
KOM I FORM 
- Treningsprogram Oslo Maraton



I OSLO MARATON er alle VINNERE 

Lørdag 17. september er det duket for Oslo Maraton, og vi 
forventer mange tusen spente løpere på startstreken. Du kan 
være en av dem. Enten du er nybegynner eller en erfaren og 
godt trent løper, har Oslo Maraton en distanse som passer for 
deg. 

Les mer om OSLO MARATON på 
www.oslomaraton.no 
www.facebook.com/oslomaraton



Du kan velge mellom følgende distanser: 
3 for alle
Trekilometeren er akkurat passe lang til at du kan finne godfølelsen og oppleve gleden ved å dele en ott løpsdag i Oslo sentrum med andre 
løpere og publikum. Kanskje vil du løpe med høy puls og høy fart. Eller kanskje du nettopp har investert i løpesko og vil ha et treningsmål 
for å komme i gang. Uansett utgangspunkt, uansett fart, når målet er nådd, så vet du med deg selv at du er en vinner!

10 for Grete 
10 km har fått navnet fra vår egen Grete Waitz og passer for deg som syns maratondistansene er litt for lange og trekilometeren litt for kort. 
Med litt treningsbakgrunn vil dette kunne bli en fantastisk løpsopplevelse i Oslo sentrum. Når du kommer i mål, kan du heve armene og 
konstatere at du er en vinner! 

 
Halvmaraton 
Opplev Oslo gjennom 21 km langs byens otte fjordlinje: Garantert langt nok til at du blir både svett og sliten, men en litt enklere distanse å 
gape over enn en hel maraton. Og absolutt langt nok til at du virkelig har noe å feire når du krysser mållinjen, for du er en vinner! 

 
Maraton 
42.195 meter: Det er mange kilometer som ligger foran deg, og noen av dem kan kjennes ganske lange. Du blir garantert sliten, og du vil 
nok kjempe med deg selv underveis! Men med god trening og litt planlegging klarer du det. Og tenk hvilken følelse når målstreken 
passeres og du strekker armene i været og vet at du virkelig klarte det: Du har fullført en maraton. Du er en vinner!

Oslotrippelen
73 km skal beseires på en og samme dag. Dette er for deg som ikke nøyer seg med maraton distansen. Du starter med en maraton for 
deretter å løpe  halvmaraton og avslutte med 10 km. Denne distansen krever ekstremt gode forberedelser både fysisk og mentalt. 
Oslotrippelen er ikke for hvem som helst!



GRETE WAITZ (1953–2011)
 
Grete Waitz vant kvinnenes maraton og med det den 
aller første gullmedaljen i det aller første verdensmes-
terskapet i friidrett i Helsinki i 1983. Hun vant også sølv i 
OL i Los Angeles i 1984 og ble verdensmester i terreng-
løp femganger. Men aller mest kjent er hun kanskje for 
sine ni seire i New York City Marathon. 

Etter at hun la opp som eliteløper, har Grete vært en 
aktiv talsperson for trening og forebyggende helse-
arbeid verden over helt til hun døde i 2011. Noen av 
hennes hjertesaker var kreftsaken og treningsaktiviteter 
for barn. Mer enn noe annet brant Grete for at stadigere 
skulle oppleve både gleden og nytten av fysisk trening.



LIV ER BEVEGELSE 
Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse, sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. For mange kan det by på 
store utfordringer å gå fra et stille- sittende til et aktivt liv, og underveis kan de støte på utfordringer somkan være tøffe. Omdu er en av de 
somønsker å bli mer aktiv, skal du vite at med riktig informasjon, en positiv innstilling og litt vilje, har du en veldig god start. Kanskje er du 
allerede godt i gang, men ønsker å ta mosjoneringen et skritt videre. Det kan være du ønsker å se hva du er god for, for eksempel ved å delta 
i et mosjonsløp. Kanskje du til og med vil trene for å oppnå en bestemt tid. Det samme gjelder for deg: Hvert eneste skritt krever noe vilje og 
anstrengelse. Men hver eneste gang du føler at du lykkes, opplever du også at det er verdt innsatsen. Grete Waitz (1953–2011)



HVORDAN KOMME I 
BEDRE FORM?
 
Du kjenner deg kanskje igjen i punktene 
under? 

PROBLEM: Har ikke tid. 
LØSNING: Prioriter – du finner alltid tid til det 
du virkelig vil. 

PROBLEM: Opphengt i gamle vaner. 
LØSNING: Gjør noe med det. Ta kontroll over 
livet ditt. 

PROBLEM: Gir opp. 
LØSNING: Tenk positivt; ikke la et par dårlige 
dager hindre deg i å nå det langsiktige målet 
ditt.

