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Løping med piggsko: Sterke 
legger er en av de aller viktigste 

egenskapene innen løping, og 
sterke legger oppnår man blant 

annet med piggskoløping. 
(Foto: Bjørn Johannessen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piggere med piggsko 
 
 
Trening med piggsko 

gir sterke legger og 

et godt og effektivt 

løpesteg. Og dette har 

man nytte av uansett 

om det er snakk om 

gate-, terreng-  eller 

baneløp. 
 

Av Bjørn Johannessen 

 
øping ligger i leggene, husker 
jeg  Anders  Gärdrud  sa  på  et 

foredrag for noen år siden. For en 

(man  kan  ifølge  Kaggestad gjøre 
det mens man ser Kveldsnytt eller 
pusser tennene), må jeg dessverre 
innrømme at jeg ikke er noe flink til 
å gjøre det likevel. Jeg liker best å 
løpe. Styrke i leggene får jeg i form 
av mye løping, og da fortrinnsvis 
med  konkurransesko  og  spesielt 
piggsko. Man blir god til det man 
trener på, og for en løper mener jeg 
løping med piggsko gir den mest 
spesifikke og målrettede styrketre- 
ningen for leggene man kan få. 
Men tåhev er naturligvis 
et  fint  supplement, 
og spesielt en fin 
måte å trene seg 
opp til å tåle lø- 

et av sine mange og inspirerende 
foredrag. 
 

Gevinst? 
De siste par årene har det vært mye 
snakk om forfotløping, barfotløping 
og minimalistiske sko. Her burde 
piggsko føye seg pent inn i rekken. 

Som nevnt gir trening med pigg- 
sko sterkere legger. Man kommer 
mer fram på foten og får et bedre 
og  mer  effektivt  løpesteg.  Dette 
er  også  teorien  bak  barfotløping. 

Sterke   legger   og   et 
godt   løpesteg   har 

man nytte av selv 
om man aldri har 
tenkt  å  delta  på 

opp gjennom årene er 20x200 m. 
På våren har jeg kunnet løpe de 10 
første dragene med piggsko, mens 
jeg deretter har gått over til lette tre- 
ningssko på de 10 siste. Dette for å 
spare leggene. I starten har det ofte 
vist seg at dragene med treningssko 
har gått raskest, men etter hvert som 
leggene har blitt sterkere har tidene 
snudd til fordel piggskoene. 

Så har man ikke trent med pigg- 
sko, vil man heller tape enn å tjene 
noe på å løpe med dem i konkur- 
ranse. Gevinsten kommer først etter 
en del trening. 
 

Utstyr 
En    piggsko    for    mellom-    og 

mellom- og langdistanseløper er de 
to viktigste egenskapene sterk «mo- 
tor» og sterke legger. På 1970-tallet 
satte  svenske  Gärdrud  verdensre- 

ping med pigg- 
sko. 

I  to  tidligere 
nummer  av  Kon- 

Lite støtdemping: Dette er en 
løpesko fra 1928. Det var før støt- 
dempede sko kom på markedet. 

noen  baneløp  el- 
ler konkurrere med 
piggsko. Nevnte 
egenskaper er  noe 

langdistanseløping   er   i   sannhet 
en   ekstremt  lett   konkurransesko 
tilnærmet uten støtdemping. 
Vekten  ligger  gjerne  mellom  100 

korder og tok OL-gull på 3000 m 
hinder. Han vet nok hva han snak- 
ker om. 

 

Leggstyrke 
Sterke legger får man ved 
styrketrening.  Ta   tåhev!   Det   er 
oppfordringen til Johan Kaggestad. 
Stå på  tærne med strake bein og 
hev og senk din egen kroppsvekt 
ved hjelp av leggmusklene. Daglige 
tåhev gjør underverker for  slappe 
legger. 

Selv om tåhev ikke tar noe tid 

dis   (nr.   5-2009   og 
5-2010) skriver Arne Kvalheim om 
hvordan de på 1970-tallet løp minst 
2-3 økter i uka med piggsko. Dette 
gjorde de året rundt, enten på bane, 
skogsveier eller hardpakket snø. At 
det ga resultater er friidrettstatistik- 
kene et bevis på. Tidligere nevnte 
Kaggestad har sannsynligvis også 
tilbakelagt en  god  del  mil  i  sine 
piggsko. 
– Oppbygde sko er bra med tanke 

på støtdemping, men man blir helt 
pudding i leggene, uttalte han på 

man har behov for også på 
gate- og terrengløp. 

De første gangene man løper med 
piggsko vil man kanskje ikke tjene 
noe på det i forhold til å løpe med 
vanlige løpesko. Snarere tvert imot. 
Uvant belastning og  slitne legger 
gjør at man utover i økta eller kon- 
kurransen får det tungt og taper tid. 
Men har man trent seg opp til å tåle 
piggskoene, vil man holde bedre og 
løpe fortere enn tilfellet ville vært 
med vanlige løpesko. 

