
 

 

 

Løpeprogram: Under 40 min på 10km 

 
 

 

For deg som kan, og vil trene 4-5 ganger i uka. 

 

OBS: Forsøk å fordele øktene slik at du løper hard-rolig-hard-rolig osv. Unngå to harde økter på 

to påfølgende dager. Ønsker du å trene mer enn dette, anbefales helt rolige økter. 

 

Uke 1-3, ca. 58 km 

 

Dag 1. Moderat løpetur, 10km. Avslutt med 4x10 sek stigningsløp i motbakke. 

 

Dag 2. Intervall. Oppvarming + 12x2 min i din 10km-fart / 1 min hvile imellom dragene. Nedjogg i 

10min. 

 

Dag 3. Langtur. 80-90 min løp. Ikke løp raskere enn at du kan prate kortere setninger. 

 

Dag 4. Rolig løpetur, 9 km. 

 

Dag 5. Terskel. Oppvarming + 5x5 min/1 min pause. Avslutt økta med 6x30 sek/30 sek pause. 

Terskelfart er den farta du kan holde i 60 min om du gir ALT. Det vil si at det skal føles behagelig 

hardt på 5 min dragene. På 30 sekunders dragene til slutt skal farta økes. Løp så raskt du klarer, 

samtidig som du føler deg sterk og har kontroll. 

 

Uke 4-6, ca. 60km 

 

Dag 1. Moderat løpetur 10-11km. Avslutt med 6x10 sek hurtig i motbakke. 

 

Dag 2. Oppvarming + 7-8×3 min /90 sek pause. Nedjogg. 

 

Dag 3. Langtur, 90 min rolig løping. Avslutt med 4x100m i konkurransefart /30 sek pause. 

 

Dag 4. Hurtig langtur. 40 min i en fart som tilsvarer farta du kunne holdt i 5 km akkurat i dag + 30 

sek pr km. Avslutt økta med 6x20 sek motbakke i stor fart. 

 

Dag 5. Rolig løp 8 km. 

 

Uke 7-9, ca. 63-65 km 

 

Dag 1. Fartslek. Løp 35 min sammenhengende, hvor du varierer intensiteten hvert 2. min. Første 

2min i 10km konkurransefart- andre 2 min ca 1 min pr km langsommere fart enn det første 

draget. Gjenta annenhver gang, og avslutt økta med 8x45/15. Det vil si 45 sek hardt og 15 sek 

hvile. Deretter nedjogg. 

 

  



 

 

 

Dag 2. Bakkeintervall. Oppvarming 20 min + 4 stigningsløp. 15 x40 sek i en bakke du klarer å 

løpe godt teknisk hele veien. Jogg rolig ned i pausen. Forsøk å ha en «stolt kroppsholdning» og 

bruk armene aktivt. 

 

Dag 3. Langtur 90 min i "behagelig" fart + 4x100m /30 sek pause. 

 

Dag 4. 10-12 km moderat til rolig. Lytt til kroppen, men sørg for at " jobben blir gjort". 

 

Dag 5. 10 km rolig løp + 6x10sek bakkesprint. 

 

Uke 10-12, ca. 65km 

‘ 

Dag 1. Korte intervaller. 5 serier med 6x45/15 intervall. 3 min rolig joggepause mellom hver serie. 

Økta skal løpes hardt og progressivt. 

 

Dag 2. Intervall 10x1000m/60 sek pause. Forsøk å løpe gradvis raskere for hvert drag.  

 

Dag 3. Langtur. 90 min i behagelig intensitet +4 x 100m/30 sek pause. 

 

Dag 4. 10 km moderat. +8x10 sek bakkesprint. 

 

Dag 5. 10 km rolig. 

 

NB! For alle litt tøffere økter er oppvarming ca. 20-30 min progressivt + 4 stigningsløp på ca. 10-

15 sek standard. Nedjogg bør være minst 10 min rolig jogg. 

 

Kort forklaring: 
 

Langtur: Sammenhengende løpetur. 

 

Oppvarming: Helt rolig løping/jogg for å gjøre kroppen klar til hardere belastning. Start veldig 

rolig og øk intensiteten noe mot slutten. Du skal ikke være sliten etter oppvarming, men bør bli litt 

svett. 

 

Moderat intensitet: Du skal løpe rytmisk og godt. Litt andpusten, men ikke mer enn at du kan 

snakke kortere setninger hele veien. Bruker du pulsbelte er 70-80% av max rett intensitet. 

 

Intervall: Oppdelt løping med hvile mellom hvert "drag" du løper. En tommelfingerregel er at du 

skal løpe minst like raskt eller raskere enn foregående drag - hver gang. Når du er ferdig med det 

siste draget, skal du kunne orke enda en repetisjon "om du måtte"! Dette er ganske tøff trening, 

men husk at "all-in" sparer du til konkurranser.   

 

Terskel: Den intensiteten du klarer å opprettholde i maksimalt 1 time sammenhengende løping. 

 

Treningsprogrammet er utarbeidet av løpetrener Pål Asbjørn Kullerud.  

 

Spørsmål? Ta kontakt med oss: kundeservice@framsport.no 


