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168 sider. «Grete går gjennom alt en 
førstereis maratonløper kan tenkes å 
lure på: Hvor lange skal de lengste 
treningsturene være? Hvor ofte? 
Alternative treningsformer? Hvilket 
maratonløp skal man velge? 
Fordeler og ulemper ved å løpe på 
tredemølle? Spising og drikking 
før løpet? 

 

Medlemspris: kr 255 
Ordinær pris: kr 299 

Årets trener 2010: Eric 
Toogood fortalte på trenersemi- 
naret om treningsopplegget til 
Henrik Ingebrigtsen og Bjørnar 
Ustad Kristensen. 
(Foto: Runar Gilberg) 

Den gode treneren 
og utøverne hans 

 

 
Send bestilling til 

kondis@kondis.no eller 
ring Kondis-kontoret 

tlf. 2260 9470 

En kan vanskelig bli for god, sjøl med Toogood 

som etternavn. Men Eric var i alle fall så god at 

han i 2010 ble kåret til årets norske friidretts- 

trener.  Kondis var til stede da Eric Toogood 

beskrev hvordan  de mest kjente  utøverne  hans, 

Henrik Ingebrigtsen og Bjørnar Ustad Kristensen, 

trener. 
 

Av Runar Gilberg 

maraton (2.19). Han ble da også norsk 
mester på nettopp maraton, i Oslo i 
1981. Da var han 29 år gammel og vant 
med et halvminutts margin på 2.20.36. 

Men Toogood kunne også løpe fort 
på kortere distanser. 1500 m-persen er 
på 3.48 – bra, men likevel 10 sekunder 
seinere enn det han har lært elev Henrik 
å få til. Hinderspesialist Bjørnar man- 
gler derimot fremdeles 2 sekunder på å 
slå 1500 m-persen til treneren. 

I  likhet  med  mange  andre  nor- 
ske  trenerstorheter  –  Drillo,  Eggen, 
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Endelig en løpebok på norsk. 
Hele 312 store boksider med 
nettopp det: Alt om løping. 
Laget av treningsguruene bak 
amerikanske Runners World. 
Boka er oversatt til godt norsk 
språk. Tell Forlag 

 
Medlemspris: kr 295 
Ordinær pris: kr 320 

ørst  fortalte  suksesstreneren  litt 
om seg sjøl. På 1970- og 80-tal- 

let  bodde  han  i  Oslo  og  løp  for 

BUL.  Persene  ville  på  den  norske 
2010-statistikken holdt til førsteplass 
på 10.000 m (29.14) og andreplass på 

Kaggestad – har Toogood også solid 
erfaring  som  trener.  Han  har  i  len- 
gre perioder vært trener i BUL, GSK 
Sandnes, IL Skjalg og fra 2001 og fram 
til i dag, i Sandnes IL. 

– Sandnes har fine forhold for 
løping. Det milde vestlandsklimaet 
gjør at det med få unntak er bart gjen- 
nom vinteren, og vi har også gode 
muligheter til å trene på mjukt under- 
lag. De fleste kvalitetsøktene kjører vi 
på grus, forteller Eric, akkurat idet en 
lengre kuldeperiode er i ferd med å 
feste grepet også over Rogaland. 

Før han begynner å snakke om selve 
treninga til guttene, understreker Eric 
at han sjøl er én av flere viktige per- 
soner i støtteapparatet til utøverne. Her 
er lege, fysioterapeut og fysiologer 
som tester, samt foreldre og andre 
frivillige som legger praktiske ting til 
rette. Med gode rammevilkår i form 
av fine treningssteder og menneskelig 
kompetanse blir det mye lettere å være 
både trener og utøver. 