Ei intervalløkt jeg har brukt mye 

og   150   gram,   mens   en   vanlig 
konkurransesko   ligger   på   rundt 
200   gram.   Piggskoen,   og   også 
konkurranseskoen,   har   lav   eller 
tilnærmet    ingen    oppbygning    i 
mellomsålen. Det vil  si  at  det er 
liten eller ingen forskjell i høyde 
mellom  hæl  og  forfot.  Når  man 
sette  foten  i   bakken  vil  derfor 
leggen strekkes mer ut enn tilfellet 
er   i   en   mengdetreningssko  der 
oppbygningen i  hælen  er  en  god 
del  høyere  enn  i  forfoten.  Dette 
ekstra  draget  man  får  i  leggen 
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Kondis tester 
 
 
 

Produkt 
 
 
 
 
 

Modell Adidas Adizero Avanti Asics Japan Thunder 3 Nike Zoom Victory 
 

Beskrivelse Adidas sin toppmodell innen piggsko for 
langdistanse. Kun fargeendring i forhold 
til fjorårets modell. 

 
Passform Middels bred sko med passform og 

størrelse som konkurranseskoene til 
Adidas. Myk hælkappe som sitter godt. 
Luftig og lett overdel med adidas-striper 
på begge sider som er med på å støtte opp 
foten. 

 

 
Såle Ganske stiv yttersåle med plate fra tå 

og bak til hæl som gir ekstra respons i 
frasparket. Seks pigger i forfot. Også 
fem hull i sålens forfot som er med på 
å slippe ut vann. Spesielt gunstig ved 
vanngravspasseringer i hinderløp. 

 
Løpsfølelse En piggsko som i både løpsfølelse og 

passform minner mye om Adizero PRO og 
andre lette konkurransesko fra Adidas. 

 
Konklusjon En «trygg» piggsko, spesielt for dem som 

er vant med og liker sko fra Adidas. 
Allsidig sko for alt fra mellomdistanse til 
10.000 m. Et godt alternativ for dem som 
er vant med konkurransesko og skal prøve 
piggsko for første gang. 

 
Oppgradert versjon av fjorårets 
toppmodell piggsko for langdistanse 
fra Asics. 
 
Middels bred sko, men en tanke smalere 
enn Adidas Avanti. Veldig myk hælkappe. 
Kan for noen virke litt løs, så test 
passformen og hvordan skoene sitter på 
foten før kjøp. 
 

 
 
Eneste piggsko i testen som har fem 
istedenfor seks pigger (uten at det 
oppleves å ha noen praktisk betydning). 
Myk og fleksibel såle i overgangen 
mellom hæl og forfot. 
 

 
Fleksibel piggplate i forfot som strekker 
seg bakover til midtfot og gir god respons 
i frasparket. 
 
En myk, lett, behagelig og allsidig piggsko 
for både mellom- og langdistanse. 

 
En gjennomført ekstremt lett sko i alle 
detaljer. Selv de medfølgende piggene veier 
bare en tredjedel av konkurrentenes. 
 
Smal sko som er veldig spiss i tåpartiet. En 
spesiell passform som bør prøves før 
eventuelt kjøp. Overdel i Flywire (også 
brukt i Nike LunaRacer) som er et lett 
materiale som gir tett passform. Hælkappe 
i mykt plastikklignende materiale som 
sitter godt. 
 
Bortsett fra plata i forfoten, der de seks 
piggene sitter, er dette en veldig myk og 
fleksibel sko både når det gjelder overdel 
og såle. 
 

 
 
En utrolig lett sko som nærmest tvinger 
deg til å komme opp og fram på foten. 
Forfotsløping. 
 
Ikke en piggsko for nybegynneren. For de 
fleste vil denne være best egent for kortere 
løp som mellomdistanse og opp til 3000 
m. En hel 10.000 m med Zoom Victory er 
for de viderekommende. Sjekk passformen 
før kjøp. 

 

Vekt 144 gr. m/pigg, 137 gr. uten 130 gr. m/pigg, 124 gr. uten 97 gr. m/pigg, 95 gr. uten 
 

Pris 1200 kr 1400 kr 1400 kr 

 
gjør   at   muskulaturen  må   jobbe 
mer i frasparket og dermed blir 
utsatt   for   en   større   belastning. 
En   uvant   belastning   fører   som 
kjent til stølhet. For å unngå å bli 
alvorlig støl (litt stølhet må man 
tåle) bør man tilpasse seg den nye 
belastningen gradvis. 

I forfoten på en piggsko sitter 
piggene festet i en plate av hard- 
plast. Oftest er det snakk om seks 
pigger. Det er ingen pigger i hæl- 
partiet, slik tilfellet er med piggede 
sko for løping på vinteren. Piggene 
har gjenger og er utskiftbare. Man 
kan få pigger i forskjellige lengder 
til forskjellig bruk. Piggene som 
følger med skoene når man kjøper 
dem er gjerne 6 mm lange og brukes 
til baneløping på kunststoffdekke. 
Skal man løpe på løsere underlag 
kreves  ofte  lengre  pigger.  9  mm 
ble gjerne brukt på «gammeldages» 
grusbaner. Disse  kan også  brukes 
i terrengløp og på grusveier. Ved 
løsere terreng, som gress, brukes 
enda lengre pigger (12-16 mm). For 
løping på innendørs banedekke for 
friidrett finnes spesielle butte pigger 
som kan benyttes. 

