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Løpstrening 
– en historisk 
oversikt 

 
 

Kondisjonstrening er 

blitt et diskusjonstema, 

ikke bare blant  aktive, 

trenere  og i fagblad, 

men også blant  mosjo- 

nister og i så uventede 

publikasjoner som 

næringslivsblad  og 

-aviser. Diskusjonen går 

om hvilke treningsfor- 

mer som er mest effek- 

tive. Det er spesielt 

interessant at den 50 år 

gamle treningsformen 

intervalltrening dukker 

opp igjen som den 

eneste saliggjørende. 
 

Av Arne Kvalheim 

år og er målbare. Distansene er de 
samme, konkurranseformen den 
samme, første utøver i mål vinner, 
minutter og sekunder er de samme 
og utstyret (piggsko, shorts og sing- 
let) og banedekkene har endret seg 
marginalt. Det kan selvsagt føres en 
diskusjon om hvor meget ulike 
banedekker betyr  i  tid.  Men  som 
min amerikanske trener Bill 
Bowerman sa når vi klaget på bane- 
ne: «Det finnes ikke dårlige baner, 
bare dårlige løpere.» 

Fordi konkurranseformen, utsty- 
ret  og  banedekket  har  endret  seg 
lite, kan en historisk oversikt over 
langdistansetreningen og de resulta- 
ter den ga, også være en oversikt 
over kondisjonstreningens effekti- 
vitet. I de tre langdistansene er 
generell og spesiell utholdenhet og 
bevegelseseffektivitet de mest 
dominerende parametere for resul- 
tatet. Disse kvalitetene trenes jo net- 
topp opp gjennom effektiv løpstre- 
ning. Men også andre kondisjons- 

   idretter har samme problemstilling- 
er.

 
å vidt jeg har brakt i erfaring er 
denne   diskusjonen  særnorsk. 

Det er kanskje typisk at en slik dis- 
kusjonen oppstår i et land med en 
ikke veldig ærefull historie i kondis- 
jonsidretter. Unntaket er et par fan- 
tastiske  kvinnelige  distanseløpere 
og langrenn som vi har verdens 
suverent beste forhold for. Men 
ellers har norske utøvere ikke akku- 

Jeg har valgt å dele denne over- 
sikten i fem hovedperioder eller 
grupper om man vil: 
1. Finnens første storhetstid 

(1912–1940) 
2. Svenskenes storhetstid 

(1940–1948) 
3. Intervalltreningsperioden 

(1945–1960) 

 
 
 

 
Gåing og løping: Paavo Nurmi er en av de største langdistanseløperne 
gjennom alle tider. Han var forut for sin tid og satte 22 offisielle verdens- 
rekorder. Treningen bestod av en blanding av lange gåturer og raske, 
kortere løpeturer. 

rat glimret med triumfer i de store 
kondisjonsidrettene – distanseløp i 
friidrett og landeveissykling. Thor 
Hushovds fantastiske VM-triumf 
kan kanskje være starten på en stor 
periode for sykling. 

Jeg har ingen idrettsfaglig utdan- 
ning, men har drevet kondisjons- 
idrett hele mitt 65-årige liv, først 
løping, seinere også ski og litt syk- 
kel. Temaet kondisjonstrening har 
derfor interessert meg, og jeg har 
lest mye og pratet med utallige utø- 
vere. I en periode (1966–1974) da 
jeg konkurrerte mot verdens beste, 
fikk jeg mye kunnskap om hvordan 
datidens beste trente. I mangel på 
teoretisk bakgrunn har jeg unnlatt å 
bruke faguttrykk (som jeg heller 
ikke forstår særlig godt). 

«The proof of the pudding lies in 
the eating,» heter det i et engelsk 
ordtak. Beviset på treningens effek- 
tivitet er resultatene. Friidrettens 
lange løp (1500, 5000 og 10.000 
meter) har endret seg lite over 100 

4. «Down under»-perioden 
a. Australia (1958–1970) 
b. Lydiard (1958–dd) 

5. Moderne balansert trening 
(1965–dd) 

Tidsperiodene er til dels svært over- 
lappende,  og  det  finnes  selvsagt 
andre  treningsskoler  i  ulike  land. 
Men alle de er basert mer eller min- 
dre på prinsippene som er nedfelt i 
disse fem hovedgruppene. 