 

Send bestilling til 
kondis@kondis.no eller 

ring Kondis-kontoret 
tlf. 2260 9470 

I aksjon: Eric Toogood langer 
drikke til Kjersti Karoline 
Danielsen og Kirsten Marathon 
Melkevik under EM i Barcelona 
sist sommer. (Foto: Bjørn 
Johannessen) 
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Dag Dato 1. økt Km 2. økt Km Uke 
total 

Man 17/5 Lavterskel 5 x 6 min 10 Intervall 6 x 1000 m, p. 1 min 10  
Tirs 18/5 Rolig langtur 10 Rolig langtur 8  
Ons 19/5 Rolig langtur 10 3000 m Bislett (7.58,15 og seier) 10  
Tors 20/5 Lavterskel 5 x 6 min 10 Rolig langtur 10  
Fre 21/5 Rolig langtur 10 Rolig langtur 10  
Lør 22/5 Lavterskel mølle 5 x 6 min 10 5–6 x 300 m, p. gå / sakte jogg 100 m – fart ca. 45 10  
Søn 23/5 Rolig langtur 15 Lett oppvarming,  6–8 x 120 m, 

p. jogg rolig tilbake 

8  

Sum   75  66 141 

Man 24/5 Lavterskel 5 x 6 min 10 Rolig langtur 8  
Tirs 25/5 Rolig langtur 8 Rolig langtur 8  
Ons 26/5 Rolig langtur 10 1500 m Nijmegeen (3.42,06) 10  
Tors 27/5 Lavterskel mølle 5 x 6 min 10 Lavterskel 5 x 6 min 10  
Fre 28/5 Rolig langtur 10 Rolig langtur 10  
Lør 29/5 5 x 300 m, p. gå 100 m, 

5 x 200 m, p. jogg 200 m, 

5 x 150 m, p. jogg 150 m, 

5 x 120 m jogg, p. 120 m jogg, 

seriepauser jogg 400 m 

10 Rolig langtur inkl. 8 x 80 m motbakkesprint 10  

Søn 30/5 Rolig langtur 10 Rolig langtur 10  
Sum   68  66 134 
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1500 m-løperen Henrik 

Treningssider 

 
enrik Ingebrigtsen har så vidt 

rukket å fylle 20, men han har 

trent mye og allsidig i mange år. 

Lenge var det skigåinga som hadde 

førsteprioritet, og i et intervju med 

Kondis i 2006 fortalte Henrik, som 

da var 15, at han hadde som mål å 

delta i VM i Holmenkollen i 2011. 

Han var like kvass i langrennssporet 

som på tartanen, og i 2008 ble han 

juniormester på ski. 
Det  var  imidlertid  mellomdistan- 

seløping og 1500 meteren som skulle 
bli øvelsen til Henrik. Hvert år har han 
skåret relativt store biter av persen. Sist 
sesong satte han ny norsk juniorrekord 
med 3.38,61. Dermed er det bare drøye 
sekundet ned til den 25 år gamle nor- 
ske rekorden til Lars Martin Kaupang. 

– Kaupangs 3.37,4 er imidlertid ikke 
noe endelig mål for Henrik, forteller 
Eric Toogood på seminaret. – Herb 
Elliott løp på 3.35,6 allerede i 1960 
og  Steve  Ovett  på  3.30,77  i  1983. 
Det er mange sterke tider å sikte mot, 
sier treneren og viser en oversikt som 

 
tid at Henrik har mange av de egen- 
skapene som skal til for å utvikle både 
farten og utholdenheten. 

 
Disiplinert 
–  Han  er  målbevisst,  disiplinert  og 
har store ambisjoner. Sin unge alder 
til tross, har han trent både allsidig og 
systematisk i mange år. Et av Henriks 
fortrinn er også at han ikke er redd 
for å konkurrere, og i konkurranser er 
han offensiv og tar gjerne kommando, 
forteller Eric Toogood som tok over 
treneransvaret for Henrik i 2004. 

Et av hovedtreningsprinsippene 
hans er å tilpasse treninga til utøverne. 

– «One size doesn’t fit all,» sier Eric 
med sin britiske bakgrunn. 

