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Mens vi venter 
på snøen... 

 

 
 

Vi går mot kaldere 

tider. Men selv om vin- 

teren og snøen nærmer 

seg, vil det for de fleste 

av oss gå enda en 

stund til før vi kan finne 

fram skiene. Men 

hvordan  skal vi trene 

mens vi venter på 

snøen? Hvordan 

gjennomføre barmarks- 

treningen? Hvor viktig 

er det egentlig å få 

gått  på ski før jul, og 

hvordan  skal vi legge 

opp treningen når 

snøen omsider 

kommer? 
 

Av Bjørn Johannessen 
 

ondis  har  tatt  en  prat  med 
Kristen  Skjeldal  –  en  rutinert 

ringrev med mange års erfaring fra 
internasjonalt   topplangrenn.   Og 
Skjeldal deler villig sine tanker og 
kan berolige oss som er bekymret 
for at snøen og skiføret ikke skal 
komme i tide. 
– Det er ingen grunn til panikk. 

For de som tenker på Birken, så er 
det bare å smøre på så tjukt som en 
kan  med  tålmodighet  og  fortsette 
med  barmarkstreningen  så  lenge 
forholdene tilsier det. Det har abso- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha tålmodighet: Selv om snøen lar vente på seg er det ingen grunn til panikk. Fortsett med grunntreningen så 
lenge forholdene tilsier det, er rådet fra Kristen Skjeldal. (Foto: Arne Brunes) 

lutt ingen hast med å komme på snø. 
De det kan begynne å haste for, er de 
som først og fremst tar sikte på å gå 
verdenscup i vanlig langrenn og har 
viktige konkurranser som begynner 
allerede i midten av november. Men 
selv de fortsetter med barmarkstre- 
ning i alle fall ut oktober. Så da kan 
du plusse på i alle fall en måned til 
for  Birkebeinerløpere,  for  Birken 
går jo ikke før i mars. Så en har vel- 
dig god tid på seg, beroliger Kristen 
Skjeldal på sin velkjente vossa-dia- 
lekt (som undertegnede bare må 
beklage at han ikke har skriveferdig- 
heter nok til å gjengi). 

 

Løping og rulleski 

Så skal vi tro mannen som har seks 
NM-gull på 5-mila, og dermed er 
mestvinnende på distansen, så er det 
ingen grunn til være deprimert selv 
om snøen uteblir i november. 
– Men hva gjør jeg hvis snøen ikke 
kommer før ved juletider? 
– Da sier du bare til deg selv at dette 
kan bli et fantastisk år i Birken, for 

nå får du tid til enda mer grunntre- 
ning. Jeg synes det er mye bedre å få 
gjennomført ordentlig grunntrening 
enn å holde på med dill-dall-økter 
på altfor lite snø. For min egen del 
ser jeg nå i ettertid at jeg kunne hatt 
mye mer is i magen de årene jeg sat- 
ser på verdenscup-nivå. Så for en 
Birkebeiner er det ingen grunn til 
panikk selv om julemiddagen er 
spist og fordøyd før du ser noe til 
snøen, forsikrer mannen som mes- 
terskapsdebuterte i ski-VM i 1991 
og trappet ned satsingen etter 2006- 
sesongen. 
 
– Men når vi er inne på grunntre- 
ning; hvordan skal man trene på 
denne tiden av året, før snøen kom- 
mer? 
– De årene jeg satset på langrenn, 
var det hovedsakelig løping og rul- 
leskiøkter jeg varierte mellom. På 
rulleski vekslet jeg mellom skøyting 
og klassisk, men for en som skal gå 
Birken er det bare å kjøre på med 
klassisk, for der trenger en jo ikke 

skøyting. Det som imidlertid kan 
være  en  utfordring  nå  på  denne 
tiden av året, er at det blir vått og 
glatt på grunn av løv i veien. Men 
det skaper først og fremst problemer 
ved skøyting. Ved klassisk og sta- 
king kommer du deg fram selv om 
det ligger litt løv i veien også, sier 
Skjeldal. 

