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Sammendrag 

n Bakgrunn: Hensikten med studien var å rekruttere fysisk inaktive lesere av en regio-
nal avis til en 20 ukers treningsintervensjon. 

n  Materiale og metode: i studien har en fulgt voksne personer som fulgte et 
løpstreningsprogram over 20 uker. Deltakernes utholdenhet og KMi ble målt ved 
prosjektstart og etter 20 uker. Ved prosjektets avslutning svarte deltakerne på 
spørsmål knyttet til hva som motiverte for prosjektdeltakelse, utbyttet av prosjektet 
og motivasjon for videre trening. 

n  Resultater: til sammen 45 personer fullførte det 20 uker lange treningsprogram-
met. av disse gjennomførte 35 pre- og post løpstest over 3.050 m. Deres gjennom-
snittlige fremgang var 2,22 (min, sekund) (11,2 prosent). Deltakere som ved prosjekt-
start hadde KMi ≥ 30 fikk denne redusert med 4,3 prosent. De viktigste grunnene til 
at deltakerne ønsket å være fysisk aktive var at fysisk aktivitet ga fysisk og mentalt 
overskudd og forbygget helseplager.  

n  Konklusjon: Den forliggende studien viser at det er stort potensiale i å samarbeide 
med lokale aviser for å øke nivået av fysisk aktivitet til inaktive voksne personer. 
studien bekrefter også at utrente personer kan få stor bedring av sin aerobe uthol-
denhet og redusert KMi som følge av 20 uker med systematisk utholdenhetstrening.

n Nøkkelord: utholdenhetstrening, KMi, motiver for trening. 

Fra utrent til halvmaratonløper på 20 uker

fag

Innledning
Det er godt dokumentert at regelmessig fy-
sisk aktivitet (FA) gir helsegevinster (1-3) 
og at det er dose respons forhold mellom 
FA og dødelighet i alle aldersgrupper (4, 
5). Imidlertid er det kun 31 prosent av den 
voksne norske befolkning som tilfredsstiller 
helsedirektoratets anbefalinger om å være 
fysisk aktive med moderat eller hard aktivi-
tet i minimum 150 minutter per uke (6). Til 
tross for at det er et stort fokus på helse, tre-
ning og fysisk aktivitet i aviser, magasiner og 
TV programmer (7-9), er det kun én studie 
som har undersøkt hvordan en livsstilinter- 

vensjon publisert i en norsk avis påvirker 
avisens lesere (10). I denne studien fulgte 
avisen tre voksne personer som hadde som 
mål å fullføre et halvmaratonløp (21,1 km) i 
2011 etter 14 uker med trening. I løpet av 15 
uker (prosjektukene pluss uka før prosjekt-
start) ble det publisert 48 artikler i avisas 
papir- og nettutgave. Artiklene fokuserte 
både på deltakernes trening og utvikling og 
mer generelle tema knyttet til livsstil, tre-
ning og helse. Prosjektets webside hadde 
25.000 ukentlige unike treff. Avisens lesere 
ble ved to anledninger invitert til å delta på 
trening med de tre prosjektdeltakerne og 

deres trener. Dette resulterte i opprettelsen 
av en egen treningsgruppe som fremdeles, 
fire år etter at prosjektets ble avsluttet, er ak-
tiv. Det møter mellom 30 og 60 personer i 
snitt på hver av de ukentlige treningene. I et 
tilsvarende prosjekt våren 2014 undersøkte 
samme avis hvor mange av avisens lesere 
som ble inspirert til å bli mer fysisk aktive av 
å lese om fire utrente som trente fire ganger 
i uken, og hadde som mål å løpe et 8,2 km 
langt parkløp (Siddisløpet i Stavanger) etter 
13 uker med trening. I dette prosjekt ble le-
serne invitert til å delta på en ukentlig tre-
ning som ble ledet av en kompetent trener. 
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Det er stort potensiale i å samarbeide med lokale 
aviser for å få å øke aktivitetsnivået til inaktive 
voksne personer.

kort sagt

implikasjoner for praksis:
•	 Det er stort potensiale i å samarbeide 

med lokale aviser for å fremme fysisk 
aktivitet .

