
 
  

TRENINGSPROGRAM TIL Larviksløpet 2021 
Mål: Skape gode opplevelser i forberedelsene og få til en god gjennomføring av Larviksløpet  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program perioden 3. mai fram til Larviksløpet 4. september 2021 (kjenner du at du kan starte på et høyere nivå starter du med den 3. uka og gjør det de første ukene) Fordel 
treningene utover i uka.. All løping kan også varieres med å bruke tredemølle eller crosstrainer. KJENN PÅ GLEDEN AV Å VÆRE I BEVEGELSE 
 

1. Uke 18 03.05-09.05  
Dag 1 
Joggetur 20-30 min (gå innimellom dersom du har 
behov for det) 
 

Dag 2 
Joggetur 15 min + styrkeøvelsene på beina. 
Fokus på lett steg og avspent løpsrytme 

Dag 3 
Aktiv hvile – gå en tur eller hold deg aktiv på 
annen måte. 
Pustetest: kraftig innpust 30* pust ut – hold 
pusten så lenge du klarer… pust inn max og 
hold 15 sek – gjenta 2 ganger. 

Dag 4 
800m intervaller = 100m jogg- 100m hurtig gang- 100m 
jogg.. fortsett slik til 600m så jogger du 200m * gjenta 2 
ganger seriepause 3 min.(bruk klokka – du skal puste 
godt uten å bli stiv – klarer du det så veksler du mellom 
løp og jogg istedenfor jogg og gang). 

Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

   

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva skal jeg ha fokus på kommende uke for å ha en god opplevelse og få til å gjennomføre treninga? 

 
 

2. Uke 19 10.05-16.05 
Dag 1 
Joggetur 25-35 min (gå innimellom om du trenger 
det). 
 
 

Dag 2 
Joggetur 30 min der du varierer farta underveis 
– fra hurtig gang til jogg/rolig løp. 

Dag 3 
Joggetur 20 min + styrkeøvelsene på beina 
Fokus på lett steg og avspent løpsrytme 
Pustetesten – noter ned tid du holder.. slapp 
helt av når du holder pusten..  

Dag 4 
800m intervaller = 100m jogg- 100m hurtig gang- 100m 
jogg.. fortsett slik til 600m så jogger du 200m gjenta 3 
ganger seriepause 3 min. (bruk klokka og følg med tida) 
Løp og jogg dersom du klarer det. 

Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

   

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva skal jeg ha fokus på kommende uke for å ha en god opplevelse og få til å gjennomføre treninga? 

 
 

      3.    Uke 20 17.05-23.05 
Dag 1 
Joggetur 30-40 min 
 

Dag 2 
Jogg 10 min. Løp så gjennom testløypa di  
(3000m eller 2 runder i Bøkeskogen  evt 3000 
på crosstrainer). Noter ned tida. 

Dag 3 
Joggetur 20 min + styrkeøvelsene på beina 
Fokus på lett steg og avspent løpsrytme 
Pustetesten – noter ned tid du holder 

Dag 4 
800m intervaller = 100m løp- 100m jogg- 100m løp.. 
fortsett slik til 600m så løper du 200m gjenta 3 ganger 
seriepause 3 min. (bruk klokka og følg med tida) 

Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

   

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva skal jeg ha fokus på kommende uke for å ha en god opplevelse og få til å gjennomføre treninga? 

 
 

  

 

Om programmet. 

Det legges opp til trening fra relativt lavt nivå. 
Er du allerede bedre trent kan du starte på den 
3. uka og gjennomføre dette de første 4 ukene. 
Sørg for å start lett og gjennomfør uten å gå i 
kjelleren, spesielt til å begynne med. Å kunne 
øke underveis er gøy 

Styrke er også viktig det øker effekten av 
løpetreninga. Følg styrkeøvelsene i 
programmet. 

Det er en enkel treningsdagbok i programmet, bruk den som hjelpemiddel. 
 
Tren gjerne sammen med noen andre, det gjør det lettere å lykkes med å 
gjennomføre treningene. Gjensidige forpliktelser er et godt hjelpemiddel. 
 
Velg ei testløype, for eksempel en 3000 meter eller 2 runder i 
Bøkeskogen. 
 
