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STYRKETRENING FOR KONDISJONSUTØVERE/LØPERE

Hva, hvor ofte og 
hva betyr det for 
løpingen min?



Driver du med styrketrening 
eller driver du med 
kondisjonstrening?

En styrketreningsutøver som driver med 
for mye kondisjonstrening, vil kunne 
oppleve at det går utover evnen til å 
bygge muskelmasse.

En utholdenhetsutøver som driver med 
for mye styrketrening, vil kunne 
oppleve å bli dårligere til å løpe.

En styrketreningsutøver som driver 
med rett mengde kondisjonstrening, vil 
kunne oppleve fremgang.

En utholdenhetsutøver som driver med 
rett mengde styrketrening, vil bli en 
bedre løper og vil forbygge skader.



Hva er rett mengde 
styrke for en løper?

Hvilke type styrke 
er anbefalt for løpere?

Hvilke effekt kan en 
løper ha av sin
styrketrening?

KONDISJONSUTØVER/LØPERE



Hva er rett mengde styrke for en løper?

• Det vil alltid være individuelle forskjeller
• For nybegynnere fungerer styrketrening og kondisjonstrening bedre sammen
• For en viderekommen person er situasjonen en annen. Kombinasjonen av 

kondisjonstrening og styrketrening er fortsatt veldig positiv hvis man balanserer det riktig.
• Styrke skal være et subliment til kondisjonstreningen, på samme måte som blant annet 

bevegelighetstrening kan være positivt for treningen din.
• Husk individuell tilpasning, prøv deg frem til hva som fungerer for deg.
• En styrkeøkt pr. uke gir positiv effekt for utholdenhetstrening, men studier gjort på 

idrettshøyskolen på syklister og løpere viser at to økter pr. uke gir den optimale effekten 
uten å gå utover utholdenheten.

• Ikke legg økten på slutten av en løpeøkt. Sett av egne styrketreningsdager, men bruk gjerne 
lett løping som oppvarming. 

Ikke forvent effekt etter 4-5 uker, du vil først merke stor forskjell hvis du holder på over lang tid!



Hvilke type styrke er anbefalt for løpere?

Prioriter løpsstyrke, dvs. muskler som gir deg energien til framdrift, og som vil gjøre steget mer 
effektivt.
Lår, legger, hofte, mage og rygg, og tåhev

Følg link til treningsprogram, nederst på 
arket finner dere link til video av øvelsene: 

https://www.bergencitymarathon.no/Treningstips/
Styrketrening-for-lopere.pdf



Hvilke effekt kan en løper ha av sin styrketrening?

• Arbeidsøkonomi
• Skadeforbyggende
• Bedre utnyttelse av det maksimale 

oksygenopptaket
• Økt anaerob kapasitet



• BELASTNINGSSTYRING

• BASISTRENING

HVORDAN FOREBYGGE SKADER I LØPING?



BELASTNINGSSTYRING

• HVA ER TRENINGSBELASTNING?

• ALL TRENING OG KONKURRANSE

• HYPPIGHET, VARIGHET OG INTENSITET PÅ ØKTENE

• BELASTNINGSSTYRING

• PROGRESJONSPRINSIPPET

• MEST SÅRBAR ETTER PERIODER MED LAVERE TRENINGSVOLUM

• PLANLEGGING OG LOGGFØRING AV TRENING

• KONTROLL AV BELASTNING: RPE X TRENINGSMINUTTER PER UKE

• FORESLÅTT GRENSE PÅ 50% ØKNING – SVÆRT INDIVIDUELT



BASISTRENING

• STYRKE OG STABILITET

• GENERELL STYRKETRENING FOR SETET, FRAMSIDE OG BAKSIDE LÅR, LEGGER, HOFTELEDDSBØYER OG 
KJERNE

• STABILISERENDE FOR HOFTE/BEKKEN, KNÆR, LEGG/ANKEL

• TEKNIKK ER VIKTIG – ØK VANSKELIGHETSGRADEN I TAKT MED DETTE

• HYPPIGHET AVHENGER TRENINGSMENGDE

• JO MER DU LØPER, DESTO VIKTIGERE BLIR DEN SKADEFOREBYGGENDE TRENINGEN.
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