•	 Flere av leserne har interesse av å 
starte med trening i grupper initiert av 
lokalavisa i samarbeid med kompetente 
fagpersoner. 

•	 Det å møte andre på trening virker 
motiverende.  

Mellom 40 og 180 møtte (alder 10-82 år, 75 
prosent kvinner) på disse ukentlige fellestre-
ningene. Blant avisens lesere svarte 20 pro-
sent av et representativt utvalg av 623 lesere 
at de alltid eller ofte leste artiklene relatert 
til treningsprosjektet, og 16 prosent hevdet 
at de ble inspirert og mer fysisk aktive som 
følge av prosjektet. Dersom dette er repre-
sentativt for alle avisens lesere, som er esti-
mert til å være 143.000 av papiravisen (ca. 
2,7 per kopi), 116.000 nettavisen og 69.000 
mobilutgaven, betyr det at >25.000 lesere 
ble inspirert til å bli mer aktive. Deltakerne 
i 2011- (n = 3) og 2014- (n = 4) prosjektene 
trente fire økter i uka. To av øktene var in-
tervalltrening hvor 15-25 min ble løpt i en 
hastighet tilsvarende ca. 90 prosent av mak-
simal hjertefrekvens (HFmaks), de to andre 
øktene var kontinuerlig løping fra 40 til 90 
min. I snitt økte deltakerne i de to prosjek-
tene sitt gjennomsnittlige maksimale oksy-
genopptak med 18,5 prosent, fra 34 til 40,3 
ml ∙ kg-1 ∙ min-1.  Gjennomsnittlig løpstid 
over 3.050 m (rundt Mosvannet i Stavanger) 
bedret seg med 18,9 prosent fra 20,55 min 
til 16,33 min. 

I denne studien ønsket vi å inkludere alle 
leserne som søkte om å få bli med i en tilsva-
rende intervensjon. En ønsket å se deltaker-
nes fremgang og hvor mange som etter 20 
uker var i stand til å fullføre et halvmaraton-
løp. Videre ønsket en å finne ut hvor aktive 
de hadde vært før de meldte seg på prosjek-
tet, hva som motiverte dem for å fullføre 
prosjektet og om de var motivert for videre 
trening etter at prosjektet var avsluttet. Pro-
sjektet: «Fra utrent til halvmaratonløper på 
20 uker» var et samarbeid mellom Stavanger 
Aftenblad og Universitet i Stavanger. 

En bedriftshelsetjeneste var med og ut-
førte målinger før og etter prosjektperioden. 
I Stavanger Aftenblad blir prosjektet omtalt 
som «Sprek-prosjektet».

Materiale og metode
I forkant av prosjektet ble det publisert en 
annonse i Stavanger Aftenblad. Leserne ble 
oppfordret til å sende inn en søknad via 
epost med ønske om å delta. Inklusjonskri-
teriet var at man var i relativt dårlig fysisk 
form og hadde lyst til å gjøre noe med det. 

Søkerne måtte være villige til 
å bli testet, veid og målt før 
og etter intervensjonsperio-
den. Deltakerne måtte også 
akseptere at deres løpstider på 
pre- og posttest ble publisert 
i avisens nett- og papirutgave. 
Deltakerne har gitt skriftlig 
godkjenning til at alle data 
vedrørende prosjektet kan 
nyttes i vitenskapelig publise-
ring. Prosjektet er rapportert 
til og godkjent av Norsk Sam-
funnsvitenskapelig Datatje-
neste (NSD).  

Ved prosjektstart og etter 
20 uker gjennomførte delta-
kerne en løpstest rundt Mos-
vannet i Stavanger (3050 m). 
Tiden ble målt i minutter og 
sekunder ved hjelp av stoppe-
klokke. Kroppsmasseindek-
sen (KMI) til deltakerne ble 
også målt før og etter gjen-
nomført prosjekt. KMI-målingene ble utført 
av bedriftshelsetjenesten. 