Teknikk: fotisett rett under kroppen. Det beste for å få til dette er å fokusere på 
avspent god rytme og å være lett på bakken. Gjør deg erfaringer med et 
effektivt steg med økt frekvens i motbakker og det å rulle på steget uten for 
mye brems i nedoverbakkene. Larviksløpet har  jo både mot og nedover 
bakker. 
 
PUSTEN: Pust med nesa og ned i magen i hverdagen og vend deg til å være 
oppmerksom på pusten flere ganger gjennom dagen. Pust også gjerne gjennom 
nesa på de rolige turene.. + pustetesten  minst 1 gang hver uke. 

Styrkeøvelser bein – begynn gjerne med en serie av hver og øk etter hvert: 
 
1*20 dype knebøy med kroppen som belastning – hold gjerne hendene i noe. 
2*8 på hvert ben- oppsteg på benk/stol (ca 90 grader i kneleddet) - bruk evt ei lett vekt og gjør det med litt trøkk. 
2*8 på hvert ben- nedsteg bakover fra benk (hold hofta stabil og kroppen strak). 
2*8 på hvert ben- enbens knebøy der du legger beinet bak på en benk evt i en ribbevegg – fokus på stabilt kne og å la kne og fot peke i samme retning – rolig ned hurtig opp. 
2*8 utfall til annenhver side (hold gjerne en kettlebels foran kroppen eller ha ei lett vekt på nakken, evt en liten ryggsekk). 
25*2 ankelstrekk med tåballene på en kant eller i ei trapp. Bruk begge føttene når du strekker opp og hold igjen med en fot ned fullfør 25 nedsteg med en fot av gangen. 
2*25 lette ankelhopp med samlede trake bein der du søker oppover med tærne i hvert hopp – kroppen holdes strak – tenk at du er som en sprettball. 
2*15 Liakov med kettlebells evt en hantel (la rompa og ryggen gjøre jobben- du trenger ikke å løfte så høyt som på illustrasjonen under). 

                                                                                                                                                                                              



 
  

4. Uke 21 24.05-30.05  
Dag 1 
Joggetur 30-40 min 
 
 

Dag 2 
10min jogg + Intervaller 200m løp evt 45 sek 
på mølle. 8* med pause 15 sek. Fart = at du 
kan gjennomføre alle uten å bli stiv. 

Dag 3 
Joggetur 30 min + styrkeøvelsene på beina 
Fokus på lett steg og avspent løpsrytme 
Pustetesten – noter ned tid du holder 

Dag 4 
800m intervaller = 100m løp- 100m jogg- 100m løp.. 
fortsett slik til 600m så løper du 200m gjenta 4 ganger 
seriepause 3 min. (bruk klokka og følg med tida) 

Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

   

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva skal jeg ha fokus på kommende uke for å ha en god opplevelse og få til å gjennomføre treninga? 

 
 

5. Uke 22 31.05-06.06 
Dag 1 
Joggetur 30-40 min 
 
 

Dag 2 
10min jogg + Intervaller 200m løp evt 45 sek på 
mølle. 8* med pause 15 sek. Fart = at du kan 
gjennomføre alle uten å bli stiv. 

Dag 3 
Joggetur 30 min + styrkeøvelsene på beina 
Fokus på lett steg og avspent løpsrytme 
Pustetesten – noter ned tid du holder 

Dag 4 
800m intervaller = 100m løp- 100m jogg- 100m løp.. 
fortsett slik til 600m så løper du 200m gjenta 4 ganger 
seriepause 3 min. (bruk klokka og følg med tida) 

 Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

   

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva skal jeg ha fokus på kommende uke for å ha en god opplevelse og få til å gjennomføre treninga? 

 
 

6. Uke 23 07.06-13.06 
Dag 1 
Joggetur 30-40 min 
 
 

Dag 2 
10min jogg + Intervaller 200m løp evt 45 sek på 
mølle. 10* med pause 15 sek. Fart = at du kan 
gjennomføre alle uten å bli stiv. 

Dag 3 
Joggetur 30 min + styrkeøvelsene på beina 
Fokus på lett steg og avspent løpsrytme 
Pustetesten – noter ned tid du holder 

Dag 4 
800m intervaller = 100m løp- 100m jogg- 100m løp.. 
fortsett slik til 600m så løper du 200m gjenta 4 ganger 
seriepause 3 min. (bruk klokka og følg med tida) 

 Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva skal jeg ha fokus på kommende uke for å ha en god opplevelse og få til å gjennomføre treninga? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. Uke 24 14.06-20.06  
Dag 2 
Jogg 10 min. Løp så gjennom testløypa di (3000m 
eller 2 runder i Bøkeskogen evt 3000 på crtr). Noter 
ned tida og sammenlign med første test. 
 

