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Teknikken i sentrum: Hva 
kjennetegner god løpsteknikk, og 
hva kan vi gjøre for å forbedre den, 
er temaet for denne artikkelen. 
(Foto: Kjell Vigestad) 

 

Teknikk – den smarteste måten å løpe på 
 

Hva er det som 

kjennetegner god 

løpeteknikk? Hvordan 

du kan løpe teknisk 

bedre og raskere? 
 

Av Halvor Lauvstad og 
Arild Tveiten 

 
innes det god og dårlig løpetek- 
nikk? Ja, definitivt, men det er 

ikke alltid like lett å få øye på. 
I løp kan god teknikk defineres 

som en måte å løpe på som gir størst 
mulig fart ved minst mulig bruk av 
energi  og  krefter.  Dette  sammen- 
faller  forbløffende  godt  med  det 
å ha god løpsøkonomi (du bruker 
minst mulig krefter og oksygen på 
å komme fortest mulig fram). Det er 
til dels ganske vanskelig å se om en 
person  løper  energiøkonomisk og 
dermed har god, men ikke nødven- 
digvis pen teknikk. 

Krefter  skal  frigjøres  av  fram- 
driftsmuskulaturen og skape fart i 
fartsretningen. «Pen» løping, dvs. at 
det ser stilig ut, betyr ikke nødven- 
digvis at det er teknisk bra. Dårlig 
teknikk fører til sløsing av energi og 
lavere fart fordi du bruker krefter på 
bevegelser som ikke fører deg ras- 
kere fram. Et typisk eksempel er at 
overkroppen beveger seg mye side- 
lengs istedenfor å holdes stabilt rett 
opp og ned. 

Hva som er teknisk god løping 
avhenger til en viss grad av type 

 
distanse og terreng. En sprinter lø- 
per på en annen måte enn en mara- 
tonløper fordi vedkommende skal 
skape veldig stor fart på en kort dis- 
tanse. Enkelte måter å bevege seg 
på som gir en mer effektiv løping, 
er både observerbare – og trenbare. 
Nedenfor følger noen tekniske tips 
som er relevante for deg som løper 
langdistanse. 
 

Inn for landing – på tærne 
Når  du  skal  løpe  virkelig  fort, 
lønner det seg å lande på forfoten 
(tærne og  partiet bak tærne). Det 
vil si at du lander på samme del 
av foten som du sparker fra med. 
De  fleste  lander  midt  på  eller  i 
bakkant av foten og «ruller» fram, 
men når du har kommet på et godt 
nivå   prestasjonsmessig,   kan   det 
være sekunder å hente på å unngå 
rullingen og heller løpe på tærne. 
Maratonløpere  på  toppnivå  løper 
på tærne fra start til mål. For å klare 
å løpe på tærne, trenger du sterke 
legger. Det er lett å trene opp, og 
både spenst- og styrketrening kan 
hjelpe. Dette er ikke det første du 
starter  med  hvis  du  nettopp  har 
begynt å løpe. Kom deg i form og 
matchvekt først. 
 
Land på forfoten når farten 
blir stor nok 
Skal  du   løpe  virkelig  fort,  må 
du være sterk nok til å lande på 
forfoten. Sprintere er helt ekstreme 
når   det   gjelder   tåløping,   men 
en  maratonløper  vil  heller  ikke 

 
rulle på foten i en konkurranse. 
Belastningen på leggene er større 
når du bare løper på forfoten eller 
midtfoten, og  derfor må du  trene 
på det, blant annet ved å hoppe på 
tærne. 
 