–  Unge  utøvere må utvikles over 
tid. Et solid aerobt fundament bygg- 
es ved rolig langkjøring og terskel- 
trening. Noen  har også  godt utbytte 
av høydetrening. I konkurransesongen 
gjelder det også å få til en optimal 
utvikling av den anaerobe kapasiteten. 
Det vil si intervaller med stor fart og 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EM-løpet: Henrik Ingebrigtsen var uhyre nær å kvalifisere seg for 
1500-finalen i EM sist sommer. Her ser vi han (nr. 3 fra høyre) sveve over 
den blå tartanen i Barcelona. (Foto: Bjørn Johannessen) 

avsluttes med Hicham el Guerroujs 
verdensrekord  på  3.26,00  fra  Roma 
1998. 

– Målet er å jobbe seg nedover, og 
så får vi se hvor det ender. Tidsmål er 
dessuten bare en side av saken. For 
å kunne gjøre det bra i mesterskap er 
det også viktig å kunne løpe fort mot 
slutten av løp. Da Sebastian Coe ble 
olympisk mester på 1500 m i Moskva 
i 1980 – etter først å ha mislyktes og 
blitt nummer to på 800 m – løp han 
siste 400 m på 52,2 sekunder og siste 
100 meter på 12,1. Siste 800 m gikk 
på 1.48,5. 

Det er over 2 sekunder bedre enn 
800 m-persen til Henrik Ingebrigtsen. 
Så fremdeles er det mye å jobbe med, 
også når det handler om fart på under- 
distanse. Eric Toogood mener imidler- 

 

Trening mai 2010 

god pause. Denne treninga må imidler- 
tid ikke overdrives. Det siste hoved- 
punktet er å utvikle hurtigheten gjen- 
nom sprint-, spenst- og styrketrening. 

 
Intensitetsstyring 
Eric  Toogood forteller at  laktat  blir 
målt  på  alle  kvalitetsøkter nær  som 
rene sprintøkter. 

–Terskeløktene foregår i Olymia- 
toppens sone 3 med mellom 2,5 og 
3,5 i laktat. Eksempler på slike økter 
er 5 x 6 minutter på grus eller mølle, 
12 x 1000 m med 1 minutts pause eller 
20-25 x 400 m med 30 sekunds pause. 
Et prinsipp her er å begynne forsiktig 
og jobbe seg inn i økta. 

I tillegg til terskeløktene kjører de 
det Toogood kaller «5–7-økter». Det 
vil si intervaller på høyere intensistet 

og laktat mellom 5 og 7. Ei slik økt kan 
være 2 x 10–15 x 200 m med 30–60 
sekunds pause og 5 minutts seriepause. 
Bakkeløp – for eksempel 2 x 10 x 44 
sekunder med jogging ned som pause 
og 5 minutts seriepause er et annet 
alternativ. 

De rolige langturene er som oftest 
på mellom 10 og 15 km, og til sammen 
blir det vanligvis 140–150 km i uka, 
fordelt på 12–14 økter. 

Konkurranseglad som Henrik 
Ingebrigtsen er, har han vanligvis 
prøvd å holde et jevnt høyt nivå gjen- 
nom hele sesongen. Det krever at en 
hele tiden holder det aerobe funda- 
mentet ved like gjennom rolig lang- 
kjøring og terskeltrening. Likevel har 
han prøvd å spisse formen inn mot 
mesterskap og andre viktige stevner. 

– Ei økt som blir brukt om somme- 
ren for å gi et ekstra løft er 5 x 2 x 300 
m med 100 meters jogg som pause og 
3 minutts seriepause. Farten har ligget 
fra 48 til 45 sekunder, og laktaten i 
området 5 til 7. 
 