Dag 2 
10min jogg + Intervaller 200m løp evt 45 sek 
på mølle. 10* med pause 15 sek. Fart = at du 
kan gjennomføre alle uten å bli stiv. 

Dag 3 
Joggetur 30 min + styrkeøvelsene på beina 
Fokus på lett steg og avspent løpsrytme 
Pustetesten – noter ned tid du holder 

Dag 4 
800m intervaller = 100m løp- 100m jogg- 100m løp.. 
fortsett slik til 600m så løper du 200m gjenta 4 ganger 
seriepause 3 min. (bruk klokka og følg med tida) 

Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

   

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva skal jeg ha fokus på kommende uke for å ha en god opplevelse og få til å gjennomføre treninga? 

 
 

8. Uke 25 21.06-27.06 Friidrettsgruppa har trening på onsdagene kl 18.30 på Lovisenlund, det er mulig å kommen innom for å få tilbakemelding på løpsteknikk dersom det er lov (korona) 
Dag 1 
Fartslek 25-35 min. Varier mellom løp og jogg. 
Unngå å løpe deg stiv. 
 
 

Dag 2 
10min jogg + Intervaller 200m løp evt 45 sek på 
mølle. 10* med pause 15 sek. Fart = at du kan 
gjennomføre alle uten å bli stiv. 

Dag 3 
Joggetur 30 min + styrkeøvelsene på beina 
Fokus på lett steg og avspent løpsrytme 
Pustetesten – noter ned tid du holder 

Dag 4 
800m intervaller = 100m løp- 100m jogg- 100m løp.. 
fortsett slik til 600m så løper du 200m gjenta 4 ganger 
seriepause 3 min. (bruk klokka og følg med tida) 

 Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

   

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva skal jeg ha fokus på kommende uke for å ha en god opplevelse og få til å gjennomføre treninga? 

 
 

9. Uke 26. 28.06-04.07 Friidrettsgruppa har trening på onsdagene kl 18.30 på Lovisenlund, det er mulig å kommen innom for å få tilbakemelding på løpsteknikk dersom det er lov (korona) 
Dag 1 
Fartslek 25-35 min. Varier mellom løp og jogg. 
Unngå å løpe deg stiv. 
 
 

Dag 2 
10min jogg + Intervaller 200m løp evt 45 sek på 
mølle. 10* med pause 15 sek. Fart = at du kan 
gjennomføre alle uten å bli stiv. 

Dag 3 
Joggetur 30 min + styrkeøvelsene på beina 
Fokus på lett steg og avspent løpsrytme 
Pustetesten – noter ned tid du holder 

Dag 4 
800m intervaller = 100m løp- 100m jogg- 100m løp.. 
fortsett slik til 600m så løper du 200m gjenta 4 -5 ganger 
seriepause 3 min. (bruk klokka og følg med tida) 

 Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva skal jeg ha fokus på kommende uke for å ha en god opplevelse og få til å gjennomføre treninga? 

 
 
 

 
 
 

10. Uke 27 05.07-11.07 Friidrettsgruppa har trening på onsdagene kl 18.30 på Lovisenlund, det er mulig å kommen innom for å få tilbakemelding på løpsteknikk dersom det er lov (korona) 
Dag 1 
Fartslek 25-35 min. Varier mellom løp og jogg. 
Unngå å løpe deg stiv. 
 
 

Dag 2 
10min jogg + Intervaller 200m løp evt 45 sek 
på mølle. 10* med pause 15 sek. Fart = at du 
kan gjennomføre alle uten å bli stiv. 

Dag 3 
Joggetur 30 min + styrkeøvelsene på beina 
Fokus på lett steg og avspent løpsrytme 
Pustetesten – noter ned tid du holder 

Dag 4 
800m intervaller = 100m løp- 100m jogg- 100m løp.. 
fortsett slik til 600m så løper du 200m gjenta 4 -5 ganger 
seriepause 3 min. (bruk klokka og følg med tida) 



 
  

Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

   

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva skal jeg ha fokus på kommende uke for å ha en god opplevelse og få til å gjennomføre treninga? 

