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Ingen tåler smerte som Northug
VERDENSCUP 
LANGRENN

Når trønderen drar til 
München i dag, for å reise 
videre på høydeleir i Seiser 
Alm, vil han fortsatt være litt 
preget av det som skjedde i 
går. 

Han tror utmattelsen, da han 

kjempet som for livet om totalsei-
eren i minitouren, vil sitte i krop-
pen i åtte-ni dager. Men han fikk 
sin første verdenscupseier denne 
sesongen, selv om det var en lidel-
se på slutten. Han beskriver det 
som brutalt.

For da 26-åringen kjempet mot 
det han følte var et rullerende syk-
kelfelt bak seg, måtte han finne 
frem overlevelsesevnen. 40 sek-
unders forsprang i jaktstarten 
var ikke lenger «et hav», siden 
Northug måtte være snøplog. 
Men er det noe som trigger ham, 
er det slike utfordringer. Trønde-
ren ble Supermann og Skipper`n i 
samme skikkelse og kastet seg inn 
over mål, slik Bjørn Dæhlie gjorde 
det under OL i Nagano. Totalvin-

neren ble liggende flat i godt over 
tre minutter:

– Han ønsket å ligge der. Han 
var så sliten, men vi hadde kon-
takt med ham, sier landslagets 
lege Dag Lunder. Han legger til:

– Han har en egen evne til å ta 
seg ut.

Høy smerteterskel
For landslagssjef Vidars Løfshus 
er Northug en løper som ikke kan 
sammenlignes med andre. 

– De fleste av oss hadde vært 
døde hvis vi skulle ta i som Petter, 
sier sjefen og peker ut tre viktige 
områder der eleven har en fordel: 
• Den tekniske utførelsen, som 
skaper stort fart.
 Høy smerteterskel.

 Evnen til å fokusere.
– Han er unik, og vi kan være hel-

dig som har ham i laget. Han kan 
være helt uinteressert, ikke til ste-
de, men når det er konkurranse, 
er han så desidert til stede, legger 
Løfshus til.

Talefør
Etter løpet var Northug som van-
lig slagkraftig. Få kan bruke slike 
metaforer som han gjør.

– Jeg følte jeg hadde ranet en 
bank, fått med meg 50 000 Euro 
i en koffert og hadde 100 000 poli-
tifolk etter meg. På slutten ble jeg 
hentet av et helikopter, sier han.

Northug fortalte at han gikk 
som i transe på slutten og at han 
måtte jobbe mentalt med seg selv 

underveis, en teknikk flere bru-
ker. Mentaltrener Erik Bertrand 
Larssen, som jobber med ham, El-
dar Rønning og Martin Johnsrud 
Sundby, uttaler seg generelt om 
hvordan slike typer jobber:

– Det handler om hvilke ord, set-
ninger og bilder en utøver bruker 
når det begynner å røyne på. Følel-
sen «Jeg synes synd på meg selv» 
byttes da ut med aggresjon. Dette 
kan trenes på. Det handler om å 
tenke offensivt, aggressivt, posi-
tivt og være modig.

Løperen fra Mosvik bekrefter at 
avslutningen handlet om å gå for-
bi en mental sperre – slik han også 
må være forberedt på i Tour de Ski.
mette.bugge@aftenposten.no

Mer vintersport side 32 og 33

Han var kvalm og ville spy da han lå urørlig som vinner. Petter Northugs evne til å ta alt ut, forbløffer alle.

I over tre og et halvt minutt lå Petter Northug urørlig i snøen, men han ville ha det slik. Han orket ikke å reise seg etter sin 14. verdenscupseier. Foto: tERJE BENDIKSBY, NtB SCANPIX
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TENK SIKKERHET I FJELLET!
Ortovox Beast
snøspade
Ny, kompakt og solid lett-
vektssnøspade til skiturer,
snøhule eller
til å grave ut bilen!
Kun 770 g

799
Ortovox Economic
240 søkestang
En lett og solid søkestang,
viktig å ha med på tur.
Lengde: 240 cm. Vekt: 230 g.

599 Arva
Evolution 3+
skredsøker /sender
Digital 3-antenners skredsøker
med tydelig display, 5 retning-
spiler og god batteritid. Intuitiv
og enkel i bruk.