Treningsprogrammet som besto av fire 
ukentlige treningsøkter var bygget på elite-
løperes treningsprinsipper (11, 12), og besto 
av en veksling mellom intervalltrening og 
rolig kontinuerlig trening (langtur). Inter-
valløktene ble løpt med en intensitet hvor 
hjertefrekvensen (HF) var ca. 90 prosent av 
HFmaks og gjennomsnittlig HF på langtu-
rene ble anbefalt til å være 70-80 prosent av 
HFmaks. En typisk intervalltreningsøkt be-
sto av ti min oppvarming, 16-24 min effektiv 
løpstid og ble avsluttet med ti min generell 
styrketrening for overkropp og bein. Lang-
turene startet med en tur av 40 min varighet 
hvor deltakerne vekslet mellom gang og løp, 
og en ukentlig sykkeltur eller gåtur på ca. en 
time. Dette programmet ble fulgt i åtte uker 
(opptreningsprogram). De neste 12 ukene 
var den ene av de to lange løpeturene (lang-
turene) av ca. en times varighet og lengden 
av den andre løpeturen ble, for de som skulle 
løpe halvmaraton, gradvis økt. Deres lengste 
tur var på sammenhengende 17 km. De som 
ikke skulle løpe halvmaraton ble oppfordret 
til å gjøre denne fjerde treningsøkta på syk-

kel. Dette for å unngå løpsrelaterte skader.
I etterkant av prosjektet ble det sendt ut 

et spørreskjema til deltakerne. Skjemaet 
inneholdt spørsmål knyttet til hva som var 
motivasjonen for å bli med i prosjektet, ut-
byttet av prosjektet og motivasjon for videre 
trening. Skjemaet ble konstruert gjennom 
programvaren «SurveyXact» og sendt ut til 
deltakerne på epost. 

Resultatene fra pre- og posttester er 
presentert som gjennomsnittsverdier med 
standardavvik (SD). T-test ble brukt for å 

Figur 1 Oversikt over deltakelse i prosjektet.

 

Antall	  søkere	  

N	  =	  65	  (49	  kvinner) 
 

 

 

Møtte	  ikke	  til	  pretest	  

N	  =	  14	  (12	  kvinner) 

	  

Møtte	  til	  pretest	  

N	  =	  51	  (39	  kvinner)	  	  

	  

	  

	  

Frafall	  etter	  pretest	  

N	  =	  6	  (4	  kvinner)	  

	  

Gjennomførte	  prosjektet	  

N	  =	  45	  (35	  kvinner)	  	  

	  

Gjennomførte	  prosjektet,	  	  

men	  løp	  ikke	  posttest	  

N	  =	  10	  (9	  kvinner)	  

	  

	  

Gjennomførte	  posttesten	  

N	  =	  35	  (26	  kvinner)	  

	  

	  

	  

Løp	  posttest,	  	  

men	  ikke	  halvmaraton	  

N	  =	  11	  (7	  kvinner)	  

	  

Gjennomførte	  halvmaraton	  

N	  =	  24	  (19	  kvinner)	  
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sammenlikne to gjennomsnittsverdier for 
løpstider på pre- og posttester. Forskjeller 
ble sett på som statistisk signifikante dersom 
p-verdien var mindre enn 0,05.

Resultater
Totalt 65 personer søkte om å delta og alle 
fikk beskjed om at de ville bli inkludert der-
som de møtte til pretest. Ved pretest møtte 
51 personer. Alle ble presentert i Stavanger 
Aftenblad med navn, alder og bilde. Del-
takerne var i aldersgruppen 24-69 år. Til 
sammen 45 deltakere fullførte (helt eller 
delvis) det 20 uker lange treningsprogram-
met. Gjennomsnittsalderen var 49 (SD 9,2) 
år. Av disse gjennomførte 35 deltakere pre- 

og posttest (26 kvinner og 9 menn), og 24 
deltakere løp det 21,1 km lange «Tresjøers-
løpet». Figur 1 viser flytdiagram over pro-
sjektdeltakerne.