NOEN RÅD PÅ VEIEN 

For å komme i bedre form, må du først bestem-
me deg for at dette er noe du virkelig vil. Skip-
pertak gir liten effekt. Prøv derfor å holde deg til 
treningsplanen din og mosjonere regelmessig. 
Etter hvert blir det både lettere å sette av tiden 
og å gjennomføre øktene. Du får gjort mye på 
30–40 minutter. Hvis du synes det blir kjedelig 
med samme aktivitet hver gang, kan du variere 
jogging og rask gange med andre aktiviteter, 
som sykling, stavgang, svømming osv. Prøv å få 
inn litt fysisk aktivitet i dagliglivet. Gjør trenin-
gen så lystbetont som mulig; hyggelig selskap 
på turen kan være inspirerende og motiverende. 
Tenk deg at du skal ”skynde deg langsomt”. In-
tensiteten må ikke være for høy – det er viktige-
re at du trives med det du gjør og holder moti-
vasjonen oppe. Sett et mål som motiverer deg. 
BMW Oslo Maraton har både kortere og lengre 
distanser. Dette blir garantert en begivenhet 
som du vil ha glede av å være med på. Å fullfø-
re et løp sammen med tusenvis av andre er en 
flott opplevelse. Og det er ekstra fint når du vet 
at du når målet du har trent mot lenge. Selv om 
du har de beste intensjoner og har satt av tid til 
trening, vil det til tider helt sikkert dukke opp 
ting som gjør det vanskelig å følge programmet. 
La ikke korte avbrudd ødelegge det du har star-
tet. Det er den regelmessige og jevne treningen 
som teller. Enten du velger halvmaraton eller 
3 km, skal ikke en uke eller to med lite trening 
forhindre deg i å stå på startstreken i BMW Oslo 
Maraton.



HVA ER EN TRENINGSØKT? 
En treningsøkt er 25 prosent svette og 75 prosent viljstyr-
ke. Sagt på en annen måte: Det er én del fysisk aktivitet og 
tre deler selvdisiplin. Og så er det 100 prosent morsomt! 

En treningsøkt gjør deg bedre i dag enn du var i går. Den 
styrker kroppen, gjør godt for sjelen og gir deg bedre 
selvtillit. 

En treningsøkt er en personlig seier. Den er symbolet på 
en vinner, en målbevisst person som har kontroll over livet 
sitt. 

En treningsøkt er fornuftig bruk av tid og en investering i 
deg selv. Den gjør deg bedre rustet til å møte utfordringer 
i livet. 

En treningsøkt er nøkkelen til nye muligheter og suksess. 
Alle har vi uante ressurser i oss. Ved å komme i form – fy-
sisk og psykisk – kan du forløse disse ressursene. 

Når du har gjennomført en god treningsøkt, føler du deg 
ikke bare bedre – du liker deg selv bedre også.

RASK GANGE 
Rask gange er sunt 
Så å si alle kan gå raskt 
Du kan gå hvor som helst 
Det er sosialt å gå 
Det er en billig form for mosjon – alt du trenger er gode sko 
Rask gange er effektivt dersom du ønsker å gå ned i vekt 
Det er lite skade forbundet med rask gange 
Rask gange er fin mosjon og dessuten et utmerket trans-
portmiddel

LA OSS SETTE I GANG! 
Vår kjære Jack Waitz har utarbeidet treningsprogram for 
ulike nivåer basert på Grete Waitz sine og egne erfaringer 
og kunnskap om trening. Det er viktig at du velger det pro-
grammet som passer formen du er i, og som du kan tilpasse 
dagliglivet ditt. Rask gange eller rolig jogg er fine aktivite-
ter, fordi de kan avpasses den enkeltes form og få plass i en 
travel hverdag. For å nå målene du har satt deg, må du ta 
treningen på alvor. Med en god plan, er du allerede et godt 
stykke på vei. Men vær forberedt på at det krever en positiv 
innstilling og litt viljestyrke å komme i gang.



Dette treningsprogrammet er for deg som 
ikke har vært særlig aktiv på lang tid. Blir du 
andpusten av å gå tre til fire etasjer eller av 
tungt husarbeid, eller hvis treningen din de 
siste årene har bestått i å gå fra parkerings-
plassen til jobben, vil dette programmet 
passe for deg. Dette programmet hjelper 
deg å komme i form på en sikker og 
behagelig måte. 

Om du følger programmet i 10 uker, vil du 
kunne gå raskt eller jogge rolig en distanse 
på 3–4 km. Hva ditt mål skal være, avgjør 
du selv underveis. 

Noen vil sikkert lure på om bare det å gå 
fort kan gi bedre kondisjon og helse. Svaret 
er at ja, det vil det, dersom du har vært lite 
fysisk aktiv de siste årene. 

Den første uka starter forsiktig, med bare 
rask gange. Du trenger denne innkjørings-
perioden for å venne muskler, sener og 
leddbånd til å være i aktivitet igjen.

KOMME I GANG 3 KM-PRO-
GRAMMET

KOMME I GANG 
”3 for alle”

Du må ut og gå tre ganger. Har du lyst og 
anledning til en fjerde økt, er det bare fint. 
Da kan du sykle, svømme eller drive annen 
form for kondisjonstrening. 