 
Løping med staver 

Etter hvert som det blir kjøligere i 
været, vil man mange plasser opple- 
ve at det blir frost på bakken og der- 
med umulig å gå på rulleski. 
– Der har jeg et lite tips å komme 

med, skyter Kristen inn. 
– Hvis det blir for glatt til å gå på 

rulleski, kan du springe med staver 
på langkjøringene isteden. Løping 
skal det veldig mye til at du ikke 
klarer å gjennomføre, for som regel 
får du løpt selv om det er frost på 
veiene. Men hvis det kommer noen 
få centimeter med snø, slik at det er 
for lite til å gå på ski og for mye til 

at du får gått på rulleski, kan det 
noen plasser bli for glatt for å løpe 
også. Da er alternativet å løpe på 
mykt underlag, sånn som jorder og i 
myr. På slikt underlag er det som 
regel alltid mulig å løpe uansett for- 
hold, forteller Skjeldal. 

Han mener løpeturer med staver 
er et godt supplement til rulleski- 
øktene. 
– Når du løper med staver, skal du 

holde samme tempo som du pleier 
på en helt rolig langkjøring. Bruk 
stavene på samme måte som du gjør 
når du går på ski, men pass på å 
holde intensiteten nede. Det er lett 
for at intensiteten blir litt for høy når 
du bruker staver, og det er ikke 
meningen at det skal bli intervalltre- 
ning ut av det, advarer Skjeldal. 

Han forteller videre at løping med 
staver var en av de viktigste ingredi- 
ensene i treningen til Per Elofsson 
da han var som best. 
– Elofsson bodde ved Umeå i 

Sverige  hvor  det  er  ganske  flatt, 
men veldig mye myrterreng. Så for 



Treningssider 
 

 
å få litt ekstra belastning hadde han 
lange løpeturer med staver i myra 
om sommeren og høsten, forteller 
Kristen Skjeldal. 

At Elofsson visste hva han gjor- 
de, burde resultatene hans være godt 
nok bevis på. Han vant verdenscu- 
pen sammenlagt i 2001 og 2002 og 
tok tre individuelle VM-gull i sam- 
me tidsperiode. 

 

Bruk refleksvest 

Når vi først snakker om høsten og 
den mørke årstiden, så har Kristen 
Skjeldal en oppfordring å komme 
med til folk som beveger seg uten- 
dørs i kveldsmørket. 
– Jeg vil oppfordre folk til å bruke 

refleksvest. Refleksvest er det uhyre 
viktig å få på seg, så det må du stre- 
ke tjukt under når du skriver artik- 
kelen, ber Kristen Skjeldal. 

 
– Og når vi først kommer oss ut, 
med refleksvest, skal vi da satse på 
mengdetrening eller intervalltre- 
ning? 
– Der må den enkelte føle seg litt 
fram selv, men det har jo blitt veldig 
populært å periodisere treningen nå. 
Hvis man i en periode på sommeren 
har kjørt mye langkjøring, så har en 
tradisjonelt sett lagt inn en intensiv 
treningsperiode nå om høsten der en 
kjører  en  del  intervalltrening.  Så, 
når man omsider klarer å finne snø, 
kan en heller trene litt rolig igjen i 
en overgangsperiode. I starten er det 
lurt å gå seg inn og kjenne litt på 
hvordan det er å gå på ski. Finne 
balansen. Jeg synes det er greit å få 
gått mellom fem og ti turer på snø 
før en begynner med intervalltre- 
ning. En kan også velge om en vil 
kjøre litt mer moderat intensitet på 
de første intervalløktene på ski, for- 
teller vossingen. 