Opplading 
Om morgenen etter konkurransene har 
Henrik gjerne kjørt lavterskeløkter på 5 
x 6 minutter. Ei slik økt, som ikke sliter 
så mye, kan han også ha bare to dager 
før en konkurranse. Før brukte han å 
lade opp med å løpe to rolige turer de 

to siste dagene før konkurranse, men i 
det siste har han kjørt kvalitet så tett 

som  to  dager  før.  Foran  7.58-løpet 
på Bislett sist sommer hadde han ei 
lavterskeløkt og ei økt med 6 x 1000 
m på noe høyere intensitet to dager før. 

Eric   forteller   videre   at   Henrik 
Ingebrigtsen har drevet høydetrening 
siden  2008.  Oppholdene  har  vært 
forholdsvis korte siden Henrik er så 

glad i å konkurrere. 
– I høyden er vi ekstremt påpasse- 

lige med å måle laktat for å vite at 
intensiteten ikke blir for høy. På første 
høydeoppholdet, i Dullstroom i Sør- 
Afrika i 2008, ble det gåing i motbak- 
kene på de første rolige turene. Men 
bortsett fra at alt går litt saktere enn i 
lavlandet, trener vi nokså likt med det 
vi gjør heime, forteller Toogood. 

 
 
 

 
Henrik Ingebrigtsens 
utvikling 

 

Alder    800 m    1500 m   3000 m 

13 2.15,11    4.30,63 - 
14 2.04,56    4.22,48    9.20,18 
15 1.58,89    4.04,15    9.00,93 
16 1.54,26    3.54,08    8.25,77 
17 1.52,51    3.50,63    8.17,96 
18 1.51,34    3.44,53    8.08,69 
19 1.50,84    3.38,61    7.58,15 
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Dag 
 

Dato 
 

1. økt 
 

Km 
 

2. økt 
 

Km 
Uke 

total 

Man 17/5 Rolig langtur 10 Rolig langtur 12  
Tirs 18/5 Rolig langtur 10 Rolig langtur 10  
Ons 19/5  

Rolig langtur 

 
10 

Intervall 600, p. 40 
sek, 400, p. 30 sek, 
300 p. 30 sek, 200, 
p. 10 sek, 200 m 

 
14 

 

Tors 20/5 Rolig langtur 10 Rolig langtur 10  
Fre 21/5 

 

Rolig langtur 
 

10 
30 x 45 sek. fort, 15 
sek. jogg 

 

15  

Lør 22/5 Rolig langtur 10 Rolig langtur 10  
Søn 23/5 

 

Rolig langtur 
 

10 
Terskel 6 x 6 min, 
p. 1 min 

 

15  

Sum   70  86 156 

Man 24/5 Rolig langtur 10 Rolig langtur 10  
Tirs 25/5 Rolig langtur 10 Rolig langtur 10  
Ons 26/5 

 

Jogg 15 min 
 

3 
3000 m Bislett 
(8.07,47 og 4. plass) 

 

15  

Tors 27/5 Rolig langtur 10 Rolig langtur 10  
Fre 28/5 Rolig langtur 10 Rolig langtur 10  
Lør 29/5 

 

Rolig jogg 
 

3 
Terskel 6 x 6 min 
(1 min) 

 

15  

Søn 30/5 Rolig langtur 15 Rolig langtur 15  
Sum   61  85 146 

 

B 

 

 

Hinderspesialisten Bjørnar Kristensen 
jørnar   Ustad   Kristensen   var 

ingen barnestjerne, men som ung 

utøver oppnådde han gode tider på 

relativt lite trening. Han var generelt 

fysisk aktiv og drev i tillegg til friidrett 

også med fotball. Nokså tidlig prøvde 

han seg på det som skulle bli hans 

spesiale – hinderløping. 

Unge  Kristensen  ble  i  2001 

tildelt gullskoen som årets norske 

juniorløper og oppnådde de følgende 

åra mange gode resultater, først og 

fremst som hinderløper. Det store 

gjennombruddet kom som 25-åring 

i 2007 da han løp 3000 m hinder på 

8.16,75 i Huesden i Nederland. 