Du vil se at allerede i andre uke er det lagt 
inn raskere gange eller rolig jogg. Om du 
velger det ene eller det andre, er opp til 
deg selv. 

Synes du at programmet går for raskt fram, 
fortsetter du bare med samme program en 
uke eller to til. Du har likevel nok tid til å 
komme i form til BMW Oslo Maraton. 

Dette kan være starten på en mer aktiv 
livsstil, som vil gi deg bedre helse, mer 
overskudd i hverdagen og også gjøre deg 
gladere.



Uke  DAG 1      DAG 2      DAG 3

1

2

3

4

Gå raskt i 20–25 min.     Gå raskt i 20–25 min.      Gå raskt i 25–30 min. 

Gå raskt i 30 min.     Start med å gå i 5 min. Deretter skal du veksle
      mellom rask gange eller rolig jogg i 1 min. og 
      gå 1 min. Gjenta dette 5 ganger. Avslutt med å 
      gå i 5 min. 

Start med å gå i 5 min. Deretter skal du veksle 
mellom rask gange eller rolig jogg i 1 min. og 
gå 1 min. Gjenta dette 5 ganger. Avslutt med 
å gå i 5 min.

Start med å gå i 5 min. Deretter skal du 
veksle mellom rask gange eller rolig 
jogg i 1 min. og gå 1 min. Gjenta dette 
6 ganger. Avslutt med å gå i 5 min. 

Gå i 5 min. Deretter skal du veksle mellom 
rask gange/rolig jogg i 2 min. og gå i 1 min. 
Gjenta dette 4 ganger. Avslutt med å gå i 5 
min.  

Start med å gå i 5 min. Denne gangen skal du 
veksle mellom rask gange/rolig jogg i 2 min. 
og gå i 1 min. Gjenta dette 5 ganger. Avslutt 
med 5 min. gange.

Start med å gå i 5 min. Deretter skal du veksle 
mellom rask gange eller rolig jogg i 1 min. og 
gå 1 min. Gjenta dette 6 ganger. Avslutt med å 
gå i 5 min. 

 Gå i 5 min. Deretter skal du veksle mellom 
rask gange/rolig jogg i 3 min. og gå i 1–2 min. 
Gjenta dette 3 ganger. Avslutt med å gå i 5 
min.

Start med å gå i 5 min. Denne gangen skal 
du veksle mellom rask gange/rolig jogg i 2 
min. og gå i 1 min. Gjenta dette 5 ganger. 
Avslutt med 5 min. gange



Synes du økningen i treningen går for fort 
for deg, gjentar du bare den siste ukas 
program før du går videre. Med en positiv 
innstilling, et mål å arbeide mot og helse-
gevinstene du vil få av treningen, har du 
motivasjonen og drivkraften du trenger. 
Dette klarer du! 

Treningsmessig er veien faktisk kort fra 10 
km til halvmaraton. Alt du må gjøre når du 
har fullført dette programmet, er å gradvis 
øke lengden på de lengste turene. Hvis du 
klarer å gjennomføre en treningsøkt på 15 
km med noen få gåpauser, kan du fint løpe 
halvmaraton på rundt to timer.

Hvis du synes 3 km er i korteste laget, men 
lurer på om du kan klare en halvmaraton, er 
dette et fnt program for deg. Det vil få deg 
i form til å jogge eller løpe 10 km på under 
én time. Og klarer du det, er veien til halv-
maraton kort. 

Programmet går over en periode på 12 
uker, og såfremt du ikke er helt ute av form 
når du starter, vil du uten problemer klare å 
følge treningsøktene. Idet du starter bør du 
være i stand til å jogge 3–4 km med noen 
innlagte gå-pauser. 

Det beste er om du klarer å spre de fire tre-
ningsdagene jevnt utover uka, slik at du får 
en hviledag mellom hver trening. 

KLAR FOR EN STØRRE UTFORDRING
”10 for Grete” & Halvmaraton



Uke  DAG 1            DAG 2         DAG 3                DAG 4

1

2

3

4

Rolig jogg ca. 30 min. Legg inn noen 
gåpauser dersom du føler du trenger 
det. Ikke press deg for mye.

Som dag 1. Husk at du 
har god tid på deg, så 
skynd deg langsomt.

Rolig jogg i 35 min. Legg inn 
gåpauser når du føler du må hive 
etter pusten.

Har du tid og lyst, kan du gjøre 
noe annet enn å løpe denne 
dagen, f.eks. sykle, svømme, trene 
aerobics eller spille ballspill.

Rolig jogg i 30 min. Se om du klarer 
det helt uten gåpauser eller med færre 
pauser enn sist uke.

Som dag 1 denne uken. 
Prøv å gjøre gåpausene 
kortere hvis du trenger 
å få igjen pusten.

Målet for denne økten er å kunne 
jogge rolig i 35 min. uten å ta gåpau-
se. 

Som dag 4 uke 1.

Rolig jogg i 35–40 min. Helst uten 
gåpause. 