 
 

11. Uke 28 12.07-18.07 
Dag 1 
Jogg 10 min. Løp så gjennom testløypa di (3000m 
eller 2 runder i Bøkeskogen evt 3000 på crtr). Noter 
ned tida og sammenlign med de andre testene. 

Dag 2 
10min jogg + Intervaller 200m løp evt 45 sek på 
mølle. 10* med pause 15 sek. Fart = at du kan 
gjennomføre alle uten å bli stiv. 

Dag 3 
Joggetur 30 min + styrkeøvelsene på beina 
Fokus på lett steg og avspent løpsrytme 
Pustetesten – noter ned tid du holder 

Dag 4 
1000m intervaller = 100m løp- 100m jogg- 100m løp.. 
fortsett slik til 800 m så løper du 200m gjenta 4 ganger 
seriepause 3 min. (bruk klokka og følg med tida).   

 Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

   

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva skal jeg ha fokus på kommende uke for å ha en god opplevelse og få til å gjennomføre treninga? 

 
 

12. Uke 29 19.07-25.07 
Dag 1 
Fartslek 25-35 min. Varier mellom løp og jogg. 
Unngå å løpe deg stiv. Løp gjerne i noen mot og 
nedoverbakker. 
 

Dag 2 
10min jogg + Intervaller 200m løp evt 45 sek på 
mølle. 12* med pause 15 sek. Fart = at du kan 
gjennomføre alle uten å bli stiv. 

Dag 3 
Joggetur 30 min + styrkeøvelsene på beina 
Fokus på lett steg og avspent løpsrytme 
Pustetesten – noter ned tid du holder 

Dag 4 
1000m intervaller = 100m løp- 100m jogg- 100m løp.. 
fortsett slik til 800 m så løper du 200m gjenta 4 ganger 
seriepause 3 min. (bruk klokka og følg med tida).   

 Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva skal jeg ha fokus på kommende uke for å ha en god opplevelse og få til å gjennomføre treninga? 

 
 
 

  



 
  

13. Uke 30. 26.07-31.07  
Dag 1 
Fartslek 35-45 min. Varier mellom løp og jogg. 
Unngå å løpe deg stiv. Løp gjerne i noen mot og 
nedoverbakker. 
 

Dag 2 
10min jogg + Intervaller 200m løp evt 45 sek 
på mølle. 12* med pause 15 sek. Fart = at du 
kan gjennomføre alle uten å bli stiv. 

Dag 3 
Joggetur 30 min + styrkeøvelsene på beina 
Fokus på lett steg og avspent løpsrytme 
Pustetesten – noter ned tid du holder 

Dag 4 
1000m intervaller = 100m løp- 100m jogg- 100m løp.. 
fortsett slik til 800 m så løper du 200m gjenta 4 ganger 
seriepause 3 min. (bruk klokka og følg med tida).   

Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

   

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva skal jeg ha fokus på kommende uke for å ha en god opplevelse og få til å gjennomføre treninga? 

 
 

14. Uke 31. 02.08-08.08 
Dag 1 
Fartslek 35-45 min. Varier mellom løp og jogg. 
Unngå å løpe deg stiv. Løp gjerne i noen mot og 
nedoverbakker. 
 

Dag 2 
10min jogg + Intervaller 200m løp evt 45 sek på 
mølle. 14* med pause 15 sek. Fart = at du kan 
gjennomføre alle uten å bli stiv. 

Dag 3 
Joggetur 30 min + styrkeøvelsene på beina 
Fokus på lett steg og avspent løpsrytme 
Pustetesten – noter ned tid du holder 

Dag 4 
1000m intervaller = 100m løp- 100m jogg- 100m løp.. 
fortsett slik til 800 m så løper du 200m gjenta 4 ganger 
seriepause 3 min. (bruk klokka og følg med tida).   

 Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

   

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva skal jeg ha fokus på kommende uke for å ha en god opplevelse og få til å gjennomføre treninga? 