Jeg har valgt å bruke uttrykkene 
generell utholdenhet om kondisjon 
og spesifikk utholdenhet om det å 
kunne holde stor fart (konkurranse- 
fart) over en lengre distanse. Siden 
artikkelen  dreier  seg  om  kondi- 
sjons-trening, berører den lite andre 
treningsformer,  slik  som  styrke, 
bevegelighet osv. 

 
1. Finnenes første 
storhetstid 
Selv om Finland først fikk sin selv- 
stendighet  i  1917,  og  de  første 

løperne     formelt     representerte 
Russland, er Hannes Kohlemainen 
og hans samtidige utvilsomt finner. 
Et  svært  imponerende  antall  ver- 
densrekorder (mer enn 30) ble disse 
løperne til del. De mest kjente er: 
Johannes    Kolehmainen,    Paavo 
Nurmi,  Viljam   Ritola   og  Viljo 
Heino. (Heino tilhører en noe sei- 
nere tidsepoke og trente litt annerle- 
des og mer «avansert» enn de før- 
ste.) 
 
Kombinasjon av gang og 
intens løping 

Antakelig var finnene de første kon- 
disjonsidrettsutøvere som drev med 
systematisk trening. Treningen 
bestod i lange og raske spaserturer 
på opptil 2 timer samt skiturer og 
relativt korte og intense løpeturer på 
4-7 km. Nurmi sier at han alltid løp 
hardt de siste 1-2 kilometerne av en 
løpetur. Ofte besto treningen av en 
hard spasertur om morgenen og en 
løpetur om kvelden. Intervalltrening 

forekom ikke, men noen av finnene 
drev  litt  hurtighetstrening  (sprint 
over 80-100 meter). 

I tillegg til mye fysisk arbeid og 
gang til de fleste gjøremål ble dette 
en  betydelig  mengde  trening,  og 
tidene fra disse finnene ble til slutt 
ganske imponerende: 3.52 på 1500, 
14.08 på 5000 og 29.27 på 10.000 m 
( riktignok  i  tidsrommet  fram  til 
1946). Nurmi (the flying Finn) var 
den  største  langdistanseløperen  i 
verden  i  tiden  før  1940  og  langt 
foran sine samtidige. 
 

Vurdering 

Det som særmerket disse finske 
løperne var at de trente mye totalt – 
løp og gang – og garantert mer enn 
sine samtidige konkurrenter. All 
løping ser ut til å ha vært med høy 
intensitet, nærmest spesifikk uthol- 
denhetstrening. Mengdetreningen i 
lav intensitet (generell utholdenhet) 
bestod for det meste av gang. Nurmi 
sa i et intervju at han burde ha løpt 
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noe  intervalltrening  i  raskere  fart 
enn konkurransefarten, ikke for å få 
bedre kondisjon, men for å bli ras- 
kere. 

Jeg tror disse finnenes trening var 
effektiv og fornuftig sett i et tidsper- 
spektiv. Veksling mellom stor og lav 
intensitet  ( generell  og  spesifikk 
utholdenhet) har vist seg effektivt. 
Hadde flere av spaserturene blitt 
byttet ut med en rolig joggetur på 
45–60 minutter, ville antakelig 
resultatene blitt oppsiktsmessig mye 
bedre. Mer løping ville ført til bedre 
løpsøkonomi. Nurmi løp med alt for 
lange og krevende steg. 

 
2. Svenskenes 
storhetstid 
Denne perioden ligger i en tid da 
resten av verden var i krig (1939 – 
1945). Men den revolusjonerte tre- 
ningsmetodene. Svenskene (Gunder 
Hägg, Arne Andersson og Lennart 
Strand som de mest profilerte) satte 
et betydelig antall verdensrekorder. 
De endte på så gode tider som 3.43 
på 1500 m, 4.01,7 på mila, 8.01 på 
3000 meter og 13.58 på 5000 meter. 
Det er tre særtrekk: nesten ingen 
banetrening, fartslek og snøpulsing. 

Fartslek ble Hägg og hans sam- 
tidiges  trening  kalt  av  ettertiden 
( treneren  Gösta  Holmer  i  boka 
«Veien til rekorden»). Fartsleken 
bestod som regel av ca. 5 km løp i 
vekselfart, noe rolig og noe rakst 
(avhengig av terrenget og føret). I 
lange perioder av året løp de to slike 
fartsleker per dag, roligere om mor- 
genen og hardere om kvelden. Om 
vinteren løp de i dyp løssnø (snø- 
pulsing) og gikk på ski. Vår egen 
Audun Boysen drev mye med snø- 
pulsing om vinteren og mente det 
var en effektiv måte både å trene 
kondisjon og drive spesifikk styrke- 
trening på. Fordi svenskene i denne 
perioden løp relativ mye, ble løpe- 
settet mer effektivt enn hos tidligere 
tiders løpere. 