 

Prøving og feiling 
– Løp og kjøp, heter det i reklamen. 
Man   kan   gå   til   anskaffelse  av 
piggsko, men deretter er det ikke 
bare å peise på med piggskoløping. 

Man     kan     selvfølgelig     prøve 
denne metoden, men det stopper 
sannsynligvis ganske fort opp. 

Det finnes eksempler på dem som 
kjøper sine første piggsko for der- 
etter å løpe en 5000 m konkurranse 
som første økt (jeg har vel gjort noe 
lignende selv). Det resulterer som 
regel i veldig stive legger og noen 
dager «baklengs ned trappa». Man 
blir i alle fall minst en erfaring ri- 
kere. Start forsiktig! 

Etter en del år og en del mil med 
piggsko, har jeg gjort meg en del er- 
faringer. Det har blitt mye prøving 
og feiling. Prøving er gøy, feiling 
er ikke like gøy. Man lærer av egne 
feil, men det er også lurt å høre på 
andres erfaringer og deres prøving 
og feiling. Da slipper man forhå- 
pentligvis unna med litt mindre feil- 
ing selv. 

Det kan ikke gjentaes for ofte: 
Start forsiktig, prøv deg fram og 
bygg opp leggstyrken over tid. Det 
er alltid lurt å holde seg godt innen- 
for riktig side av grensa for hva man 
tåler. Heller litt for lite enn litt for 
mye. Går man over grensa risikerer 
man skader, redusert treningsmeng- 
de og i verste fall treningsopphold. 
Det blir man ikke i form av. De som 
har mål om å være med i norgestop- 
pen, eller enda høyere opp, må nok 
ligge helt opp mot grensa for hva 
de tåler av belastning. Men for oss 

mosjonister,  som  strengt  tatt  kun 
har løpingen som en fritidsinteresse 
og avkobling, bør avstanden opp til 
grensa for hva vi tåler være større. 
Således kan vi ha kontinuerlig og 
langvarig glede av løpingen uten 
fare for skader. 
 

Start med stigningsløp 
Hvor  forsiktig  du  skal  begynne 
piggskotreningen  kommer  an  på 
utgangspunktet.  Har  du  løpt  en 
del med konkurransesko tidligere, 
vil   overgangen   til   piggsko   gå 
lettere  enn  om  du  aldri  har  hatt 
konkurransesko  på beina før.  Om 
sistnevnte er tilfelle, vil jeg faktisk 
anbefale   å   ikke   begynne   med 
piggsko før du har trent deg opp 
til å tåle konkurransesko. Og som 
tidligere nevnt kan tåhev her være 
et bidrag til denne opptreningen. 

På første piggskoøkt holder det 
gjerne å prøve skoene på noen for- 
siktige stigningsløp. Gi deg mens 
leken er god og før du får vondt i 
leggene. Resten av økta kan du ta 
med  dine  vanlige løpesko. Kjenn 
etter hvordan leggene er de påføl- 
gende dagene, og ikke prøv ny økt 
med piggskoa før leggene føles fine 
igjen. Siden er det bare å prøve seg 
fram  og  øke  gradvis.  Etter  hvert 
som stigningsløpene går greit kan 
du også begynne å ta de første dra- 
gene i intervalløkta med piggsko. 

Jeg anbefaler å starte intervalløkta 
med piggskoene. Da er det lettere å 
gå tilbake til dine vanlige løpesko 
utover i økta når du kjenner leggene 
har fått nok av piggskoene. At det 
begynner å «brenne» og verke i leg- 
gene er signal på at det er nok. Noen 
dager kommer disse signalene tidli- 
gere enn andre dager. 

Trener man jevnlig med konkur- 
ransesko og er sterk i leggene, tåler 
man en tøffere start med piggskoene 
om våren. Flere års opptrening gjør 
at jeg i dag løper med konkurran- 
sesko på alle mine løpeøkter, både 
rolige og hurtige. Dette kombinert 
med mange års trening med piggsko 
gjør at jeg på første baneøkt om vå- 
ren kan løpe for eksempel 5x1000 
m med piggsko uten problemer. 
Uansett hvor godt man har trent seg 
opp, er det likevel en grense for hva 
man tåler. Slik var tilfellet i slutten 
av april da jeg tankeløst ignorerte 
egne råd og leggenes tydelige sig- 
naler. Fire harde piggskoøkter i lø- 
pet av åtte dager var minst en økt 
for mye. Nå, to måneder senere, 
kjenner jeg fremdeles i leggene at 
det var dumt. 

Men såpass må man ofre mens 
man driver research til en artikkel 
om piggskoløping. 
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