Som dag 1 denne uken. Målet er nå å kunne jogge 40 min. 
uten at du må gå helt ned i kjelleren.

Som dag 4 i uke 1.

40 min. jogg, der du legger inn 3–4 
fartsøkninger på ca. 2 min. underveis. 
Farten må være slik at du blir litt sliten 
på fartsøkningene.

35 min. sammen- 
hengende jogg. 

45 min. rolig jogg. Disponer kreftene 
slik at du slipper og ta gåpauser. 
Begynn rolig slik at du har noe å gå 
på. 

Som dag 4 i uke 1.

15 min. rolig jogg. 10 min. i raskere fart. 
Her må du presse deg litt, men ikke 
begynn i for raskt tempo. Avslutt med 
15 min. rolig jogg. 

45 min. rolig jogg. Nå skulle du ha et godt grunnlag slik 
at du kan øke farten på de vanlige 
turene. Løp 30–35 min. i noe raskere 
fart enn du har gjort frem til nå. 

Som dag 4 i uke 1.

Gjenta dag 1 i uke 5. Nå som du 
kjenner økten, skulle det være lettere å 
disponere kreftene. 

Tilsvarende økt som 
foregående uke. En rolig 
løpetur etter en noe 
hardere dag 1.

Prøv å holde et noe høyere tempo 
i 35 min., slik du gjorde på dag 3 
uken i forveien. Turen skal løpes 
raskere enn dag 2.

Som dag 4 i uke 1.

Start med 10–15 min. jogg. Løp der-
etter i rask fart i 2 min. etterfulgt av 1 
min. pause. Gjenta 5 ganger. I denne 
treningen skal du ta i. Avslutt med 
10–15 min. jogg

Rolig løpetur på 45–50 
min. 

Samme tempo som dag 3 forrige 
uke, varighet 35–40 min.

25 min. rolig løp – eller sykkeltur, 
ballspill eller annen aktivitet.

5

6

7

TRENINGSPROGRAM ”10 for Grete” og Halvmaraton



Uke  DAG 1        DAG 2      DAG 3       DAG 4

8

9

10

11

Samme trening som uke 7. Når du 
er ferdig skal du kjenne at du har 
tatt i.

Rolig løpetur på 45–50 min. På 
slutten av turen legger du inn 4 
korte fartsøkninger, hver på 45 
sek. Jogg i 1 min. mellom hver 
fartsøkning. 

Tilsvarende økt som dag 3 uken i 
forveien. Pass på at farten er 
høyere enn på de rolige turene. 

Som dag 4 i uke 1.

Start med å løpe i 10 min. i rolig 
tempo. Deretter løper du i 20 min. i 
raskere tempo. I disse 20 minuttene 
skal du presse deg, ca. 80–85 % av 
maks. Avslutt med å løpe i 10 min. i 
rolig tempo.

Som dag 2 i foregående uke: 
50 min. rolig løp med fartsøk-
ninger. 

45 min. løping i jevn god fart slik 
du gjorde uken i forveien

35–40 min. rolig løp.

Start med 10–15 min. rolig jogg. 
Løp deretter 5x3 min. i rask fart, 
som i uke 7. Ta 90 sek pause mel-
lom hver fartsøkning. Avslutt med 
10–15 min. rolig jogg. 

50–55 min. rolig løp. Som i 
foregående uke skal du avslutte 
turen med fartsøkninger, men 
prøv å holde dem i 1 min. denne 
gangen. Jogg rolig i 1 min. mel-
lom hver fartsøkning. 

45 min. løping i jevn, god fart. 40 min. rolig løp. 

Som dag 1 i uke 10. 55–60 min. rolig løp. Avslutt 
med fartsøkninger som i uke 11.

45 min. i jevn, god fart. 40 min. rolig løp. 

Start med 10 min. rolig løp. Løp der-
etter 25 min. i raskere tempo, slik du 
gjorde i uke 9. Avslutt med 10 min. 
rolig løp. 

Som dag 2 i foregående uke: 60 
min. rolig løp med fartsøknin-
ger. 

45–50 min. i jevn, god fart. 40 min. rolig løp.12

TRENINGSPROGRAM ”10 for Grete” og Halvmaraton



Programmet er på hele 24 uker. Ingen går 
gjennom en treningsperiode uten proble-
mer med sykdom, småskader og andre 
hendelser. Husk at du aldri kan ta igjen 
det tapte, men en uke eller to med lite 
trening forhindrer deg ikke fra å nå målet 
ditt. Du har mange uker til å forberede 
deg til årets store mål. 

Hvis mulig, spre treningsdagene jevnt 
utover i uka, slik at du kan få en hviledag 
mellom øktene. 

I de tre siste månedene i programmet blir 
langturene lengre. Klarer du å få til 3-4 
langturer på 30-35 km i den perioden, er 
du veldig godt rustet. 

På alle turer med mer enn 75 minutters 
varighet bør du ha med deg drikke. Det 
er viktig at du ”lærer deg” til å drikke på 
langturene. 