 

Vurdering 

Dessverre ble både Hägg og 
Andersson diskvalifisert for å ha 
mottatt startpenger i 1945, så vi fikk 
ikke sett hvordan de ville ha hevdet 
seg i internasjonal konkurranse. 
Strand fortsatte i noen år og hevdet 
seg svært bra internasjonalt. 
Dessverre var han preget av ustabile 
nerver slik at han antakelig ikke fikk 
vist sitt beste. Hägg og hans samti- 
dige løp betydelig flere km enn tid- 
ligere tiders løpere. Prinsippene 
deres synes å ha vært svært effekti- 
ve. I denne tidsperioden gikk man 
mye, mye mer enn i dag. Under kri- 
gen var det lite bensin selv i Sverige, 
og beina var det viktigste frem- 
komstmiddelet. Dette kom i tillegg 
til treningen. 

Svenskenes viktigste trenings- 
prinsipp, fartsleken, er jo blitt et 
begrep som svært mange aktive har 
benyttet helt fram til i dag. Fartslek 
er en usystematisk intervalltrening, 
men med større vekt på mengde enn 

Fartslek: Gunder Hägg (til høyre) 
setter ny verdensrekord på en eng- 

elsk mil på Slottsskogvallen i 
Göteborg 1. juli 1942. Han blir 
tett fulgt av Arne Andersson, og 

den nye rekorden lyder på 4.06,2. 
Grunnlaget hadde de to svenskene 
for en stor del lagt gjennom å løpe 

fartslek i variert terreng. 
 

vanlig intervalltrening. Franskman- 
nen Michel Jazy med fem verdens- 
rekorder (i tiden 1960–1966), hadde 
fartslek som sin viktigste trenings- 
form for generell utholdenhet. Jazy 
kunne løpe økter opp i mot 20 km 
med fartslek om vinteren. Det er 
kanskje ikke tilfeldig at Jazy ofte 
dro på treningsleir til Vålådalen, 
Häggs favorittreningsområde. 

Fartslek  er  den  treningsformen 
jeg likte best, og som har gitt meg de 
hardeste treningsøktene utover ren 
banetrening for spesifikk utholden- 
het. Fartsleker opp i mot 20 km i én 
økt gir mye effektiv trening på 75 
minutter. Fordelen med fartslek er jo 
at den best utøves i terrenget i par- 
ker, skog og mark. For oss i Norden 
er jo dette en perfekt treningsform, 
men den krever selvdisiplin slik at 
man ikke bare går ut og jogger en 
tur med noen lette drag. Det er å 
narre seg selv. Mange trenere og 
særlig dem med stort ego på egne 
vegne liker ikke fartslek fordi den 
fører til at treneren mister kontroll. 
Men utøveren på den andre siden 
øker kontrollen over egen trening og 
lærer seg signalene i kroppen. 
 

3. Intervallperioden 
Mot slutten av 1930-tallet startet en 
del tyske løpere opp med intervall- 
trening. Prinsippet er basert på teo- 
retiske modeller og virker typisk for 
tysk mentalitet. I tyskernes inter- 
valltrening skal pulsen variere 
mellom 170-180 slag per min. under 
dragene og 120-130 per min i pau- 
sene. Distansene varierte fra 200 m 
og opp til 800 m eller mer. Pausene 
var relativt korte 1-2 min. med 
gange eller rolig jogg. Denne tre- 
ningsformen dominerte langdistan- 
seløping helt opp til begynnelsen av 
1960-åra. Løpere som Emil Zatopek 
fra Tsjekkia, Vladimir Kutz og Pjotr 
Bolotnikov fra Sovjet og Gordon 
Pirie fra Storbritannia og en hær- 
skare ungarske løpere brakte ver- 
densrekordene til svært gode nivåer 
med denne treningsformen (3.38 på 
1500, 13.35 på 5000 og 28.18 på 
10.000 m). 

