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Hva er aerob kapasitet og VO2maks?Hva er aerob kapasitet og VO2maks?
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Hvorfor aerob kapasitet/utholdenhet?

1.Høy aerob kapasitet/utholdenhet gir 
forutsetninger for å kunne 
konkurrere på et høyt nivå både i høyden konkurrere på et høyt nivå både i høyden 
og i lavland!

• Utnytte teknikken

• Trent for å trene (Badtke

• Restitusjon (serier/økter)

NB! Spesielt betydningsfullt i høyden!

Hvorfor aerob kapasitet/utholdenhet?

Høy aerob kapasitet/utholdenhet gir 
forutsetninger for å kunne trene og 

på et høyt nivå både i høyden på et høyt nivå både i høyden 

Badtke, 1987)

Restitusjon (serier/økter)
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NB! Spesielt betydningsfullt i høyden!
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Hva er arbeidskravet i alpint?

Arbeidskrav:

- Kvinner: > 4,0 l/min

- Menn: > 5,4 l/min- Menn: > 5,4 l/min

NB! Verdiene ovenfor er minimumsverdier! 
Aksel L. Svindal, Kjetil A. Aamodt og Finn 
hadde alle 6l/min (ingen gutter under 5,4l/min)! 

Er det tilfeldig at de beste norske alpinistene har 
hatt høyest VO2maks og best 

Hva er arbeidskravet i alpint?

> 4,0 l/min

NB! Verdiene ovenfor er minimumsverdier! 
Aksel L. Svindal, Kjetil A. Aamodt og Finn Crh. Jagge
hadde alle 6l/min (ingen gutter under 5,4l/min)! 
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Er det tilfeldig at de beste norske alpinistene har 
hatt høyest VO2maks og best Ironman resultat?



Hvorfor er ofte VO2maks høyere etter 
sesong, enn før sesong?

1. Trening sommer/høst (penger i banken)
2. Vedlikeholdstrening om vinteren!2. Vedlikeholdstrening om vinteren!
3. Blodeffekt på skisamlinger

1.Utnyttes blodeffekten

Hvorfor er ofte VO2maks høyere etter 
sesong, enn før sesong?

Trening sommer/høst (penger i banken)
Vedlikeholdstrening om vinteren!Vedlikeholdstrening om vinteren!

skisamlinger / konkurranser
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Høydeeffekt på rød blodcelle masse

Levine & Stray Gundersen, 2006

Høydeeffekt på rød blodcelle masse

3-4 % økt VO2maks
2-5 % økt prestasjon
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Utnyttes dette i treningsarbeidet?



Hvordan trene utholdenhet i alpint?

• Intervalltrening (vis bilde)

• Langkjøring 

• Bevegelsesmåte/bevegelsesform• Bevegelsesmåte/bevegelsesform

• Løping / gange i motbakke!

• Sykling (restitusjon/knær)

• Spesifikke øvelser

• Styrkeøvelser

• Koordinasjonsløyper• Koordinasjonsløyper

• Blades

• Utnytte høydesamlinger 
når en kommer hjem fra samling (fra dag 
10 til dag 30)!

Hvordan trene utholdenhet i alpint?

Intervalltrening (vis bilde)

Langkjøring –langrennsgraf + Knut A.F.

Bevegelsesmåte/bevegelsesformBevegelsesmåte/bevegelsesform

Løping / gange i motbakke!

Sykling (restitusjon/knær)

Spesifikke øvelser

Styrkeøvelser

Koordinasjonsløyper
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Koordinasjonsløyper

Blades / inline

Utnytte høydesamlinger – aerobt fokus 
når en kommer hjem fra samling (fra dag 
10 til dag 30)!



Råd ved intervalltrening
• Intervalltrening eller distansetrening?

–Intervall: to-tredoble tiden på ønsket intensitet

–Distansetrening:

• Hva kjennetegner en god intervalløkt (HIT):• Hva kjennetegner en god intervalløkt (HIT):

–God generell og 

–Øktdesign som tar utgangspunkt i 
verdier i I-skala

–Velg et terreng

–Gjennomfør første intervall

–Gjennomfør hele intervalldraget med–Gjennomfør hele intervalldraget med

–Gjennomfør alle intervalldragene med så lik og 
høy fart som mulig (utslitt på slutten 

–Mestringsorientert

–Avslutt med rolig intensitet, næring, tørt tøy, 

Råd ved intervalltrening
Intervalltrening eller distansetrening?

tredoble tiden på ønsket intensitet

Distansetrening: mentalt mye mer krevende

Hva kjennetegner en god intervalløkt (HIT):Hva kjennetegner en god intervalløkt (HIT):

God generell og spesiell oppvarming

Øktdesign som tar utgangspunkt i veiledende 
skala (varighet, draglengde, pauser)

terreng som muliggjør valgt intensitet

første intervall rolig nok (10 pulsslag)

hele intervalldraget med lik fart
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hele intervalldraget med lik fart

alle intervalldragene med så lik og 
som mulig (utslitt på slutten – klart en til!) 

Mestringsorientert fokus (helhet og ind.utvikling)

med rolig intensitet, næring, tørt tøy, etc



Intensive treningsøkter - Elitenivå:

I-sone Utviklings økt Vedlikeholds økt

I-3 økter >25 10 – 15 min

I-2 økter > 50 20 – 30 min

I-1 økter >90 40 – 50 min

Treningsmodeller i ulike I

I-1 økter >90 40 – 50 min

* = pausene er i % av dragtiden på intervallene. Pausene er normalt
lengre inn mot sesongen, i høyden og på vedlikeholdsøkter! 

Intensive treningsøkter - ungdom:

I-sone Utviklings økt Vedlikeholds øktI-sone Utviklings økt Vedlikeholds økt

I-3økter >15 8-12 min

I-2økter > 30 15-20 min

I-1 økter >60 30 – 40 min

Elitenivå:

Vedlikeholds økt Dragtid Pause (%)*

15 min 3-5 Ca. 50 %

30 min 5-12 Ca. 25 %

50 min --- ---

I-soner i alpint (elitenivå)

50 min --- ---

= pausene er i % av dragtiden på intervallene. Pausene er normalt
og på vedlikeholdsøkter! 

ungdom:

Vedlikeholds økt Dragtid Pause (%)*
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Vedlikeholds økt Dragtid Pause (%)*

12 min 2-4 Ca. 50 %

20 min 4-8 Ca. 25 %

40 min --- ---