Ikke brems – gi gass! 
Hvordan   foten   treffer   bakken   i 
forhold til hofta, har mye å si for 
hvor kjapt du kan skape bevegelse 
og  kraft forover i  neste løpesteg. 
Dersom foten settes ned et stykke 
foran hofta, vil du i praksis bremse 
kroppen,  og  «ny  fart»  vil  ikke 
skapes før foten har passert hofta. 
Det  fører  til  at  du  bruker  mye 
krefter på bokstavelig talt å bremse 
din egen fart for så å bruke mye 
krefter  på  å  oppnå  den  samme 
farten igjen i hvert løpesteg. En slik 
bremsing kalles «stem» og brukes 
av  høyde-  og  lengdehoppere  når 
de skal endre retning på farten og 
kraften de skaper i tilløpet; da setter 
de et bein godt foran hofta slik at 
farten  og  kraften går  oppover og 
bortover slik at de kommer langt og 
høyt. Smart i høyde og lengde, dumt 
i løp! I tillegg til at dette er sløsing 
med krefter, bruker du også lengre 
tid på hvert steg på grunn av dette. 

Forsøk å treffe bakken med fo- 
ten like foran eller under hofta, så 
driver du kroppen i riktig retning 
så godt som hele tiden med minst 
mulig bruk av krefter. Du kan prøve 
å øke stegfrekvensen når du løper. 
Økt frekvens betyr for de fleste litt 
kortere steg, men fører også til min- 

 
dre bremsing (stem). 
 

Hofta opp og fram 
Du skal helst ikke synke sammen i 
hofteleddet («sitte») under løping. 
Hvis du klarer å få hofta opp og 
fram  (strekke  hofta),  bruker  du 
automatisk  mindre  tid   på   hvert 
steg.  Om  du  synker  sammen  i 
hofta hver gang du treffer bakken, 
trenger du garantert lengre tid på 
å  flytte  kroppstyngden  framover 
– i hvert steg – enn hvis du klarer 
å  få  hofta  mer  frampå.  Et  triks 
som   gjør   det   enklere   å   unngå 
hofteknekken, er å føre armene opp 
og fram slik at du får en rotasjon 
som fører hofta mer framover. En 
sterk  kjernemuskulatur  (mage  og 
korsrygg)  bidrar  til  at  du  klarer 
å holde posisjonen i hofta uten å 
vingle til siden. Løp i motbakke er 
en god måte å trene på dette. Forsøk 
å lene deg framover samtidig som 
du får med deg hofta fram. 
 

Stabilitet 
En    av    nøkkelfaktorene   for    å 
kunne  løpe  effektivt,  er  å  unngå 
sløsing  med  krefter.  I  løp  er  det 
om  å  gjøre  å  få  kroppen  fortest 
mulig  framover.  Enhver  rotasjon 
og sideveis bevegelse vil være lite 
hensiktsmessig. Når «motsatt» arm 
og bein (for eksempel høyre arm og 
venstre bein) føres fram, motvirker 
det rotasjon i overkroppen slik at 
bevegelsene i størst mulig grad går 
rett fram. Størst mulig stabilitet er 
derfor  hensiktsmessig  slik  at  du 
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Maratonløperen: Øystein Sylta strekker godt ut i frasparket i maratonløpet sitt i EM 2010. Så går han inn for landing, før han igjen skyver fra og svever 
gjennom lufta. Skuldrene er senka, armføringen forhindrer unødig rotasjon, og hofta er godt strukket ut. I likhet med en høy andel av de andre løperne i 
EM-feltet lander Øystein på hælen. (Foto: Bjørn Johannessen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baneløperen: Når en løper 1500 m på bane, som Ingeborg Kristine Lind gjør her, er det lettere å komme opp på tå, både fordi farten er noe høyere og fordi 
hun løper med en piggsko uten oppbygning i hælen. Også Ingeborg Kristine har god strekk i hofta, avslappa skuldrer og bevegelsene går i fartsretningen. 
(Foto: Bjørn Johannessen) 

 
unngår  vingling  og  sløsing  med 
kraft. 

 

Armene utligner rotasjon 
Ta på deg ei bukse med lommer. 
Stapp hendene i lomma og løp, så 
kjenner du kjapt at kroppen roterer 
sideveis. Du vil trolig også slite med 
å holde balansen, i hvert fall hvis du 
løper fort. Armene gir deg stabilitet 
hvis de brukes rett. De vil «utligne» 
kroppens rotasjon slik at du kan løpe 
stabilt. Jo større fart du har, jo større 
behov vil du ha for stabiliserende 
armer,   bare   se   på   sprinternes 
armbevegelser  sammenlignet  med 
en maratonløpers; sprinteren fører 
armene  høyere  opp  og  fram  og 
lenger  bak  på  grunn  av  høy  fart 
og  krefter  som  drar  mot  sidene. 
Langdistanseløperen har lavere fart 
og dermed «mindre» armbevegelser. 