Typiske   treningsøkter   kunne 
være for eksempel: 30 x 200 m, 20 x 
400 m, 6 x 800 m, 4 x 1200 m. 
Farten varierte vel med årstid, form 

 
Intervalltrening: Emil Zatopek 
var kjent for å kjøre store doser 
med intervalltrening. Denne tre- 
ninga gjorde han så god at han 

kunne vinne tre gull – på 5000 m, 
10.000 m og maraton – i samme 

OL – og han var også førstemann 
i verden under 29 minutter på 

10.000 m. 



Treningssider 
 

 

 
og nivå. Poenget er at disse løperne 
løp intervalltrening hver dag året 
rundt og noen ganger til og med to 
ganger per dag. Treningsmengdene 
ble etter hvert svært store. Zatopek 
kunne løpe opptil 40 x 400 meter i 
en økt. For mange ble mengdene 
intervalltrening så store at man fak- 
tisk kan snakke om mengdetrening. 

De mest ekstreme var ungarerne 
(Tabori, Iharos og Roszavölgi som 
de mest profilerte). De ble trent av 
legendariske Mihaly Igloi. Igloi og 
en rekke av hans løpere emigrerte til 
USA etter Sovjets invasjon i Ungarn 
i 1956. Dermed ble treningsprinsip- 
pene allment kjent fordi mange 
amerikanske løpere også ønsket å 
trene med Igloi. Selv deltok jeg på 
en Igloi-økt i Los Angeles i 1968. Vi 
løp ca. 10 km med variert intervall- 
trening, distanser fra 1200 m og ned 
til 100 m. Farten og pausene varier- 
te. Treneren fortalte ikke hva økten 
skulle inneholde på forhånd. 

En annen berømt løper hvis 
resultater er blitt tilskrevet intervall- 
trening, er briten Roger Bannister 
som var den første til å løpe mila 
under 4 minutter. Dette er både rik- 
tig og galt. Riktig fordi Bannister 
løp  mesteparten  av  treningen  sin 
som intervalltrening, galt fordi han 
ikke brukte intervalltrening for å 
oppnå generell utholdenhet. 
Bannister trente nesten bare spesi- 
fikk utholdenhet. Han løp nesten all 
trening i konkurransefart, dvs. 60 
sekund per 400 m. Hans trening lik- 
net til forveksling det dagens løpere 
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Alder:     65 år 
Bosted:   Oslo 
Yrke:      Pensjonist 
Klubb:    Tjalve 
Trenere: Arne Nytrø og Bill 

Bowerman 
Idrett:    Løping 
Perser: 
49,4 på 400, 1.48,7 på 800, 
3.38,5 på 1500, 3.56,4 på 
1 engelsk mil, 7.44,8 på 3000, 
13.26,4 på 5000, 28.47,0 på 
10.000 m og 1.07.35 på 
halvmaraton 
Meritter: 
6. plass i EM og OL-deltakelse 
på 5000 m, 10 gull, 5 sølv og 2 
bronse i NM (800, 1500, 5000 
m og terrengløp), 1 kongepokal 

bruker på toppen av sin generelle 
utholdenhetstrening, men mer om 
dette seinere i artikkelen. 
 

Vurdering 

Fordi de beste utøverne løp så vidt 
mange repetisjoner, ble antall løpte 
km stort. Det tror jeg er den viktig- 
ste årsaken til at intervallperioden 
ga så vidt gode resultater. Dessuten 
inneholdt treningen en blanding av 
generell og spesifikk utholdenhets- 
trening. 

I løpet av 1950-årene ble det 
intervalltrening for all kondisjons- 
trening. Den såkalte skøyterevolu- 
sjonen i Norge i 1963–1964 bygget 
jo nettopp på intervalltrening. Stein 
Johnson hentet som gammel diskos- 
kaster inspirasjon fra sine klubbka- 
merater i Tjalve, ikke minst fra 
langdistansekjempen Tor Torgersen. 
Men treningen hadde åpenbart sin 
begrensning i og med at svært lite 
trening skjedde uten pauser. De tre- 
ningsprinsippene som fulgte etter 
intervallperioden, viste seg da også 
å være helt overlegen og «smadret» 
rekordene. 
 

 

4. «Down under» 
perioden 
«Down under» har jeg kalt denne 
perioden fordi den oppstod i 
Australia og New Zealand. Selv om 
begge treningsprinsippene først og 
fremst la stor vekt på mengdetre- 
ning (antall km løpt per uke) er det 
adskilte treningsprinsipper. 
Australias plass i denne perioden er 
dominert av særlig to utøvere (Herb 
Elliott og Ron Clarke) og en trener 
(Percy Zerutti). 

