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Plagsomt 

sakte 
 
 
 

Du har sikkert hørt 

noen løpere si det, at 

det føltes om ikke 

hardt, så i alle fall kre- 

vende å løpe så sakte. 

Derfor  økte de farten  – 

til et mer behagelig 

tempo. 

slake bakkene langs Akerselva. 
– Kan vi ikke bare løpe litt for- 

tere, kom det fra Susanne. 
4.40 på kilometeren var for henne 

verre å få til enn 4.20. Noe som på 
ingen måte var tilfelle for Jan og 
meg. 

 
Idealfart 

Forskere har nå funnet ut at hver 
løper har sin idealfart der vedkom- 

   mende  bruker  minst  oksygen  og 

Av Runar Gilberg 
 

«Arrogant tullprat» vil noen si, men 
se ikke bort fra at det kan være noe 
i det. Jeg husker jeg var ute på rolig- 
tur med Susanne Wigene og Jan 
Helgesen for noen år siden, i perio- 
den  før  Susanne  tok  EM-sølv  på 
10.000 m. Jan og jeg var slitne, 
enten det skyldtes generelt skral 
form eller hardøkt dagen i forvegen. 
Susanne var som vanlig lettbeint og 
syntes  det  gikk  for  smått  opp  de 

energi på en gitt distanse. Tidligere 
har en trodd at energiforbruket var 
omtrent det samme for samme løper 
enten vedkommende brukte 40 eller 
60 minutter på mila. Stort energifor- 
bruk over kort tid ville gi samme 
sluttsum som mindre energiforbruk 
over lengre tid. 

Det viser seg altså ikke å stemme. 
Hver løper har sitt optimale løps- 
tempo der en bruker minst mengde 
oksygen på å tilbakelegge en 
bestemt   distanse.   Forskere   ved 
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Flytfart: Hver løper har et tempo der framdriften er på sitt mest økono- 
miske. Når en løper i gruppe, kan det derfor bli nødvendig å inngå kom- 
promiss. Kristin Lie (til venstre), Jan Helgesen og Susanne Wigene ser 
imidlertid ut til å være nokså samstemte under en løpetur de hadde på 
Lanzarote i 2002. (Foto: Runar Gilberg) 
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Seattle Pacific University fikk både 
kvinnelige og mannlige utøvere til å 
løpe på seks ulike hastigheter på tre- 
demølle mens de målte oksygenfor- 
bruket. 

Som forventa fantes det store for- 
skjeller   mellom   løperne.   Noen 
hadde god løpsøkonomi, andre dår- 
ligere. Men det var også interne for- 
skjeller. Mennene løp i snitt mest 
økonomisk med en fart på 4.29 per 
km mens de jentene som ble testa, 
var på sitt mest økonomiske når de 
holdt 5.44-fart. 

Mest uøkonomiske var løperne da 
de løp så sakte at det nesten ble en 
mellomting   mellom   løping   og 
gåing, dvs. ca. 8 minutter på kilo- 
meteren. Farten var ikke bare uøko- 
nomisk, men den føltes også unatur- 
lig. 
– Hver enkelt har en bestemt fart 

som vil bringe vedkommende bil- 
ligst mulig til bestemmelsesstedet, 
uttalte en av forskerne, zoologi-pro- 
fessor Karen Steudel. 
 

Gåperioder 

Kanskje følte gjennomtrente 
Susanne, bevisst eller ubevisst, at 
hun nærmet seg denne ubehaglige 
og uøkonomiske 8 blank-farten der- 

som hun skulle vente på Jan og meg. 
Hun løp mer avslappa og lettere i 
sin normale langturfart. 

Og de fleste av oss har nok opp- 
levd noe lignende, når vi sjøl har 
hatt  spreke  dager,  og  de  vi  løper 
sammen med bare driver og tassjog- 
ger. Noen ganger føles det som vi 
vil bruke mer energi på en tur hvis 
vi skal løpe den veldig rolig, enn om 
vi får dra på litt. Og denne følelsen 
kan altså fort stemme med virkelig- 
heten. 

For  oss  som  sysler  med  lange 
ultraløp kan det uansett være noe å 
lære.  I  veldig  lange  konkurranser 
kan snittfarten for løpet fort havne i 
det  uøkonomiske  sjiktet  på  7-8 
minutter per kilometer. I stedet for å 
tasse rundt i en mellomting av sakte 
jogg  og  rask  gåing,  vil  det  trolig 
være mer økonomisk å løpe i den 
farten som kjennes komfortabel og 
heller bryte opp med jevnlige gå- 
perioder. Slik kan en likevel holde 
snittfarten nede og sikre at framdrif- 
ten blir bærekraftig over for eksem- 
pel 24 eller 48 timer. 

Det  som  føles  bra,  er  ofte  bra. 
Sjøl om det i noen sammenhenger 
kan bli ensomt. 

Kilde: livescience.com 
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