10 sekunder. Ute er det bare Grete Waitz 
som har løpt fortere. I 1978, to måneder før hun satte norgesrekorden på 
1500 m (4.00,55), løp hun på 4.26,90. 

Dermed ikke sagt at Ingvill kommer til å løpe på fire blank til som- 
meren, men for tida virker lite å være umulig for duoen Jæger Hansen / 
Måkestad Bovim. 

– Vær tålmodig og tenk langsiktig. Ikke tren når du er syk eller skada, 
men bygg en ordentlig base og lytt til folk som har erfaring fra det du 
skal bli god til, var oppfordringen fra Knut Jæger Hansen. 
 

Runar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg for steg: Etter mange år med skader og tilhørende avbrudd i 
treninga har Ingvill Måkestad Bovim og Knut Jæger Hansen brukt tid 
på å bygge opp formen. Nå kommer også resultatene. 
(Foto: Runar Gilberg) 
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LØPERKONGEN 
MENSEN ERNST 

 
Forlag: Andresen & Butenschøn. 
Les den eventyrlige historien om 
Mons Monsen Øyri fra Fresvik, 
som utførte ultrabragder på 1830- 
tallet. 136 sider - illustrert 
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Medlemspris: 
kr 260 
Ordinær pris: 
kr 298 
 

Av Bredo 
Berntsen 

 

LØPING - EN 
VERDENSHISTOR
IE 

 
Den første boka om løpingens 
verdenshistorie er skrevet av en 
nordmann. Boka har fått usedvan- 
lig rosende bokomtaler. 
Spennende og fargerik lesning. 

 
Medlemspris: 
kr 335 

Ordinær pris: 
kr 379 
 
Av Thor 
Gotaas. 
 

Gyldendal - 
400 sider. 

Send bestilling til kondis@kondis.no eller ring Kondis-kontoret tlf. 2260 9470 - Medlemspriser inkluderer porto. 
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