New Zealands plass er totalt 
dominert av treneren Arthur 
Lydiards treningsprinsipper. En 
mengde løpere ble trent etter disse 
prinsippene, ikke bare i New 
Zealand, men i resten av verden. Det 
er bare å nevne i fleng: Peter Snell, 
Murray Halberg og John Davies i 
«originalgruppa» fra New Zealand, 
Juha Vätainen og Lasse Viren fra 
Finland, Anders Gärderud fra 
Sverige,  Thor  Helland  fra  Norge 
osv, osv. 
 

a. Australia 
Kontinuerlig løping 
Treningsformen   brøt   fullstendig 
med intervalltreningsprinsippet, og 
kontinuerlig løping uten pauser fikk 
dominans. Elliott og Clarke som er 
de fremste representanter for denne 
treningsformen,  hadde  mye  felles 
mens  noe  var  forskjellig.  Begge 
revolusjonerte resultatene i løping- 
en,  Elliott  på  1500  og  mile  og 
Clarke  på  de  lengre  distansene. 
Elliott tapte aldri et 1500 m- eller 
mileløp, satte verdensrekorder med 
store forbedringer (3  sekunder på 
1500 og 4 sekunder på en mile), ble 
olympisk mester og la opp som 22- 
åring. Clarke flyttet 5000 og 10.000 
m-rekordene fra 13.35 til 13.16 og 
fra 28.18 til 27.39. Han løp alle sine 
rekorder (18 verdensrekorder) stort 

sett i front. Få andre løpere i samti- 
den var gode nok til å følge han. 
 
Ekstrem trening 
Elliott ble trent av Percy Cerutti og 
trente ekstremt hver helg. Hans pro- 
gram bestod stort sett av  1  times 
løpetur (15–18  km)  per  dag  i  en 
park mandag til torsdag. Lørdag og 
søndag var han hos Cerutti i Portsea, 
en times biltur fra Melbourne. Her 
startet  dagen  med  en  drøy  times 
løpetur  over  strandterreng,  sand, 
grusveier og strender. Midt på dagen 
var det vekttrening og sanddynelø- 
ping opp og ned en 30 meter høy 
sanddyne med ca. 30 graders hel- 
ling.  Ofte  kunne  Elliot  gjøre  50 
repetisjoner  eller  mer.  Dagen  ble 
avsluttet  om  kvelden  med  en  45 
minutters  fartslek  på  gress  (golf- 
bane).  Mye  av  løpingen  var  bar- 
beint. Samme program på søndag. 
Dette ville si opp imot 40 km løping 
per  dag  hver  lørdag  og  søndag. 
Mesteparten av treningen var gene- 
rell  utholdenhet,  men  sanddynene 
og fartsleken ga nok spesifikk uthol- 
denhet i tillegg. 

Totalt løp Elliott altså opp imot 
140  km  per  uke  fordelt  på  seks 
dager  og  ti  økter.  Det  var  ingen 
banetrening  og  ingen  systematisk 
intervalltrening. Ingen 1500 meter- 
løper i verden hadde tidligere hatt i 
nærheten av Elliotts generelle uthol- 
denhet eller kroppsstyrke. En venn 
av meg som tilbrakte noen weeken- 
der sammen med Elliott i Portsea, sa 
at han aldri verken før eller seinere 
hadde sett en idrettsutøver som var 
så sterk i kroppen kg for kg som 
Elliot (180 cm høy og 66 kg). Elliott 
vant som han ville, vanligvis ved å 
løpe fra konkurrentene på tredjerun- 
den.  Hans  Bislett-løp i  september 
1958 fikk mange av oss til å ville bli 
løpere. 
 
Lange harde turer 
Ron Clarke som løp i 1960-årene, 
var sin egen trener. Få, viss noen 
enkeltutøver, har endret treningsme- 
todene mer enn han. Clarke trente 
sjelden på bane og aldri intervall. 
Hans  trening  var  lange  og  harde 
turer, opp imot 25–35 km om dagen. 
Hans ukeprogram kunne bestå av tre 
økter per dag: 5–8 km rolig om mor- 
genen,  etterfulgt  av  litt  styrketre- 
ning, 10–12 km relativt hardt midt 
på dagen og 15–20 km hardere om 
kvelden. På lørdager løp han kun en 
tur  på  25–30  km  i  kupert  løype. 
Dette   programmet   med   opptil 
200–250 km i uka kjørte Clarke hele 
året med unntak av den mest hektis- 
ke    konkurransesesongen.    Hard 
langkjøring ville si fart mellom 2.50 
og 3.20 på kilometeren. Han kon- 
kurrerte ofte, noen ganger opp til tre 
ganger  per  uke  om  sommeren  i 
Europa og USA. Da løp han stort 
sett  rolig  to  ganger  om  dagen 
mellom konkurransene. Så enkelt er 
det altså mulig å trene og bli frykte- 
lig god. 