Lykke til!

BLOD, SVETTE & TÅRER
Maraton

Treningsprogram 
Maraton 3 timer – 3 timer 30 minutter



Uke  DAG 1          DAG 2         DAG 3         DAG 4         DAG 5

1

2

3

4

Langkjøring 12 km 
(komfortabel fart) Vik-
tig å huske drikke 

Langkjøring 14 km Mot 
slutten, legg inn: 6x30 
sek raskt 30 sek jogge-
pause mellom dragene. 

Langkjøring 20 km (rolig 
fart)

Hvile

Langkjøring 14 km 
(komfortabel fart) 

3 km oppvarming 5x5 
min. rask løping 60–90 
sek pause mellom dra-
gene 3 km nedjogg

Langkjøring 24–25 km 
(rolig fart) 

Hvile

Langkjøring 12 km 
(komfortabel fart)

3 km oppvarming 8 
km hurtig langkjøring 
(din maratonfart) 3 km 
nedjogg 

Langkjøring 20 km (rolig 
fart)

Hvile

5

3 km oppvarming 8 
km hurtig langkjøring 
(din maratonart) 3 km 
nedjogg

Langkjøring 14 km Mot 
slutten, legg inn: 6x30 
sek raskt 30 sek jogge-
pause mellom dragene.

Langkjøring 14 km Mot 
slutten, legg inn: 6x30 
sek raskt 30 sek jogge-
pause mellom dragene.

Langkjøring 14 km 
(komfortabel fart) 

12km (progressiv fart) Langkjøring 24–25 km 
(rolig fart) 

HvileLangkjøring 14 km Mot 
slutten, legg inn: 6x30 
sek raskt, 30 sek jogge-
pause mellom dragene. 

Langkjøring 12 km 3 km oppvarming 8 km 
hurtig langkjøring 

Fartslek: 3 km rolig 
Drag på: 
6–5–4–3–2–1min. 
2 min. rolig jogg mellom 
dragene 3 km rolig 

Langkjøring 16 km (rolig 
fart)

Langkjøring 12 km 

6 Langkjøring 14 km 
(komfortabel fart) 

3 km oppvarming 10–12 
x 2 min. raskt 1 min. 
pause mellom dragene. 
3 km nedjogg 

Langkjøring 25 km (rolig 
fart) 

HvileLangkjøring 12 km. 

TRENINGSPROGRAM FOR MARATON: 3 TIMER - 3 TIMER 30 MINUTTER



Uke  DAG 1          DAG 2         DAG 3         DAG 4         DAG 5

7

8

9

10

Langkjøring 12 km Langkjøring 12 km Fartslek: 3 km rolig Drag 
på: 6–5–4–3–2–1 min. 2 
min. rolig jogg mellom 
dragene. 3 km rolig. 

Langkjøring 16 km (rolig fart) 

Langkjøring 14 km 
(komfortabel fart) 

3 km oppvarmning 
oppvarming. 10–12x2 
min. raskt 1 min. pause 
mellom dragene. 3 km 
nedjogg. 

Langkjøring 25 km (rolig 
fart) 

Hvile

Langkjøring 14 km 3 km oppvarming 6x4 
min. raskt. 60–80 sek 
pause mellom dragene. 
3 km nedjogg. 

Totalt 11 km der: 
2 km rolig, 
3 km raskt (medium), 
1 km rolig, 
3 km raskt (medium), 
2 km rolig. 

Gjerne en 10 kmkonkurranse, 
ev. langkjøring 20 km (rolig 
fart). 

11

3 km oppvarming 8 km 
hurtig langkjøring 

Langkjøring 12 km .

Langkjøring 14–16 km 
Mot slutten, legg inn: 
6x30 sek raskt 30 sek 
joggepause mellom 
dragene. 

Langkjøring 12 km Fartslek: 3 km rolig 
Drag på: 
6–5–4–3–2–1min. 
2 min. rolig jogg mellom 
dragene. 3 km rolig. 

Langkjøring 25 km (rolig 
fart) 

HvileLangkjøring 14 km 

Langkjøring 14 km 12 km (progressiv fart) Totalt 11 km der: 
2 km rolig, 
3 km raskt (medium), 
1 km rolig, 
3 km raskt (medium), 
2 km rolig. 

Langkjøring 20 km (rolig 
fart)

Langkjøring 14–16 km 
Legg inn: 6x30 sek raskt 
30 sek joggepause 
mellom dragene. 

TRENINGSPROGRAM FOR MARATON: 3 TIMER - 3 TIMER 30 MINUTTER



Uke  DAG 1          DAG 2         DAG 3         DAG 4         DAG 5

12

13

14

15

Langkjøring 12 km Langkjøring 14 km Langkjøring 25 km (rolig 
fart)

Hvile

Langkjøring 12 km Fartslek: 2 km rolig 
Drag på: 
8–7–6–5–4 min. 
3 min. rolig jogg mellom 
de to første dragene, 2 
min. pause mellom de 
siste.