Du kan trene på god armbruk ved 
å føre hendene opp til haka og helt 
bak ryggen når du løper. Hvis du 
dasser rundt i lunketempo, kjenner 
du  knapt  armenes  stabiliserings- 
effekt på kroppen, så løp med litt 
hastighet slik at du merker forskjel- 
len. Du vil ikke løpe med overdre- 
ven armbruk i konkurranse, men ta 

 
gjerne noen filmopptak av deg selv 
og kjenn etter hvordan armene bør 
jobbe for at du med din løpestil, skal 
kunne løpe stabilt. 
 

Blikket fram 
Blikket  bidrar  også  til  stabilitet 
og  balanse. På  samme  måte  som 
linedansere    og    andre    balanse- 
kunstnere, skal du se rett fram, ikke 
ned i bakken eller til siden. 
 

Løp med stil – DIN stil 
Det er ikke den som løper penest 
som   løper   fortest,   og   de   fleste 
av   oss   løper  verken  pent   eller 
nevneverdig fort. Ikke bruk tid på 
å  løpe «perfekt», men bruk  disse 
tekniske rådene til å justere litt på 
din løpestil slik at du løper smartere 
og  fortere.  Hvis  du  ikke  er  helt 
fornøyd med din egen stil, så se på 
noen gamle klipp av Paula Radcliffe 
fra Storbritannia (langdistanseløper 
som rullet på hodet mens hun løp). 
Sjelden har noen løpt rarere, men 
likevel gikk det fort! 
 

Ny teknikk tar tid 
Rom  ble  bygd  på  veldig  mange 
dager,     og     innlæring    av     ny 

 
løpeteknikk tar tid. Vi har intuitivt 
lært oss til å løpe på den måten vi 
gjør, så hvis du skal gjøre endringer, 
må  du  ha  tålmodighet  og  jobbe 
med én ting om gangen. Prioriter 
tekniske  endringer  i   forhold  til 
hvor stor effekt du tror det vil ha 
på løpingen din. Den største og 
muligens   viktigste   endringen   er 
om du klarer å lande lenger fram 
på  foten.  Hvis  du  gjør  det,  vil 
trolig hofta automatisk komme mer 
opp og fram. Løping barføtt, med 
«barefoot»-sokker eller tynne sko 
kan være til hjelp i og med at du på 
mange måter tvinges til å legge om 
løpestilen på grunn av manglende 
demping sammenlignet med 
joggeskoløping. Den sannsynligvis 
enkleste endringen er å justere 
armbevegelsene slik at du begrenser 
bevegelsesutslaget   samtidig   som 
du klarer å stabilisere overkroppen. 
Bruk alltid video for å sjekke at det 
du gjør, gir ønsket effekt. 
 
Artikkelen er henta fra boka «Best i 
løping» og er gjengitt med tillatelse 
fra Gyldendal forlag og forfatterne, 
Halvor Lauvstad og Arild Tveiten. 

 
Løper du bra 

teknisk? 
Ved hjelp av et videokamera 
kan du enkelt gjøre en grov- 
sjekk av egen teknikk. Se deg 
selv i sakte film og evaluer 
følgende punkter: 

Hvor lander foten? 
• Foran eller bak hofta? 
 

Hvilken del av foten 
lander du på? 
• Hæl, midt på foten eller 

tærne? 

Hoftepartiet 
• Synker det sammen når 

du lander? 
• Strekkes det opp og fram 

i frasparket? 

Stabilitet 
• Roterer du mye i over- 

kroppen når du løper? 
• Er armsvingen tilstrekke- 

lig til å utligne rotasjon? 
• Er blikket ditt rettet fram- 

over eller nedover? 
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