Tabell 1 viser treningsprogrammet for 
uke 40 (fire uker før løpet som ble arrangert 
i uke 44) for de som gjennomførte «Tresjø-
ersløpet» (21,1km).

Tabell 2 viser resultatene fra pre- og post-
testen på 3050 m løping for 35 deltakere. 
Den viser også deres gjennomsnittlige tids-
messige og prosentvis fremgang. 

Åtte deltakere (fire menn og fire kvinner) 
hadde ved prosjektstart en KMI ≥30. I løpet 
av de 20 treningsukene ble gjennomsnittlig 
KMI for disse redusert med 4,3 prosent, fra 

35 (SD = 5,3) til 33,5 (SD = 4,3). KMI ved 
pre- og posttest samt løpstider på 3.050 m 
for disse deltakerne fremgår av tabell 3.

De 45 personene, som helt eller del-
vis gjennomførte prosjektet, har svart på 
spørsmål som omhandler aktivitetsnivå før 
prosjektet startet, motivasjon for deltakelse 
i prosjektet og utbyttet av deltakelse i pro-
sjektet. 

På spørsmål om hvor aktive de hadde 
vært før prosjektet startet i juni 2014, svarte 
49 prosent at de var fysisk aktive (30 min 
eller mer med moderat eller høy aktivitet) 
maksimum en gang per 14. dag, og 33 pro-
sent var i fysisk aktivitet en eller to ganger i 
uken. På spørsmål om hvor mange ganger 
i uken deltakerne hadde fulgt treningspro-
grammet, eller deler av det, svarte 22 av de 
24 som gjennomførte halvmaratonløpet at 
de de fulgt programmet tre eller fire dager 
i uken.

På en femdelt skala hvor svaralternative-
ne var: i meget stor grad, i stor grad, i noen 
grad, i liten grad og ikke i det hele tatt, svar-
te 96 prosent at Sprek-prosjektet i stor eller 
meget stor grad hadde motivert dem til å bli 
mer fysisk aktive. Videre svarte 91 prosent at 
det var av stor eller meget stor betydning å 
møte andre deltakere på fellestreningene. At 
treningene ble ledet av en kompetent trener 
var av stor eller meget stor betydning for 87 
prosent, for 13 prosent hadde det noe betyd-
ning. Det å trene mot et mål som «Tresjøers-
løpet» eller et annet mosjonsløp, var av stor 
eller meget stor betydning for 63 prosent, av 
noe betydning for 24 prosent, av liten betyd-
ning for 11 prosent og av ingen betydning 
for to prosent. 

På spørsmålet om de ønsket at fellestre-
ningen skulle fortsette etter at prosjektet var 
avsluttet svarte 96 prosent ja, fire prosent 
svarte vet ikke. At fellestreningene fortsatte 
etter prosjektslutt var av meget stor eller stor 
betydning for opprettholdelsen av videre 
treningsmotivasjon for 80 prosent.

Deltakerne fikk oppgitt 11 ulike utsagn 
knyttet til motivasjon for trening. Disse ut-
sagnene er listet i figur 2 som også viser i 
hvor stor grad de ulike utsagn er viktige for 
at deltakerne ønsker å drive med FA.

Diskusjon
Intervensjonen førte til en økning i aktivi-
tetsnivået og bedring av løpstiden på 3.050 
m hos deltakerne. De 35 deltakerne som løp 
pre- og posttest hadde 2,22 min (11,16 pro-
sent) fremgang på løpstesten. Tjuefire del-

Tabell 1 Treningsprogram for uke 40 for de som løp «Tresjøersløpet» (21,1km).