Totalt 14 km, der: 2 km 
rolig, 10 km i maraton-
fart, 2 km rolig. 

Langkjøring 20 km (rolig fart).

Langkjøring 14 km 
Legg inn: 6x30 sek 
drag, 30 sek joggepau-
se mellom hvert drag.

2–3 km oppvarming 
3x10 min. raskt 3 min. 
pause 2–3 km nedjogg 

3 km oppvarming 6x5 
min. raskt 60–80 sek 
pause mellom dragene. 
3 km nedjogg.

Langkjøring 20 km (rolig fart). 
Gjerne på asfalt 

16

Fartslek: 3 km rolig Drag 
på 6–5–4–3–2–1 min. 2 
min rolig jogg mellom 
hvert drag. 3 km rolig

Langkjøring 10 km (rolig 
fart)

Langkjøring 10 km (rolig 
fart), ev. hviledag.

Langkjøring 12 km 14 km (progressiv fart)  Totalt 14 km, der: 2 km 
rolig, 10 km i maraton-
fart, 2 km rolig. 

Langkjøring 25 km (rolig fart)Langkjøring 10 km (rolig 
fart)

Langkjøring 14 km 
Legg inn: 6x30 sek 
drag, 30 sek joggepau-
se mellom hvert drag. 

2–3 km oppvarming 
3x10 min. raskt 3 min. 
pause 2–3 km nedjogg 

Langkjøring 12 km Legg 
inn: 6x30 sek drag, 30 
sek joggepause mellom 
hvert drag.

Langkjøring 30 km (rolig 
fart) 

Langkjøring 10 km (rolig 
fart) 

17 Langkjøring 14 km 
Legg inn: 6x30 sek 
drag, 30 sek joggepau-
se mellom hvert drag.  

2 km oppvarming 13–15 
km i maratonfart 2 km 
nedjogg 

Oppvarming 3 km 
8–10x3 min. raskt, 60 
sek pause mellom dra-
gene. 3 km nedjogg.

Langkjøring 20 km (rolig fart)Langkjøring 10 km (rolig 
fart), ev. hviledag. 

TRENINGSPROGRAM FOR MARATON: 3 TIMER - 3 TIMER 30 MINUTTER



Uke  DAG 1          DAG 2         DAG 3         DAG 4         DAG 5

18

19

20

21

Langkjøring 14 km Langkjøring 10 km (rolig 
fart) 

Langkjøring 12 km Legg 
inn: 6x30 sek drag 30 
sek joggepause mellom 
hvert drag. 

Langkjøring 30–32 km (rolig fart). 
Gjerne på asfalt 

Langkjøring 14 km 
Legg inn: 6x30 sek 
drag, 30 sek joggepau-
se mellom dragene.

15 km (progressiv fart) 3 km oppvarming 6x5 
min. raskt. 60–80 sek 
pause mellom dragene. 
3 km nedjogg.

Langkjøring 20 km (rolig fart).

Langkjøring 12 km  Fartslek: 10–12 km Legg 
inn: 6 drag på 2–5min. 

3 km oppvarming. 
8–10x3 min. raskt 60 sek 
pause mellom dragene. 
3 km nedjogg

Langkjøring 32–34 km (rolig 
fart) Gjerne på asfalt 

22

2–3 km oppvarming 
3x10 raskt 3 min. pause 
2–3 km nedjogg

Langkjøring 10 km (rolig 
fart)

 Langkjøring 10 km 
(rolig fart)

 Langkjøring 12 km 2–3 km oppvarming 13 
km i maratonfart 2–3 km 
nedjogg)  

Langtur 30–32 km (rolig 
fart) 

HvileLangkjøring 10 km (rolig 
fart)

Langkjøring 14 km 15 km (progressiv fart) 3 km oppvarming. 
8–10x3 min. raskt 60 sek 
pause mellom dragene. 
3 km nedjogg

Langkjøring 35 km (rolig 
fart)

Langkjøring 10 km (rolig 
fart)

23 Langkjøring 12 km   2–3 km oppvarming 8 
km i maratonfart 2–3 km 
nedjogg

Langkjøring 15 km (rolig 
fart) 

HvileLangkjøring 10km Legg 
inn: 6x30 sek raskt 30 
sek joggepause mellom 
dragene. 

TRENINGSPROGRAM FOR MARATON: 3 TIMER - 3 TIMER 30 MINUTTER

24 Langkjøring 10 km   Lett fartslek 8 km Legg 
inn: Raske drag på 1–2 
min. 1 min. pause mel-
lom dragene. 

Hvile BMW Oslo MaratonLangkjøring 8 km (rolig 
fart) 



Måned      DAG 1           DAG 2                         DAG 3   
    
Januar / 
februar

Mars / 
april

Mai

Oppvarming 2 km. Annenhver uke: 
1) Fartslek med drag på 5–4–3–2–1 min. pause rolig løp 
     halvparten av lengden på draget. Farten på dragene skal 
     være slik at du beveger deg utenfor komfortsonen, men ikke   
     så fort at du ikke klarer å løpe  greit i pausene. 
2) Intervalltrening: 5x3 min. med 90 sek pause. Intensiteten på  
     dragene er noe større enn på fartsleken. 