Bjørnar er etter hvert blitt 29 år, og 

han har aldri vært av dem som trener 

mest. En av grunnene til det er at han 

har slitt med gjentatte tretthetsbrudd. 

Årsaken er ikke dårlig beintetthet, 

men har antakelig med anatomiske 

forhold å gjøre. 

– Treningsvolumet til Bjørnar har 

vi derfor måttet begrense til maks 15- 

16 mil i uka. Han er også nøye med 

å forebygge skader ved å ta isbad og 

varmebad og få fysikalsk behandling. 

Riktig trening – slik at en unngår stive 

legger og lår – er også viktig. Det 

samme er basistrening som styrker 

midtpartiet og gjør det mer stabilt, 

understreker Eric Toogood. 

Også Bjørnar har terskeltrening 

som en hovedtreningsform. Da har 

han  laktat  på  mellom  2,5  og  3,5, 

noe som tilsvarer sone 3 ifølge 

Olympiatoppens intensitetsskala. 

Eksempel på økter er 12 x 1000 m 

med 1 minutts pause og 25 x 1 minutt 
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med 30 sekunders pause. 

Høydetrening   har   også   vært 

et viktig innslag i opplegget, og 

Bjørnar bruker vanligvis å legge inn 

treukers bolker i høyden fire ganger 

i året. 

Det hinderspesifikke har Bjørnar 

alltid tatt svært lett, og han trenger 

derfor ikke å legge så mye vekt på å 

trene hinderteknikk. 

– Etter to-tre løp sitter 

hinderteknikken som regel godt. I 

forkant av viktige stevner kan han 

likevel kjøre for eksempel 3 x 1000 m 

i god fart etterfulgt av 5 x 300 m med 

hekker i konkurransefart, forteller 

Eric Toogood. 

Hovedmålene framover for Bjørnar 

blir VM i Korea til sommeren, og så 

er det først EM i Finland og OL i 

Offensiv: Under EM sist som- 
mer løp Bjørnar Ustad Kristensen 
offensivt i både forsøk og finale. 
Belønningen ble en flott åttende- 
plass. (Foto: Bjørnar Johannessen) 
 

 
London å sikte imot i 2012. Får han til 

et par skadefrie sesonger, kan det fort 

bli flere finaleplasser på den spenstige 

Sandnes-karen. 

 

Bjørnars treningsmengder 

1998-1999 3 ganger per uke + 2 økter terrengsykkel 
1999-2000 4-5 ganger per uke (fikk kyssesyke) 
2000-2001 4-5 ganger per uke 
2001-2002 6-8 mil/uke (verneplikt) 
2003-2004 11-12 mil/uke 
2004-2005 11-14 mil/uke 
2005-2006 12-16 mil/uke (gjennomsnitt >10 mil/årsbasis) 
2006-2007 12-16 mil/uke 
2007-2008 14-18 mil/uke 
2009-2010 12-15 mil/uke 

 

 
 
 

Bjørnars utvikling 
 

År    Alder   1500 m   2000 m    3000 m h   3000 m   5000 m 10 000 m 

1999 17 8.36 
2000 18 9.35,51 8.52,26   15.15,40 
2001 19 3.58,07   5.58,07    9.02,53 8.28,76   14.56,31 
2002 20 3.56,16   5.49,08    8.46,60 8.26,95   14.47,67 
2003 21 4.00,75   5.43,09    8.40,45 8.19,07   14.16,08 
2004 22 3.54,07   5.38,10    8.41,25 8.25,35   14.28,26   30.28,97 
2005 23 3.57,44   5.45,39    8.38,97 8.16,21   14.03,77   29.32,69 
2006 24 3.50,63 8.23,65 8.23,10   14.21,85   30.35,02 
2007 25 8.16,75 8.09,32   14.18,05   29.15,07 
2008 26 3.56,08 8.26,58 8.10,31   14.13,03 
2009 27 8.28,49 7.57,60 
2010 28 3.54,18 8.24,51 8.07,47   14.00,19 



 

 

 
 

 