Dag 1 intervalltrening oppvarming 10 min rolig jogg + 3 x 40 m fartsøkning + intervall-
trening: 7min, 6 min, 5 min, 4 min, 3 min, 2 og 1 min løp 
pauser = 2 min, 2 min, 2 min, 2 min ,1 min og 1 min gange.
avslutning 10 min gange/jogg + styrke

Dag 2 Langkjøring Løp 60 min 

Dag 3 intervalltrening oppvarming 10 min rolig jogg + fartsøkning + intervalltrening: 12 x 2 
min løp, pauser = 1 min gange. 
avslutning 10 min gange/jogg + styrke

Dag 4 rolig langkjøring Løp rolig 15-16 km. De som ikke skal løpe «tresjøersløpet» går en 
lang tur på minimum en time i skog og mark eller sykler i minimum 
en time.

Tabell 2 Gjennomsnittlig løpstid på 3.050 m for pre- og posttest, og gjennomsnittlig tidsmessig og 
prosentvis fremgang.

Løpstid 3.050 m (min, sekund)

pretest (snitt) post-test (snitt) Differanse Gjennomsnittlig fremgang (%)

n= 35 21,12 min
(sD = 2,52 min)

18,50 min 1 
(sD = 2,26 min)

-2,22 min 11,2 %

Forskjellig fra pretest (p < 0.001). 

Tabell 3 KMI og løpstid på 3.050 m før og etter 20 ukers systematisk løpstrening for de åtte delta-
kerne som ved prosjektstart hadde KMI ≥ 30.

Deltakere
(alder)

KMi (≥30) Løpstid 3.050 m (min, sekund)

Før etter 12 uker Differanse (%) Før etter 12 uker Differanse (%)

K1 (29) 31,9 30,4 4,7 23,09 18,52 -11,3

K2 (42) 30 30,1 +     0,3 23,55 19,28 -18,6

K3 (55) 33,7 32,4 3,9 23,13 21,41 -6,6

K4 (35) 36,8 34,2 7,1 22,26 19,39 -12,4

M1 (30) 30,9 29 6,1 18,29 14,35 -20,2

M2 (25) 39,8 38,1 4,3 28,48 24,13 -15,8

M3 (47) 32 31,5 1,5 19,30 18,52 -3,5

M4 (43) 45,3 42,5 6,2 24,38 20,42 -16,0

K = kvinne. M = mann.
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takere fullførte et halvmaratonløp etter 20 
uker med trening. Deltakernes VO2maks ble 
ikke målt før og etter intervensjonen. I de to 
tidligere prosjektene fant en at 18,5 prosent 
økning i VO2maks resulterte i 18,9 prosent 
bedret løpstid. Det er derfor nærliggende å 
anta at 11,16 prosent bedret løpstid fra pre- 
til posttest primært skyldes en tilsvarende 
prosentvis økning av VO2maks. Noe av løps-
fremgangen fra pre- til posttest kan være et 
resultat av at deltakerne ved posttest kjen-
ner løpsdistansen, og i større grad enn ved 
pretest kan fordele en jevn innsats over hele 
løpsdistansen. Det bør imidlertid tilføyes at 
pretesten ble løpt i sol, vindstille og ved tem-
peratur 17° den 16. juni. Posttesten ble løpt 
i vind, regn og temperatur 6° den 27. okto-
ber. Dette oppveier muligens fordelen ved å 
kjenne løpsdistansen. Deltakerne som fulgte 
treningsprogrammet tre til fire dager i uka 
var de som hadde størst tidsmessig frem-
gang fra pre- til posttest, og det var primært 
disse som gjennomførte halvmaratonløpet 
etter 20 uker med trening. 

Dårlig utholdenhet er en risikofaktor 
for tidlig død. Den sterkt økende risikoen 
som dårlig utholdenhet innebærer, begyn-
ner ved VO2maks like under 30 ml ∙ kg-1 ∙ 
min-1 (13). Det ble utført test av VO2maks 
på en av deltakerne som ble sterkest pro-
filert i avisa gjennom prosjektperioden. 
Denne deltakeren bedret sitt VO2maks fra 
30,8 til 35,8 ml ∙ kg-1 ∙ min-1 (22,6 prosent) 
i løpet av seks uker fra 8. september til 23. 
oktober. Han gikk i samme periode ned seks 
kilo i vekt og var 133 kg da han gjennom-