Rolig løp 6 km. Etter 2 ukers 
trening økes det til 8 km. Løp i 
komfortsonen. Avslutt gjerne 
med styrketrening for mage, 
rygg, armer og tåhev. 

Langtur 10 km. Etter to ukers 
trening økes lengden til 12 
km. Løp i komfortsonen. 

Rolig løp 8 km. Etter 4 uker 
økes lengden til 10 km. Løp i 
komfortsonen. Avslutt økten 
med styrketrening for mage, 
rygg, armer og ben. .

Oppvarming 2 km. Annenhver uke: 
1) Progressiv langtur 8 km. Øk farten gradvis fra rolig løping 
     slik at du på de siste to kilometerne holder antatt 
     konkurransefart for 10 km. Hvis konkurransefarten på 10 km 
     er 5 min. på kilometerne (50 min.), starter du på 6 min. på 
     km og senker km-tiden med ca. 10 sek for hver km. 
     (6.00– 5.50–5.40–5.30–5.20–5.10–5.00). Den progressive 
     turen kan med fordel løpes på tredemølle. Da det er lettere 
     å styre farten. 
2) Intervalltrening: 12–15 x 1 minutt med 45 sekunders pause. 
     Øk antall drag gradvis ut gjennom perioden. Nedjogg 2 km. 

Langtur 12 km. Etter fire ukers 
trening økes lengden til 14 
km. Løp i komfortsonen. 

Rolig løp i 10-12 km. Løp i 
komfortsonen. På den siste 
kilometeren legges inn 5 drag 
med 30 sekunders løping i frisk 
fart. Jogg i 30 sekunder mellom 
dragene. Avslutt gjerne økten 
med styrketrening for mage, 
rygg, armer og legger.  

Oppvarming 2 km. Annenhver uke: 
1) Intervalltrening: 6 x1000m, pause 1.30. fart ca. 10 sekunder     
     fortere en konkurransefart på 10 km. 
2) Intervalltrening: 15 x 300m, pause 100 m jogg (svingen). 
     Nedjogging 2 km.

Langtur 14 km. Etter to ukers 
trening økes lengden til 16 
km. Løp i komfortsonen.

TRENINGSPROGRAM FOR MARATON: UNDER 4 TIMER
Dette programmet er for deg som har som mål å fullføre maratonløpet på 3 timer 30min. til 4 timer. Treningsprogrammet er lagt opp til 
deg som vil trene tre dager i uken og ønsker å ha et langsiktig mål for treningen gjennom året. 



Måned       DAG 1               DAG 2                    DAG 3       

Juni

Juli / 
august

September

Oppvarming 2 km 
Annenhver uke: 
1) Intervalltrening: 3 x 3 km i ca. halv 
     maratonfart, pause 2 minutt lett jogg. 
2) Intervalltrening: 15 x 400 m, pause 60 
     sekunder. Nedjogging 2 km. 

Rolig løp 12–14 km. Løp i komfortsonen. 
Farten bør ha blitt noe høyere nå enn den 
var i starten, både fordi formen er blitt bedre, 
og fordi vær og føre gjør det lettere å løpe 
fort om sommeren. På den siste kilometeren 
legges inn 5 drag med 30 sekunders løping i 
frisk fart. Jogg i 30 sekunder mellom drage-
ne. Avslutt gjerne økta med styrketrening for 
mage, rygg, armer og legger. 

Langtur 18 km. Etter to ukers 
trening økes lengden til 20 km. 
Løp i komfortsonen. 

Rolig løp 12–14 km. Løp i komfortsonen. 
På den siste kilometeren legges inn 5 drag 
med 30 sekunders løping i frisk fart. Jogg i 
30 sekunder mellom dragene. Avslutt gjer-
ne økta med styrketrening for mage, rygg, 
armer og legger. 

Oppvarming 3 km 
Annenhver uke: 
1) Hurtig langkjøring 8 km. 
2) Intervalltrening: 6–8 x 1000 m, pause 90 
    sekunder. Øk fra 6 til 8 drag etter 4 uker. 
    Nedjogging 2 km  

Langtur 22–25 km. Etter fire 
uker løpes det 30 km annenhver 
uke og 22–25 km annenhver 
uke.  

Rolig løp 12–14 km. Løp i komfortsonen. 
På den siste kilometeren legges inn 5 drag 
med 30 sekunders løping i frisk fart. Jogg i 
30 sekunder mellom dragene. Avslutt gjer-
ne økta med styrketrening for mage, rygg, 
armer og legger. Siste uka før maratonløpet 
reduseres turen til 10 km.