 
Vurdering 
Disse to treningsmåtene kom etter 
perioden  med  intervalltrening,  og 

resultatene deres «smadret» som 
sagt tidene til og utøverne som 
baserte seg på intervalltrening. 
Langdistanseløpingen og kondi- 
sjonstreningen i alle idretter fikk en 
ny dimensjon på grunn av disse to 
australske løperne. I løpet av første 
halvdel av 1960-åra forsvant inter- 
valltreningen mer eller mindre som 
middel for kondisjonstrening. 
Intervalltreningen ble etter dette en 
treningsform for å forberede den 
spesifikke utholdenheten og «spis- 
se» utøveren mot konkurranser. 
Clarke trente som man forstår vel- 
dig lite spesifikk utholdenhet. Noen 
av langturene var vel så raske at de 
grenset mot spesifikk utholdenhet. 
De mange konkurransene var slik 
trening. Derfor ble han bedre og 
bedre etter hvert som sesongen 
skred fram. Han konkurrerte først i 
Australia om vinteren, deretter i 
USA om våren og i Europa om 
sommeren. 

To ting skiller disse to løperne: 
Elliot var meget ung 18-22 år da han 
var på sitt beste. Elliot hadde ekstre- 
me fysiske og psykiske forutset- 
ninger som gjorde det mulig å tåle 
denne harde treningen. Clarke var 
blitt 24 år da han startet med 
mengdetreningen etter noen år med 
frustrerende intervalltrening. Clarke 
brukte også flere år med gradvis 
oppbygging av mengdetreningen før 
han virkelig fikk den store fram- 
gangen. 

For en som har prøvd å konkur- 
rere med Clarke, er det ikke vanske- 
lig å beundre hans kapasitet. Hans 
stadige smårykk i løpene og vilje til 
å kjøre andre i feltet i senk, gjorde 
han til en fryktet konkurrent. Etter 
noen uker med 2-3 konkurranser 
over 3000, 5000 og 10.000 m per 
uke, spurte jeg han i 1969 om han 
aldri hadde vondt i beina. «Vondt i 
beina,» svarte Clarke, «det har jeg 
da alltid. Har du ikke det, trener du 
ikke nok.» 

Slik kan det også sies. 

 

b. Lydiard 
(New Zealand) 
Ingen enkelt trener har betydd så 
mye for kondisjonstreningen som 
Arthur Lydiard fra New Zealand. 
Utøvere som har brukt hans tre- 
ningsmetoder har vunnet mange 
OL-gull og satt verdensrekorder på 
distanser fra 800 m til maraton. 
Enkelt forklart går treningen hans ut 
på å dele året i fire deler: 
 
1. Maratonperioden 
2. Bakketreningsperioden 
3. Banetreningsperioden 
4. Konkurransetreningsperioden 
 
Maratonperioden, som Lydiard 
selv kalte den, består stort sett av 
halvhard langkjøring i variasjon fra 
8 til 30 km per økt, ofte med stor 
variasjon av øktenes lengde. 
Halvhardt  for  en  toppløper  ligger 
vel i en variasjon mellom 3.20 og 4 
minutter per km. Totalt over 160 km 
i uka for 800 meterløpere og opp til 
250  km  i  uka  for  10.000  m-  og 
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Periodisering: Få, om noen, har 
preget moderne kondisjonstrening 
så mye som Arthur Lydiard fra 
New Zealand. De mange suksess- 
fulle utøverne hans la grunnlaget 
gjennom en lang periode med kon- 
tinuerlig løping før intensiteten ble 
skrudd opp i to kortere perioder 
med bakke- og baneløping. Så var 
en konkurranseklar. 
(Foto: Mark Shearman) 

 
maratonløpere. Som regel to økter 
per dag hvor morgenøkta var bety- 
delig roligere enn kveldsøkta. 
Denne perioden skulle ideelt vare i 
3-4  måneder.  Men  før  det  hadde 
man  en  «tilvenningsperiode» over 
6-8 uker der man vente kroppen til 
den store mengden. 