førte halvmaraton på 2.53.13. Det var kun 
fire av prosjektdeltakerne som brukte lengre 
tid, henholdsvis 2.59.22, 2.59.24, 2.59.34 og 
3.12.42. Gjennomsnittstiden for de 24 som 
gjennomførte «Tresjøersløp» var 2.34.52.  
Det er derfor nærliggende å anta at delta-
kerne etter intervensjonens slutt hadde et 
gjennomsnittlig VO2maks godt over 30 ml ∙ 
kg-1 ∙ min-1. 

Risikoen for å pådra seg hjerte- og kar-
sykdom og høyt blodtrykk øker når KMI 
overstiger 30 (fedmeklasse 1) (14) . Ved pro-
sjektstart hadde åtte av deltakerne en KMI 
som oversteg dette. I løpet av intervensjo-
nen gikk gjennomsnittlig KMI for disse ned 
med 4,3 prosent. Dette er tilnærmet samme 
prosentvise nedgang som en fant etter seks 
måneder med sykling hos åtte personer med 
KMI > 30 som var med i en intervensjon 
hvor en så på helseeffekter av sykling til og 
fra jobb (15). I den foreliggende studien har 
en ikke fokusert på endring av forsøksper-
sonenes kosthold. Det er derfor nærliggende 
å anta at nedgangen i KMI primært skyldes 
det økte aktivitetsnivået, selv om deltakerne 
også kan ha blitt mer kostbevisste som følge 
av deltakelse i prosjektet. Overvektige per-
soner kan imidlertid ha helseeffekter av 
trening selv om de ikke går ned i vekt (16, 
17). Fysisk aktivitet er assosiert med lavere 
risiko for tidlig død, og fysisk aktivitet kan 
være med å påvirke ratioen mellom muskel- 
og fettmasse uten at kroppsvekten går ned. 
Flere studier peker på at bedring av uthol-
denhet gir helsefremmende effekt (18-21). 
Det at trening forebygger helseplager og gir 

fysisk og mentalt overskudd ble oppgitt som 
de viktigste årsakene til å delta i prosjektet.

Av rapporten «Fysisk inaktive i Norge» 
(22) fremgår det at 75 prosent av de som er i 
fysisk aktivitet mindre enn en gang hver 14. 
dag har et ønske om å bli mer fysisk aktive. 
Rapporten sier også at disse er avhengige av 
å bli trukket med av venner og kjente, og at 
de trenger noen å trene sammen med. Når 
49 prosent av deltakerne i den foreliggende 
studien oppgir at de var i aktivitet en gang 
hver 14. dag eller sjeldnere, betyr det at en 
har rekruttert 22 personer fra denne grup-
pen. Det å trene i en gruppe og møte andre 
på trening, ble oppgitt å være av stor eller 
meget stor betydning for de fleste deltakerne 
(91 prosent).

Kvinneandelen blant de som fullførte 
prosjektet og blant de som fullførte halv-
maratonløpet var henholdsvis 75 prosent og 
79 prosent.  Dette kan tolkes som om kvin-
ner, i større grad enn menn, er motivert for 
å trene i faste sosiale settinger som en fast 
treningsgruppe, noe som også er funnet i en 
tidligere studie (23). Det var 91 prosent som 
svarte at det var av stor eller meget stor be-
tydning å møte andre deltakere på fellestre-
ningene. At hele 87 prosent oppgir at det er 
av stor eller meget stor betydning at trenin-
gen ledes av en kompetent trener, kan også 
ha sammenheng med den store kvinneande-
len, etter som det i tidligere studier er funnet 
at kvinner i større grad enn menn fortrekker 
treninger ledet av en trener (23, 24). 