 

To intervalløkter 
Vi kommer litt nærmere inn på hva 
slags  typer  treningsøkter  ukepro- 
grammet  skal  inneholde,  og  tar 
utgangspunkt i et treningsprogram 
med fem økter. 
– Da synes jeg at to av de fem 

øktene  skal  være  intervalltrening. 
Som regel finner man seg en mot- 
bakke som en kjører intervallene i, 
men for en birkebeiner kan det også 
være lurt innimellom å kjøre inter- 
valler i lett terreng for å få litt fart på 
skiene. På den måten får man trent 
opp stakeferdighetene i lettere ter- 
reng også, forteller Kristen Skjeldal. 

 
– Vil det si at en helst skal kjøre 
intervalløktene på rulleski nå om 
høsten? 
– Nei, jeg synes rulleskiene skal 
komme som et supplement til 
løpingen. Men det er et viktig sup- 
plement. Hvis man tenker seg en 
periode på 14 dager, så synes jeg at 
en av intervalløktene bør være på 
rulleski, mens de tre andre varierer 
mellom løping i motbakke, skigang 
i motbakke og elghufs (spretten ski- 
gang med staver). Når det gjelder 
intervalltrening, så ville jeg priori- 
tert langintervaller med drag fra 3 til 
6 minutter. Noe kortere enn 3 minut- 

ter for en som skal gå Birken ser 
ikke jeg det helt store poenget i. En 
må holde på en stund for å få den 
rette belastningen. Kjører du drag på 
6 minutter, så holder det gjerne med 
fire repetisjoner. Hvis dragene er på 
3 minutter bør du ha minimum seks 
stykker. En tradisjonell, typisk lang- 
rennsøkt er 5x5 minutter med pause 
lik halve dragtiden. Men du kan 
gjerne kjøre det som pyramide også, 
for eksempel 3-4-5-5-4-3 minutter. 
Det er bare å bruke fantasien, og det 
er viktig å variere for ikke å gå lei. 
Som alternativ til intervalltreningen 
går det også an å kjøre en hurtig 
langtur der du kjører opp mot 30 
minutter sammenhengende. Dette 
kan du gjøre et par ganger i måne- 
den, gjerne i en fast testløype. Noen 
ganger løp og andre ganger på rul- 
leski, forklarer Skjeldal. 
 

Tre timers langtur 

I tillegg til to ukentlige intervalløk- 
ter mener Skjeldal at en skikkelig 
langtur også er en viktig ingrediens 
i et treningsprogram. 
– Langturen kan godt vare opp 

mot tre timer. Noen ganger i form av 
rulleski og andre ganger løping. 
Men langturen kan gjerne også være 
en økt der halve turen går på rulles- 
ki, mens den andre halvdelen er 
løping. Eller motsatt. Dette blir en 
kombiøkt der du bytter ganske raskt 
fra ski til joggesko, og kanskje spi- 
ser en brødskive med honning eller 
en banan i overgangen også, forkla- 
rer han. 

Han forteller at de to gjenstående 
øktene i uka kan være litt kortere 
langturer, fra 75 til 90 minutter. 
Disse øktene kan gjerne avsluttes 
med 20-30 minutter styrketrening. 
– Et par ganger i uka kan du legge 

inn litt styrketrening. Dette kan man 
lett gjøre hjemme dersom man har 
en stol og en matte eller teppe til- 
gjengelig. Med helt enkle midler 
finnes det mange forskjellige styr- 
keøvelser man kan ta både for mage, 
rygg og armer, forklarer Skjeldal. 

Men han understreker at styrke- 

treningen bare er et supplement til 
den øvrige treningen. De viktigste 
øktene å få gjennomført er tradisjo- 
nelle økter som langkjøring og 
intervalltrening. 
– I tillegg gjennomførte jeg noen 

økter der jeg kjørte stakedrag i mot- 
bakke. Rene stakeøkter. Og hvis du 
har tilgang til en «Brå-sterk», så er 
den et veldig godt alternativ til rul- 
leskiturene. Du kan for eksempel 
kjøre drag på 3-4 minutter med sit- 
ups i pausene, eller du kan bruke 
tyngre motstand med drag på bare et 
halvt minutt. Det er bare å bruke 
fantasien og sette sammen ditt eget 
treningsprogram, mener han. 
 