Oppvarming 3 km De fire siste ukene før ma-
ratonløpet: 1) Fartslek 6–5–4–3–2–1 minutt, 
pause rolig løp halvparten av varigheten på 
forrige drag. 2) Intervalltrening: 4 x 2000 m, 
pause 90 sekunder. 3) 6 x 1000 m, pause 1 
minutt. 4) 8 x 1 min, pause 45 sekunder. Ned-
jogging 2 km.

De fire siste ukene før maraton-
løpet: 
1) Langtur 18–20 km. 
2) Langtur 32 km 
3) Langtur 12–15 km 
4) BMW Oslo Maraton

TRENINGSPROGRAM FOR MARATON: UNDER 4 TIMER
Dette programmet er for deg som har som mål å fullføre maratonløpet på 3 timer 30min. til 4 timer. Treningsprogrammet er lagt opp til 
deg som vil trene tre dager i uken og ønsker å ha et langsiktig mål for treningen gjennom året. 



Uke  Mandag         Tirsdag        Onsdag      Torsdag               Fredag              Lørdag             Søndag

1

2

3

4

45 min løping Hvile 50 min. løping. Hvile

Hvile 60 min. løping Hvile 70 min. løping

Hvile 50 min. løping 50 min. løping + 
noen lette drag

Hvile

Hvile 65. min løping 20 min. rolig. 
2x10-12 min, 5 min. 
pause, 15 min. rolig

Hvile

Hvile 65  min. løping Hvile 20 min. rolig. 
3x8min, 4-5 min. 
pause. 15 min. rolig

Hvile 70 min. løping 20 min. rolig. 5x5 
min. 3 min. pause. 
15 min. rolig

Hvile

Hvile 20 min. rolig. 4x3 
min. 3 min pause, 
15 min. rolig

Hvile Hvile

5

6

7

60 min løping 60 min løping Rolig langtur 
1 t 10 min. 

Hvile 40 min. lett løping 
+ noen lette drag 

Rolig langtur 
1 t 20 min. 

Hvile Rolig langtur 1 t 
30 min.

Hvile

Hvile 40 min. lett opp-
varming + noen 
drag

Rolig langtur 
1 t 35 min

Hvile 40 min. lett løping 
+ noen lette drag

Rolig langtur 
1 t 40 min

Hvile 45 min. lett løping 
+ noen drag

Rolig langtur 
1 t 45 min

45 min. lett 
løping + noen 
drag

Hvile 10 km konkur-
ranse eller rask 
langkjøring

8 Hvile 60 min. løping Hvile 20 min. rolig . 3x3  
km i maratonfart, 
3 min. pause, 10 
min. rolig

Hvile 50 min. løping Rolig langtur 
1 t 30 min. 

TRENINGSPROGRAM FOR MARATON: 4 TIMER - 4 TIMER 30 MINUTTER
Dette programmet er for deg som har som mål å fullføre maratonløpet på ca. 4 timer - 4 timer 30min. Det er på 15 uker, men du bør gi deg 
noen  ekstra uker slik at du kan justere progresjonen selv. Det kan være at du ønsker å gjenta en uke eller flere før du går videre. 



Uke  Mandag         Tirsdag        Onsdag      Torsdag               Fredag              Lørdag             Søndag

Hvile 20 min. rolig. 3x2 
km, 2. min. pause. 
10 min. rolig 

Hvile 50 min. 
løping

Hvile 45 min. løping Hvile 20 min. rolig, 6x1 km, 
1 min. pause, 10 min. 
rolig.

Hvile 20 min. rolig, 4x2 
km. 2 min. pau-
se, 10 min. rolig 

70 min løping Hvile

Hvile 50. min løping 20 min. rolig. 
3x3 km. 3 min. pause, 10 
min. rolig

Hvile

Hvile Hvile 20 min. 4x2 km. 
2 min. pause. 
10 min rolig

Hvile

Hvile 50 min. løping 20 min. rolig, 
20 min. raskt, 
10 min. rolig

Hvile

20 min. rolig, 
15 min. raskt, 
10 min. rolig

Hvile 40 min. rolig

Hvile 30 min. lett + 
noen drag

Rolig langtur 
1 t 50 min.

Hvile 45 min. lett løping 
  

Rolig langtur 
2 timer 

Hvile 30 min. lett løping 
+ noen lette drag

Rolig langtur 
2 t 15 min.

Hvile 45 min. lett løping 
(ev. hvile)

Rolig langtur 
2 t 30 min.

1 time løping 30 min. lett løping 
+ noen drag

Rolig langtur 
1 t 30-45 min. 

Hvile 30-40 min. lett 
løping

Rolig langkjø-
ring 1 time

Hvile Hvile BMW 
Oslo Maraton

TRENINGSPROGRAM FOR MARATON: 4 TIMER - 4 TIMER 30 MINUTTER
Dette programmet er for deg som har som mål å fullføre maratonløpet på ca. 4 timer - 4 timer 30min. Det er på 15 uker, men du bør gi deg 
noen  ekstra uker slik at du kan justere progresjonen selv. Det kan være at du ønsker å gjenta en uke eller flere før du går videre. 

9

10

11

12

13

14

15 Hvile




