


Innhold
� Våre bakgrunner: praktisk og teoretisk

� Innspillene fra påmeldingen

� Innledende betraktninger

� Skader og skadeforebygging

� Generelle treningsbegrep

� Vintertrening



Stians bakgrunn
� Idrettsgymnas

� Interesse: Motbakkeløp, triatlon og skirenn.

� Drev med skiskyting i ungdommen

� 10-14 timer trening/uke. Varierer mellom løping, 
gjerne i terreng/motbakke, sykling, rulleski/ski og 
svømming

� Skadeerfaring: beinhinnebetennelse,  overbelastning i 
leggen og noe bugs i kneet



Trygves bakgrunn
� Glad ”amatør” - Ca 10 år med konkurranseaktivitet

� Trener 8-11 t/uke (ca 90-120 km) – mest asfalt

� Har hatt kortvarige småskader (som jeg har blitt kvitt 
raskt)

� Har lest og leser litteratur om løping

� Aktiv på kondisjonsforum og Kondisreporter



Innspillene
� Hamstring problemer

� Vegen til kontrollert prestasjonsfremgang

� Kneskader og Runners knee

� Hvordan trene for halvmaraton på 1:13

� Bekledning, kosthold og treningsbalanse

� Opptrening



Ydmykhet
� Tanker om ulike sider ved trening kan av og til føre til 

opphetede diskusjoner, jfr blant annet ”4x4” vs
”Olympiatoppens modell”.

� Viktig å la folk få lov til å ha sin ”tro”, sine mål og sine 
metoder. Hvilke metoder som virker er gjerne 
avhengig av hvilke mål en har satt seg.

� Det er lett at misforståelser oppstår, vi kan snakke 
forbi hverandre, etc

� Individuelle forskjeller rent fysisk på hva som virker for 
den enkelte skal heller ikke utelukkes.



Spørsmål underveis?



Skader generelt
� Slitasje er årsak. Relativ hvile det viktigste. Derfor 

viktig med pauser innimellom.

� RICE

� Kilde: NHI



De 7 vanligste løpeskadene
� Runners knee

� Strekk i akilles

� Strekk i hamstring

� Plantar fasciitis (smerter under foten). 

� Beinhinnebetennelse

� ITBS (utsiden av kne/lår)

� Stressbrudd

� Kilder: Runners World og Norsk Helseinformatikk 



1. Løperkne (runners knee)
� Kjennetegn: vond på utside/innside kneskål

� Løsning: reduser belastning i en periode (et par uker). 
Tren for eksempel på tredemølle med stigning. 
Kjernemuskulatur.

� STOPP! Vondt i kneet om morgen og gjennom dagen

� Vær forsiktig – vondt etter lengre tids sittestilling 
eller rundt trening. 

� SPRING! :D Når du ikke kjenner noe.



2. Strekk i akilles
� Kjennetegn: vondt mellom hæl og legg (akilles).

� Løsning: Avbryt med en gang. Legg inn 2 fridager, tøy 
forsiktig 2-3 ganger i løpet av dagen på dag 1, ta ibux. 
Eksentrisk tåhev.

� STOPP! Vondt i akilles utenfor trening

� Vær forsiktig – ømhet i akilles underveis/                 
ved start i trening. 

� SPRING! :D Når du ikke kjenner noe.



3. Strekk i hamstring
� Kjennetegn: Vondt bak låret (i muskelen)

� Løsning: Avbryt med en gang. Legg inn 2 fridager, tøy 
forsiktig 2-3 ganger i løpet av dagen på dag 1, ta ibux. 
Nordic Hamstring (eksentrisk styrkeøvelse).

� STOPP! Hvis det gjør vondt utenom trening

� Vær forsiktig Hvis det er ømt under trening

� SPRING! :D Hvis du ikke kjenner noe!



4. Planetar fasitt
� Kjennetegn: Vondt under foten.

� Løsning: Kan være utstyret (sko/såler) som er feil. 
Ellers kan du prøve massasje m/tennsiball, 

� STOPP! Konstant smerte under foten

� Vær forsiktig Tidvis smerte

� SPRING! :D Ingen smerte



5. Beinhinnebetennelse
� Kjennetegn: Smerter rundt leggbeinet

� Løsning: Redusere løping, alternativ trening, styrke, 
ising, varme og kuldebehandling, sove med beina 
høyt.