Bakketreningsperioden var 
ment å gi spesifikk styrke i beina og 
besto av bakkeløp over ca. 200-300 
meter med «sprunglauf» (lange steg 
med kraftig fraspark, likner vel nær- 
mest på «spretten skigang»). Denne 
treningsformen ble gjort minst fire 
ganger i uka. Resten av øktene 
bestod av noe roligere langkjøring 
enn i kondisjonstreningsperioden. 
Perioden varte i ca. 6 uker. 

Banetreningsperioden for spesi- 
fikk utholdenhet og hurtighet besto 

Vasala, sa seg ikke fornøyd med den 
generelle utholdenheten før han 
hadde løpt 10.000 på 29.00 i slutten 
av mai, da startet han treningen for 
spesifikk utholdenhet. I september 
samme år løp han 800 på 1.44,3 
(ikke dårlig for en løper som knapt 
kunne bryte 50,0 på 400 m) og ble 
olympisk mester på 1500 m. 

Ingen enkelt person har betydd så 
mye som Lydiard for forståelsen for 
at det er nødvendig med en lengre 
periode med relativt mye mengde- 
trening med kontinuerlig og 
sammenhengende aktivitet for å 
bygge opp den generelle utholden- 
heten. Dette forstår i dag nær sagt 
alle utøvere i alle idretter der kondi- 
sjon er en viktig konkurransepara- 
meter: Løpere, svømmere, syklister, 
langrennsløpere og andre har alle 
perioder av Lydiards mengdetrening 
på sine programmer. 

 
5. Moderne balansert 
trening og et forsøk på 
konklusjon 
Man kan vel si at prinsippene det 
trenes etter i dag har utviklet seg 
gradvis fra 1970-åra uten noen store 
revolusjoner, bare mer og mer effek- 
tiv  trening.  Tidene  er  blitt  bedre 
også fordi konkurransene er hardere 
med de mange afrikanerne som 
fighter i hvert løp. 

Etter hvert har de fleste topplø- 
pere i verden satt sammen et tre- 
ningsprogram som inneholder en 
lengre periode med mengdetrening i 
form av mye langkjøring (150–220 
km i uka) minst 4–6 måneder per år 
for generell utholdenhet. Noen gjør 
denne perioden nesten uten innslag 
av  spesifikk  utholdenhetstrening 

densrekord på 800, 1500 og en mile, 
sa en gang at det var vanskelig å 
markedsføre 20 km hard langkjø- 
ring i regnvær som treningsform, 
men det var nødvendig for å bli god, 
som svar på at noen norske løpere 
og trenere mente det var Coes 45 
minutter med sirkeltrening i en 
gymsal to ganger i uka som var hans 
«hemmelighet.» Coe løp selvsagt 
også mange harde økter med spesi- 
fikk utholdenhet, repetisjoner over 
400, 800 osv. i stor fart. Slik ser det 
ut til at de fleste moderne utøvere 
trener. 

Det som kanskje best illustrerer 
prinsippene i moderne trening, er 
nettopp forståelsen for behovet for 
generell og spesifikk utholdenhet. 
Det kan vel sies at skal man ikke 
konkurrere, trenger man kun å trene 
generell utholdenhet. Sammenset- 
ningen av trening for generell og 
spesifikk utholdenhetstrening for 
gode utøvere varierer sikkert, men 
jeg tipper forholdet er 75-85/25-15 
for de fleste. Det er gjerne også slik 
at dess bedre generell utholdenhet 
en utøver har, dess hardere spesifikk 
utholdenhetstrening tåler vedkom- 
mende. 

Som et ledd i å bedre den gene- 
relle utholdenheten, trekker stadig 
flere utøvere til fjells. Høydetrening 
er blitt populært og har sikkert sin 
virkning for en toppløper som 
ønsker å få enda mer ut av trening- 
en. Men for de fleste «dødelige» tror 
jeg dette er bortkastede penger. Det 
er bedre «å lære å krype før man 
lærer å gå». Med andre ord: Tren 
godt i lavlandet og bli god før du 
prøver å bli «supergod» med høyde- 
trening.  Farene  ved  høydetrening 

uten kyndig veileder er større enn 
fordelene. 
 