 
 

15. Uke 32. 09.08-15.08 Friidrettsgruppa har trening på onsdagene kl 18.30 på Lovisenlund, det er mulig å kommen innom for å få tilbakemelding på løpsteknikk dersom det er lov (korona) 
Dag 1 
Jogg 10 min. Løp så gjennom testløypa di (3000m 
eller 2 runder i Bøkeskogen evt 3000 på crtr). Noter 
ned tida og sammenlign med de andre testene. 
 

Dag 2 
10min jogg + Intervaller 200m løp evt 45 sek på 
mølle. 14* med pause 15 sek. Fart = at du kan 
gjennomføre alle uten å bli stiv. 

Dag 3 
Joggetur 30 min + styrkeøvelsene på beina 
Fokus på lett steg og avspent løpsrytme 
Pustetesten – noter ned tid du holder 

Dag 4 
1000m intervaller = 100m løp- 100m jogg- 100m løp.. 
fortsett slik til 800 m så løper du 200m gjenta 4 ganger 
seriepause 3 min. (bruk klokka og følg med tida).   

 Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva skal jeg ha fokus på kommende uke for å ha en god opplevelse og få til å gjennomføre treninga? 

 
 
 

  



 
  

16. Uke 33. 16.08-22.08 Friidrettsgruppa har trening på onsdagene kl 18.30 på Lovisenlund, det er mulig å kommen innom for å få tilbakemelding på løpsteknikk dersom det er lov (korona) 
Dag 1 
Fartslek 35-45 min. Varier mellom løp og jogg. 
Unngå å løpe deg stiv. Løp gjerne i noen mot og 
nedoverbakker. 
 

Dag 2 
10min jogg + Intervaller 200m løp evt 45 sek 
på mølle. 16* med pause 15 sek. Fart = at du 
kan gjennomføre alle uten å bli stiv. 

Dag 3 
Joggetur 30 min + styrkeøvelsene på beina 
Fokus på lett steg og avspent løpsrytme 
Pustetesten – noter ned tid du holder 

Dag 4 
1000m intervaller = 100m løp- 100m jogg- 100m løp.. 
fortsett slik til 800 m så løper du 200m gjenta 4-5 ganger 
seriepause 3 min. (bruk klokka og følg med tida).   

Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

   

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva skal jeg ha fokus på kommende uke for å ha en god opplevelse og få til å gjennomføre treninga? 

 
 

17. Uke 34. 23.08-29.08 
Dag 1 
Fartslek 35-45 min. Varier mellom løp og jogg. 
Unngå å løpe deg stiv. Løp gjerne i noen mot og 
nedoverbakker. 
 

Dag 2 
10min jogg + Intervaller 200m løp evt 45 sek på 
mølle. 16* med pause 15 sek. Fart = at du kan 
gjennomføre alle uten å bli stiv. 

Dag 3 
Joggetur 30 min + styrkeøvelsene på beina 
Fokus på lett steg og avspent løpsrytme 
Pustetesten – noter ned tid du holder 

Dag 4 
Testløp – løp gjennom løypa til Larviksløpet- den 
distansen du skal løpe. Legg merke til utfordringene 
med motbakke og nedoverbakke underveis. Unngå å 
gå i kjelleren. 

 Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

   

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva skal jeg ha fokus på kommende uke for å ha en god opplevelse og få til å gjennomføre treninga? 

 
 

18. Uke 35. 30.08-05.09 Sørg for å ha overskudd og få nok søvn denne uka – fyll lagrene med energi og væske 
Dag 1 
10min jogg + Intervaller 200m løp evt 45 sek på 
mølle. 12* med pause 30 sek. Fart = at du kan 
gjennomføre alle uten å bli stiv. 

Dag 2 
Joggetur 30 min + styrkeøvelsene på beina 

Dag 3 – dagen før løpet 
Kort fartslek 15-20 min.  Fokus på god 
løpsrytme og løpe lett 
Pustetesten – noter ned tid du holder 

Larviksløpet 
Gi det du har og ha det gøy. 

 Gjennomført trening- skriv inn gjennomført trening (kopier ned dersom du har fulgt programmet) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Egen evaluering av uka. 
Hva har vært bra? Hva var opplevelsen under og etter Larviksløpet? 

 
 
 

Lykke til Ole-Petter Henriksen – send meg gjerne en email dersom du har spørsmål underveis: oph@opbra.no – kontakt meg også dersom du ønsker å 
komme på treninga vår for å få tilbakemelding på løpsteknikk. 
 