Formbevarende økter 

Kristen Skjeldal har de to siste 
sesongene trappet ned satsningen på 
langrenn og dermed også redusert 
treningsmengdene. Men Skjeldal 
har likevel deltatt både nasjonalt og 
internasjonalt etter den tid, og 41- 
åringen holder fremdeles et bra 
nivå.  Personer  i  andre  situasjoner 
må gjerne også redusere litt på tre- 
ningsmengdene av og til, det kan for 
eksempel være på grunn av jobb, 
skole eller familie. 
 
– Hva bør man gjøre for å beholde 
formen best mulig selv om man 
reduserer treningsmengdene? 
Hvilke treningsøkter gir mest igjen 
for den tiden man legger ned? 
– Det er nok viktig å få med seg 
intervalløktene. Men hvis tiden er 
knapp, og du bare har tid til å trene 
tre ganger i uka, så ville jeg ikke hatt 
intervalltrening alle de tre øktene. 
Jeg kan si det sånn: Hvis du trener 
fire eller fem økter i uka, så ville jeg 
hatt to av dem som intervalløkter. 
Trener du bare tre økter i uka, så 
ville jeg valgt bare én intervalløkt 
og i tillegg hatt én middels hurtig 
langtur. Den tredje økta skulle vært 
en litt lengre tur. 
 
– Hvor mye trener du selv nå da? 
– Akkurat nå er treningen helt på 
sparebluss. I tillegg til at vi har to 

 

Kristen Skjeldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Født: 1967 
Familie: Gift, to unger (9 måne- 

der og 3 år). 
Bosted: Voss 
Klubb:  Bulken IL 
Idrett:   Langrenn. Ga seg som 

toppløper etter sesong- 
en 2006, men har del- 
tatt både nasjonalt og 
internasjonalt også 
etter dette. 

Biografi:«Den siste langrenna- 
ren» skrevet av bror 
Gudmund Skjeldal. 

Meritter: 
2 OL-gull i stafett (1992 og 
2002) 
1 OL-bronse 30 km fristil, fel- 
lesstart (2002) 
1. plass World Cup 30 km fristil 
(1991) 
2. plass World Cup 50 km fristil 
(2002) 
2. plass World Cup 20 km jakt- 
start (2002) 
Seks 3. plasser i forskjellige 
World Cup-renn 
4. plass sammenlagt i World 
Cup (2001/2002) 
11 individuelle NM gull, hvorav 
6 på 50 km. 

 
smågutter i alderen 9 måneder og 3 
år som jeg prøver å følge opp, så dri- 
ver  vi  på  med  å  pusse  opp  huset 
også. Så slik situasjonen er nå, så får 
jeg bare trent 2-3 dager i uka. Men 
jeg har et ønske om å ligge på i alle 
fall fem økter i uka, og da litt etter 
den malen jeg skisserte tidligere. I 
tillegg har jeg begynt i halv stilling 
som lærer på gymnaset i Voss. Jeg 
har ute-timer og underviser i skisky- 
ting og langrenn på idrettslinja og 
jeg føler meg veldig privilegert som 
har elever i et fag de virkelig ønsker 
å gjøre det godt i, forteller Skjeldal. 

Og Kristen Skjeldal oppsumme- 
rer og avrunder samtalen der han så 
beroligende begynte. 
– For de som går og venter på at 

snøen skal komme, er det bare å ha 
is i magen og fortsette med bar- 
markstreningen. Blir det frost på 
bakken, så er løpeturer med staver et 
veldig godt alternativ, avslutter han. 
 
Barmarkstrening: Rulleski kan 
man fortsette med utover høsten så 
lenge det er bart og frostfritt på 
veiene. Om forholdene blir for dår- 
lige for rulleski, kan man løpe med 
staver isteden. 
(Foto: Bjørn Johannessen) 



 

 

 