Konklusjon 

Sammenliknet med mer tekniske 
idretter er egentlig kondisjonsidret- 
ter enkle idretter å trene for: løping 
og atter løping (sammenhengende 
løping i økter på alt fra 30-90 min) 
avhengig av alder og nivå gir den 
største generelle utholdenheten. En 
periode på ca. 6 måneder per år med 
slik trening er nødvendig. Dernest 
trenger man litt hard intervalltrening 
for spesifikk utholdenhet om våren 
før konkurransesesongen. 

Slik trening i forholdet 80/20 i 
progresjon etter hvert som utøveren 
blir eldre og sterkere, er et enkelt og 
godt prinsipp. Trener man fornuftig 
slik, er sikkert pulsmåleren også 
unødvendig. Løperen lærer da seg 
fort hvordan kroppen reagerer. Til 
slutt: Drikk før og etter trening, 
drikkepauser under trening som 
varer mindre enn 60 minutter er bare 
et forstyrrende element som bryter 
rytmen i treningen. 

Det er viktig å huske at det tar 
lang tid å bli god i kondisjonsidret- 
ter. De aller fleste når sine beste 
resultater i alderen 25 til 35 år. 
Derfor er det lurt å ha litt tålmodig- 
het og tenke langsiktig. 
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av ulike former for baneintervaller i 
konkurransefart: 200, 300 og 400 
metere,  igjen  minst  fire  ganger  i 
uka. Resten av øktene var rolig 
langkjøring. Alle dager startet med 
en rolig løpetur på 45 min. eller 
lenger. Perioden varte i ca. 4 uker. 

I konkurranseperioden løp 
utøverne bare rolig på dagene uten 
konkurranser. 

 
Vurdering 
I   begynnelsen   fulgte   utøverne 
Lydiards    periodiserte    program 
strengt, men mange oppdaget etter 
hvert  at  bakketreningsperioden og 
banetreningsperioden  svekket  den 
generelle utholdenhet såpass mye at 
man ikke holdt hele konkurranse- 
perioden ut. Peter Snell sa i 1965 
under en lang konkurransesesong i 
USA og Europa der han merket at 
formen sviktet, at han trengte noen 
lange turer på 30 km for å gjenvinne 
800 meter-formen, ikke 200 meters- 
intervall som Lydiard selv beskrev. 

Seinere utgaver av Lydiards pro- 
grammer har da også beholdt flere 
lange turer også i bakketrenings- og 
banetreningsperiodene. Noen løpere 
som drev Lydiard-inspirert trening, 
som for eksempel Lasse Viren, kut- 
tet ut bakketreningsperioden helt og 
holdent. En annen finne som også 
trente    Lydiard-inspirert,    Pekka 

(som  oftest  hard  intervall),  mens 
andre ser ut til å ha 2–3 økter spesi- 
fikk utholdenhetstrening i uka tre- 
ningsåret rundt. Når noen av disse 
løperne har opptil 18–20 økter i uka, 
er det klart at denne treningen har en 
liten plass totalt sett. Typiske økter 
kan være 10 x 400 m i relativt stor 
fart   ( 55–60   sek) ,   6   x   800   m 
(1.54–2.00), osv. for en toppløper. 
Broder Knut løp en gang en økt med 
2 x 1500 m på 3.47 og 3.45 med 4 
minutts  pause.  Slike  harde  økter 
med  spesifikk  utholdenhetstrening 
krever svært god generell utholden- 
het. 
 
Ikke intervall for generell 
utholdenhet 

Det er verdt å merke seg at for gene- 
rell utholdenhet kjører de aller fles- 
te toppløpere i verden ikke intervall. 
Daniel Komen fra Kenya med tider 
som 7.20 på 3000 og 12.40 på 5000 
m løp ingen intervall overhodet i 
perioden november til april. Fra 
april løp han spesifikk utholdenhets- 
trening med to intervalløkter og en 
fartslek per uke. 
 

Intervalltreningen er for de 
aller fleste kun for spesifikk 
utholdenhet 

Sebastian Coe som ble OL-mester 
på 1500 m to ganger og satte ver- 

800 m-ener: Sebastian Coe trente både generell og spesifikk utholdenhet, 
og nivået han holdt for om lag 30 år siden, ville vært verdensklasse også 
nå. Her ser vi han under OL i Los Angeles i 1984 der han tok gull på 1500 
og sølv på 800 m. (Foto: Mark Shearman)
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