2899

SnowPulse Lifebag
30L skredsekk
Skisekk med integrert skredballong
som øker sjansen for overlevelse i
snøskred betraktelig! Vekt: 2900 g
Str: M ottil 178 cm, L 178 cm+
Luftsylinder er inkl. i prisen.

7999
1499

Skredpakke
Veldig viktig for alle som ferdes
utenfor preppet løype, både på
bortover- og nedoverski. Pakken
inkl. Sekk, spade, søkestang og
førstehjelpsutstyr. Ord. pris 1699,-

BESØK OSS PÅ WWW.OSLOSPORTSLAGER.NO ELLER I TORGGATA 20

799
Lifesystems
Vindsekk/
nødbivuakk
For beskyttelse mot
elementene om du
kommer i nød. Plass til 2
personer m/ryggsekker,
særdeles slitesterk og
vindtett.Vekt: 350 g

Boklansering og foredrag m/
KJETIL BRATTLIEN

Bli med på skredkurs! Teori m/ Kjetil Brattlien
se www.oslosportslager.no for mer info.

Mandag 3. desember

Kjøper du
skredpakken får
du Arva Evolution

skredsøker til
kun kr 2399,-

Gleder kun 3/12

KJETIL BRATTLIEN

249
Gleder kun 3/12

Kl 16-18: Kjetil Brattlien er i butikken for
å gi råd om skred og sikkerhet.

Kl 1830- 1915: Gratis skredforedrag m/
Kjetil Brattlien. (Bak sykkelverksted,
vil bli merket)

Kjetil er skredekspert og forfatter av
“Den lille snøskredboka”. Han arbeider i
skredgruppa på Norges Geotekniske
Institutt (NGI), har snøskred som yrke, og
bratt friluftsliv som lidenskap.
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When the skier from Trøn-
delag leaves for Munich 
today, to continue to a high 
altitude training camp in 
Seiser Alm, he will still be 
affected by what took place 
yesterday.

He believes the exhaustion he 

felt when he fought as for his life 
to win the mini-tour overall, will 
remain in his body for eight to 
nine days. But he managed to take 
home his first victory of the sea-
son, even if it was painful at the 
end. He describes it as «brutal».
 When the 26 year-old fought 
against what he thought was a 
cooperating bunch of competi-
tors chasing him, he had to dig 
deep to find his survival ability. A 
40-second lead from the pursuit 
was no longer an «ocean of time», 
as Northug had to act as a snow 
plow. But if there’s anything that 
triggers him, it is challenges like 
this. He became Superman and 
Popeye in one person and threw 
himself across the finish line, like 
Bjørn Dæhlie did in the Winter 
Olympics in Nagano. The overall 

winner lay flat for a good three 
minutes.
 – He wanted to stay there. He 
was so exhausted, but he was 
responsive, the National Team 
physician Dag Lunder says. He 
adds: 
 – He has a unique ability to dig 
deep.

High pain tolerance
To team coach Vidars Løfshus, 
Northug is incomparable to other 
skiers.
– Most of us would be dead if we 
were to go as fast as Petter, he 
says and points to three important 
areas where his student has an 
advantage:
• The technique that creates high 
speed
• High threshold for pain

• Ability to focus
–  He is unique and we are very 
lucky to have him on our team. He 
can be totally uninterested, absent 
minded, but when it’s competi-
tion day, he is very much present, 
Løfshus adds.

