
 

 

Av Steve Samuelsen 

En liten tropp fra Nord-Norge deltok på årets Camp Norway i Oslo. Det var to fra 

B&OI - Nora og Espen samt Vegard fra BUL Tromsø. Undertegnede var reiseleder. 

De øvrige deltakerne var juniorutøvere fra Østlandet, inklusive mange av landets 

ypperste løpere. 

Inntrykkene etter en slik samling er mange. Mye gikk på trening og 

treningsplanlegging. Vi hadde også gode O-økter og en løpstest. Jeg har her forsøkt 

å dra ut noen momenter som går på trening og treningsplanlegging. 

Erlend Slokvik fra Olympiatoppen, og tidligere landslagsutøver i orientering, 

fokuserte mye på løpshastighet og trening. Han trakk fram viktigheten av styrke- og 

spenstøvelser for leggene, knebøy (lår- og setemuskulatur) samt skrå sit-ups med 

låste ben (da trener man også hofteleddsbøyerne). Det kanskje viktigste poenget 

hans var viktigheten av harde treningsøkter/intervall i sone 4 og 5, dvs. hard og 

veldig hard trening. Slike økter legger man 1- 2 ganger pr. uke inn i oppkjøringen til 

sesongen, men også gjennom en sesong. Det er en kjennsgjerning at et O-løp i stor 

grad går i medium intensitet. Da må man kjøre hardøkter i tillegg. Slokvik 

eksemplifiserte at man i konkurransesesongen kan bruke mandag til onsdag med én 

rolig løpetur på sti med fokus på steget, en intervalløkt i sone 4 og dels 5 og en 

styrkeøkt. Torsdagen og fredagen styrer man etter hvilke løp som går i helga.  

 

 

 

 

På fredags kveld var mange av utøverne, våre inklusive med på natt-o-løp i krevende 

terreng fra Maridalen til Sognsvann. Det ga oss god trening selv om resultatene ikke 

var veldig gode. 

 

CAMP NORWAY I OSLO 30.10 – 01.11.15 

Fra foredrag på Haraldsheimen 



En av O-øktene gikk på retning og korridortrening, se kart nedenfor. Ved bruk av 

GPS lagt inn i events.worldofo.com kan man analysere egen trening, men også 

sammenligne seg med andre som tok samme test. Utgangspunktet til Jan Kocbach 

fra orienteringsforbundet er at en gjennom systematisk testing kan avdekke 

forbedringsområder, men også bruker styrker til å redusere risikoen for bom. 

Vanligvis løper en landslagsutøver 10-20% langsommere gjennom en løype fordi 

man orienterer sammenlignet med ren løping. Eksempler vi fikk presentert var at snitt 

bomtid på et løp kan reduseres f.eks. 2,5 min. til 0,5 min. Gode treningsformer er 

retningsløping i konkurransefart på et hvitt kart i relativt flatt terreng, hvor man f.eks. 

måler hvor mye av strekkene som er innenfor 25 m. fra linja. Trening i korridor bør 

også kjøres i konkurransefart for å gi størst effekt. 

 

 

 

 

 

Landslagssjef Kenneth Buch hadde testing som tema. Den beste testen er et O-

løp. Et O-løp er komplekst og består av mange elementer (løpshastighet, mange 

ulike strekk, retning osv.). Det kan være hensiktsmessig å dele opp og f.eks. jobbe 

med kurs/retning, følge kartet (korridor), løpe fortere i motbakker osv. Utfordringen 

kan være å finne ut hva som er det viktigste å jobbe med, og så sette opp en 

treningsplan. Mht. fysiske forbedringer må man trene 2-3 ganger pr. uke på det man 

ønsker å forbedre. Det betyr at dersom man har et mål om å forbedre spenst, så må 

man kjører 2-3 spenstøkter i uka for å forbedre spensten. Uansett, kvalitet på hver 

eneste treningsøkt er det aller viktigste. 



Vi kjørte også en kurveøkt på Tonsenhagen. I følge løypelegger Benjaminsen var 

økta på landslagsnivå.  

 

 

Landslagsutøver Carl Godager Kaas ga oss veldig detaljert informasjon om 

hvordan han jobber med treningsplanlegging, og ikke minst hvordan han trener. 

Eksempelvis har han som mål å heve den anaerobe terskel på løping fra 12,8 km/t til 

litt over 13,0 km/t på stigning 10,5 % på mølla. O-teknisk er målet å greie å redusere 

tidstapet på en langdistanse fra 180 sekunder til 90 sekunder. På sprint må tidstapet 

reduseres fra 45 sekund til 30 sekund. Målet til Kaas er å kunne avgjøre en stafett 

eller en langdistanse til sin fordel i et VM. 

Kaas har derfor økt treningsdosene noe, fokuserer på periodisering av treningen 

(også for å tilpasse seg til familiesituasjonen) og har forbedret innholdet på de O-

tekniske treningene (konkrete mål for økta, forbedre økta, analysere økta). I tillegg 

har han minst 5 min. med mental trening hver dag. 

 



På søndagen deltok vi alle på et testløp, i den legendariske løypa til Bækkelaget. Der 

har det vært kjørt testløp siden 80 tallet. Løypa har etter hvert blitt et referansepunkt  

for hvor god man er til å løpe i terreng. 

 

 

 

 

Som sagt, inntrykkene etter en helgs samling med trening og foredrag er mange. Og 

gode. Jeg anbefaler alle juniorer å delta på Campen. Hvis jeg skal beskrive Campens 

innhold med ett ord, så er det KVALITET.  

Basert på inntrykkene fra Camp Norway ser jeg at vi gjør mye bra i Bodø. Men vi har 

også fått noen nye innspill og påminnelser. Da er det fint å se at vi har lagt inn O-

tekniske treninger på de fleste tirsdagstreningene, vi har lagt inn O-økter på 

søndagsturene osv. Og så skal vi trene mye løping, spenst og hurtighet gjennom 

vinteren slik at vi er godt forberedt til kommende O-sesong. 

(Alle presentasjoner fra Camp Norway ligger for øvrig ute på orientering.no) 

 

Espen og Vegard klar til start på testløpet. Du kan sikkert se hvem som er starter. Navnet på 

starteren kan du legge ut på Facebook-siden vår. 