� STOPP! Smerte når du går

� Vær forsiktig Smerte under oppvarming

� SPRING! :D Smerteri



6. ITBS
� Kjennetegn: smerte utsiden/over kneet.

� Løsning: styrke og massasje. Tren alternativt. Kommer 
ofte av for stor økning i løpemengde og nedoverløping

� STOPP! Ved smerte på utsiden av kneet ved gange

� Vær forsiktig ved smerte ut i løpeøkten, som går bort 
ved gange

� SPRING! :D smertefri under og etter trening



7. Stressbrudd
� Kjennetegn: resultat av kumulativ belastning på bein

� Løsning: stoppe med løping og lytt til kroppen. 
Styrketrening og få i deg nokk næringsstoffer. Tar lang 
tid å bli kvitt

•STOPP!  Når smerten øker ved 
trening og du føler deg 
ukomfortabel med å stå på beina
•Vær forsiktig Finnes ikke
•SPRING! :D Smertefri under og 
etter løping



Skadeforebygging

� Tøyningsøvelser (nokså sikkert effekt)

� ”Skynde seg langsomt” – aldri mer enn 10% økning i 
belastning pr uke (ikke ”too much too fast”)

� Ha respekt for underlag og aktivitet! (ikke gå rett fra 
langrennssesong til 80km asfalt pr uke!)

� Motstandsdyktighet bygges opp over måneder og år

� Kan være effekt av enkelte styrkeøvelser



Uttøying
� Hamstring

� Legg

� Lår

� Hoftebøyer

� Gluteus ræv

� http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/trening/
bevegelighet/video/aktiv_bevegelighet/page3591.html



Styrkeøvelser
� Kjernemuskelatur Planken, Sideplanken, Rygghev, 

Diagonalheving, Glute bridge,

� Antagonister

� Tåhev, Nordic hamstring, fremside legg, bulgarsk 
utfall

� http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/trening/
basistrening/styrke/grunnovelser/page3328.html





Vintertrening- Periodisering
� Dele inn året i ulike faser

� Sparer kroppen i de fasene hvor det ikke er nødvendig 
å være på topp ift konkurranser

� Gjerne en nokså rolig måned en gang før jul

� Være i angrepsposisjon for mer intensiv 
treningsperiode før konkurransesesongen

� Utfordring i Bergen at det foregår konkurranser året 
rundt



Intensitetsskala
% HF Konkurranse -/ 

treningsvarighet
Betegnelser

Sone 6-8 98-> % 0-3min

Sone 5 93-97 3-20 min Maks O2

Sone 4 88-92 20-60 min? Terskel

Sone 3 83-87 60-90 min? Lavterskel

Sone 2 73-82 1-3 timer? Langtur

Sone 1 60-72 1-5 timer? Rolig langtur



Ulike økter 
� Fartsøkter: 10x200 m gode pauser (løpsteknikk)

� Motbakke: 6-10 x 1-2min (O2 og styrke)

� O2: 4-6 x 3-5min, puls >90% av maks

� Terskel: 5-8 x 5-10min, puls 84-90% av maks

� ”Aerob”: Kontinuerlig 40-120 min, 75-84% av maks.

� Restitusjon: 30-60min, 60-74% av maks (kan 
kombineres med 4-8 x100m-drag)



Variasjon / alternativ trening
� Ok, men ha en vær obs på hvilke underlag / typer 

trening du gjennomfører. Ikke gå rett fra mye av en 
type trening og rett over på mye av en annen, uten en 
god tilvenningsperiode først

� Kan benytte alternativ trening for å gi avlastning til 
ledd og muskulatur, samtidig som du får brukt 
blodpumpa og får de gunstige effektene av å trene



Langsiktig formutvikling
� Unngå skader og sykdom (spis sunt, følg råd for 

skadeforebygging, ha gode vaner mtp søvn, tannpuss, vaske 
hender etc).

� Rutiner versus variasjon

� Sette seg mål som gir en naturlig progresjon, ikke 
overbelaste omgivelsene

� Kunnskap og kompetanse – din trening er et eksperiment, 
læring –før treningsdagbok

� Psykiske faktorer – Generelt humør, hvordan man tenker 
om det å jobbe hardt, etc.

� Lære seg formtopping



Treningsprinsipper
� Spesifisitet – du blir god til det du trener på

� Overbelastning og restitusjon => superkompensasjon

� Progresjon

� Hard/lett-prinsippet

� Reversibilitet

� Individuelle forskjeller

� Moderasjon



Formutvikling - FITT
� F = Frequency

� I = Intencity

� T = Time

� T = Type

� Bare å øke en eller flere av disse, så blir formen bedre



Gunstige effekter av å trene
� Endorfiner

� ”Svette ut” sykdommer/infeksjoner – sterkere 
immunforsvar

� Blodgjennomstrømming

� Vektkontroll etc

� Høyere intelligens?