A way with words
After the race, Northug was back 
to his normal eloquence. Not 
everyone can use metaphors like 
him.
 – It felt like I had robbed a bank, 
gotten away with 50 000 Euros 
in a suitcase and now was being 
chased by 100 000 police officers. 
Towards the end I was picked up 
by a helicopter. 
 Northug said he ran like in a 
trance and had to work mentally 
during the race, a technique used 

by many others. Mental trainer 
Erik Bertrand Larssen, who works 
with Northug, Eldar Rønning and 
Martin Johnsrud Sundby, speaks 
in general about the way athletes 
like these work:
 – It is all about what words, 
sentences and images an athlete 
uses when things get heavy. The 
feeling «I feel sorry for myself» is 
then replaced by aggression. This 
is something you can practice. It 
has to do with thinking offensively, 
aggressively, positively and being 
brave.
 The skier from Mosvik confirms 
that the last part of the race 
was all about blasting through a 
mental barrier - as he must also be 
prepared to do in the coming Tour 
de Ski.

For more than three and a half minutes, Petter Northug lay motionless in the snow, but that’s the way he wanted it. He could not stand up after his World Cup victory number 14.

No one can take pain like Northug
CROSS COUNTRY 
WORLD CUP 

He felt like throwing up while laying motionless - as the winner. Petter Northug’s capacity to dig out the last drop of energy astonishes everyone.
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Han var kvalm og ville spy da han lå urørlig som vinner. Petter Northugs evne til å ta alt ut, forbløffer alle.

I over tre og et halvt minutt lå Petter Northug urørlig i snøen, men han ville ha det slik. Han orket ikke å reise seg etter sin 14. verdenscupseier. Foto: tERJE BENDIKSBY, NtB SCANPIX
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10-19Lørdag
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TENK SIKKERHET I FJELLET!
Ortovox Beast
snøspade
Ny, kompakt og solid lett-
vektssnøspade til skiturer,
snøhule eller
til å grave ut bilen!
Kun 770 g

799
Ortovox Economic
240 søkestang
En lett og solid søkestang,
viktig å ha med på tur.
Lengde: 240 cm. Vekt: 230 g.

599 Arva
Evolution 3+
skredsøker /sender
Digital 3-antenners skredsøker
med tydelig display, 5 retning-
spiler og god batteritid. Intuitiv
og enkel i bruk.

2899

SnowPulse Lifebag
30L skredsekk
Skisekk med integrert skredballong
som øker sjansen for overlevelse i
snøskred betraktelig! Vekt: 2900 g
Str: M ottil 178 cm, L 178 cm+
Luftsylinder er inkl. i prisen.

7999
1499

Skredpakke
Veldig viktig for alle som ferdes
utenfor preppet løype, både på
bortover- og nedoverski. Pakken
inkl. Sekk, spade, søkestang og
førstehjelpsutstyr. Ord. pris 1699,-

BESØK OSS PÅ WWW.OSLOSPORTSLAGER.NO ELLER I TORGGATA 20

799
Lifesystems
Vindsekk/
nødbivuakk
For beskyttelse mot
elementene om du
kommer i nød. Plass til 2
personer m/ryggsekker,
særdeles slitesterk og
vindtett.Vekt: 350 g

Boklansering og foredrag m/
KJETIL BRATTLIEN

Bli med på skredkurs! Teori m/ Kjetil Brattlien
se www.oslosportslager.no for mer info.

Mandag 3. desember

Kjøper du
skredpakken får
du Arva Evolution

skredsøker til
kun kr 2399,-

Gleder kun 3/12

KJETIL BRATTLIEN

249
Gleder kun 3/12

Kl 16-18: Kjetil Brattlien er i butikken for
å gi råd om skred og sikkerhet.

Kl 1830- 1915: Gratis skredforedrag m/
Kjetil Brattlien. (Bak sykkelverksted,
vil bli merket)

Kjetil er skredekspert og forfatter av
“Den lille snøskredboka”. Han arbeider i
skredgruppa på Norges Geotekniske
Institutt (NGI), har snøskred som yrke, og
bratt friluftsliv som lidenskap.

Ny og f
orbedre

t utgav
e