En begrensning ved intervensjonen er 
at forskerne alltid tar sine egne erfaringer 
med inn i datainnsamlingen. Treningspro-
grammet som prosjektdeltakerne har fulgt, 
bygger på den ene forskerens erfaring med 
eliteutøvers treningsprinsipper, og det å 
primært trene for å kunne løpe et halvma-
ratonløp (21,1km) kan virke avskrekkende 
på enkelte som kun ønsker å komme i bedre 
fysisk form. Videre viste det seg at tre til fire 
løpstreninger i uka ikke passet for alle. Det 
var noen av deltakerne som møtte til pretest 
som falt fra fordi de syntes treningspro-
grammet var for krevende, eller de opplevde 
å få skader. Enkelte av deltakerne ble, når de 
klaget på smerter, oftest i legger, anbefalt å 
løpe kun en eller to ganger i uka og å drive 
styrketrening og/eller sykling to dager i uka. 
Det er imidlertid en svakhet ved studien at 
den ikke har kartlagt hvorfor seks deltake-
re droppet ut av prosjektet etter pretest og 
hvorfor 14 personer som primært ønsket å 
delta i prosjektet ikke møtte til pretest.

Figur 2 Motivasjon for trening. Hvor viktige er følgende utsagn for at du driver med fysisk aktivitet?
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Spørreskjema som deltakerne besvarte 
etter avsluttet prosjektperiode er også preget 
av forskernes eget ståsted og de svarene for-
skerne ønsker og forventer å få frem. Dette 
kan forringe data.

Det bør nevnes at da prosjektet var av-
sluttet, ble de to ukentlige fellestreningene 
opprettholdt, og avisens lesere ble invitert til 
å delta. Det møter i skrivende stund (35 uker 
etter oppstarten av den foreliggende studi-
en) mellom 120 og 150 personer på fellestre-
ninger to dager i uka. Treningsprogrammet 
for kommende uke blir hver uke publisert på 
«Sprek-prosjektets» åpne Facebook-gruppe 
(«Sprek Aftenbladet 2014»). Dette gjør at 
personer som ikke kan møte på fellestre-
ning også kan følge programmet. Den åpne 
Facebook gruppen har (per 28.05.2015) 611 
medlemmer. Deltakerne bruker Facebook 
blant annet til å dele treningserfaringer og 
til å avtale fellestreninger utenom de faste to 
treningsdagene.

Studien, og erfaringer fra en tilsvarende 
studie (10), viser at det er stort potensiale i å 
samarbeide med lokale aviser for å øke FA-
nivået til inaktive voksne personer. Studien 
bekrefter at utrente personer kan få stor be-
dring av sin aerobe utholdenhet som følge 
av 20 uker med regelmessig og systematisk 
utholdenhetstrening, og at flere utrente etter 
en slik treningsperiode også er i stand til å 
kunne gjennomføre et halvmaratonløp. 

Takk
Vi ønsker å takke bedriftshelsetjenesten 
Enforme, som hjalp oss med fysisk testing 
av deltakerne før og etter prosjektperioden, 
samt KMI-målinger underveis i studien.
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Title: From inactive to half-marathon runner in 20 weeks 
Abstract 

n Background: the purpose of this study was to recruit physically inactive readers of a 
regional newspaper to a 20-week physical activity intervention.

n  Material and methods: the study has followed inactive adults who followed a trai-
ning program over 20 weeks. participants’ endurance and BMi were measured. the 
participants answered questions related to the motivation for joining the project, the 
benefits of the project and motivation for further training.

n  Results: a total of 45 participants completed the 20-week training program. of these 
35 completed a pre- and post running test over 3.050 m. their average progression 
was 2.22 (min. second) (11.2%). participants who by start of the project had a BMi ≥ 
30, reduced their BMi by 4.3%. as the main reasons why they wanted to be physically 
active, participants reported that physical activity gave physical and mental energy 
and prevented health related diseases. 

n Conclusion: the present study shows a great potential in cooperating with local news-
papers to increasing the level of physical activity among inactive adults. the study 
also confirms that untrained people can improve their aerobic endurance and reduce 
their BMi as a result of 20 weeks of systematic endurance training.

n Keywords: endurance training, BMi, motives for training.
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