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KASSE SUKSESS Tore er over 70 år, men er sprek som en 20-åring. Her viser han deg hvordan han fikk superkroppen. Foto:
Tommy Ellingsen

Tore (70): – Alle har en kraft i seg

Ta en god titt på dette bildet. Mannen er 70 år og har en sixpack som en
veltrent 23-åring ville misunt ham. Hvordan er det mulig?
Av JØRN E. KAALSTAD og TOMMY ELLINGSEN (FOTO)
Oppdatert nå nettopp
– Det er viktig å sette seg mål og ha viljen til å realisere målene. Når jeg setter meg
noe i hodet så gjør jeg det, sier han.
Jo da, dette høres jo lett ut og vi har hørt det før, tenker vi. De aller ﬂeste av oss har
jo satt oss mål, men vi har en lei tendens til miste fokus og falle ut av de gode
intensjonene straks vi møter motgang.
https://www.vg.no/nyheter/i/Ad6XW5/tore-70-alle-har-en-kraft-i-seg
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Vel, denne mannen mister aldri fokus og derfor har han en fysikk som gjør han i
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stand til å mestre det livet kaster mot han. Han heter Tore Sunde-Rasmussen og ser
ut som en krysning mellom en norsk viking og Richard Branson.
Etter å ha snakket med han i et par timer skjønner vi litt av hva som driver den
snart 71-årige sprekingen med sort belte i karate og som har klatret alle verdens
høye ell. Bokstavelig talt.
Tore vet at det er vanskelig for folk å komme i gang med trening og et sunnere liv,
spesielt når man er kommet litt opp i årene.
– Vi lever i komfortsonen og den er det veldig vanskelig å bryte ut av. Det
skyldes at folk er redde for å ta steget ut av det behagelige livet de lever. Men
når du kommer deg forbi komfortsonen, så vil du oppleve at ting begynner å
skje med kroppen din og du oppdager hvilket potensial du har. Alle har
nemlig en kraft i seg, men for å hente den ut må du ha vilje til å bryte ut av
komfortsonen, sier Tore som også reiser land og strand rundt som
foredragsholder for å inspirere folk til å ta tak i livene sine.
OK, vi skjønner. Dette handler (dessverre) ikke om en quick ﬁx, men om sterk vilje
til å ville endre livet. For Tores kropp har ikke kommet av seg selv og det begynte
for over 45 år siden da han oppdaget karate.
– Bakgrunnen min er lang, lang trening, over mange år. Jeg begynte med karate da
jeg studerte i Bergen tidlig på 70-tallet.
Slik kan du bli som Tore. Her viser han deg sitt styrketreningsprogram. Se nederst i
saken!
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TOP OF THE WORLD! Tore Sunde-Rasmussen har, som første nordmann, besteget Mount Everest to ganger. Her fra
2010. Foto: Privat

59 år: Nok er nok

Han studerte da folkloristikk, men han begynte nemlig raskt å jobbe i familiens
bokhandel i Egersund. Og det fortsatte han med til han pensjonerte seg i 2008.
– Da følte jeg at «nok er nok».
Som 59-åring var han nå «pensjonist». Han hadde solgt forretningen og bestemte
seg for å leve livet, reise rundt og klatre verdens høyeste ell. Den seriøse
ellklatringen startet for øvrig tidlig på 90-tallet da han kom til toppen av den
6959 meter høye Aconcagua i Sør-Amerika. Siden har det blitt utallige elltopper
og listen ligger på Facebook-siden hans.
Han har klatret alle de «Seven Summits», som er betegnelsen på de høyeste
elltoppene på hvert av de syv kontinentene. Den bragden hadde han utført
innen han pensjonerte seg.
– Jeg bestemte meg for å klatre på heltid, og har siden levd på pengene fra salget av
forretningen. I tillegg til inntekter fra guiding, foredrag og et lite ﬁrma som selger
kassaapparater, sier han.
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VERDENS FARLIGSTE Annapurna 1 har en dødsrate på 32 prosent og Tore har klatret der tre ganger. Her foran fjellet
sammen med to sherpaer. Foto: Privat

MÅTTE SNU Tore på vei opp verdens farligste fjell Annapurna 1. Der måtte han snu på grunn av enorme snømasser og
rasfare. Foto: Privat
https://www.vg.no/nyheter/i/Ad6XW5/tore-70-alle-har-en-kraft-i-seg
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– Er det ikke dyrt å reise verden rundt for å klatre?
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– Jo, men jeg kjøper ikke nye bukser hver uke heller. Og jeg kjører rundt i en
gammel bil. Jeg er ikke Ikke opptatt av status, sier han.
I 2006 jobbet han for første gang som betalt guide – opp ellet Kilimanjaro i
Tanzania.
– Verdiene mine er annerledes enn å skaﬀe seg materielle ting. Jeg prioriterer
friluftsliv og opplevelser fremfor status og materielle ting.
Tore har vært gift i 22 år med kona Inger Aase, også fra Egersund. Hun er også en
lidenskapelig naturelsker og har klatret fem av de syv toppene i Seven Summits.
– Det siste ellet klatret vi sammen. Det er Mount Vinson (4897 moh.) i Antarktis,
sier han.
Som første nordmann har Tore besteget Mount Everest, verdens høyeste ell to
ganger. Den foreløpig siste klatreekspedisjonen han deltok i var juli 2019. Da ledet
han en engelsk gruppe opp Elbrus, Europas høyeste ell.
– Hva er det vanskeligste ellet du har klatret?
– Annapurna 1 i Nepal regnes som verdens farligste ell å klatre. Det har en
dødsrate på 32 prosent (ifølge NASA, red.anm.) Jeg har klatret det tre ganger, men
aldri kommet helt til toppen, forteller han.
Annapurna er 8091 meter høyt og Tore har kommet over 7000 meter, men måtte
snu fordi det var veldig mye snø og stor rasfare i området.
– Er det karatetreningen som har gjort deg i stand til å klatre disse ellene?
– Ja, jeg drev med fullkontaktkarate og den treningen som ga meg innstillingen at
jeg ikke måtte gi opp så lett.
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KARATE KID Tore har drevet med karate siden tidlig på 70-tallet. Foto: Privat
Han beskriver fullkontaktkarate som svært krevende trening.
– Du tyner deg for alt du har når du trener. Vi kjørte opp til 100 pushups,
kombinert med situps. Mens du holder på, mottar du slag og spark. Det er for å
styrke kroppen og å kunne tåle slag under kamp.
I tillegg trente han andre styrkeøvelser som knebøy. Og, karatetreningen
innebærer svært mye tøyning for å bli smidig og god til å slåss.
– Du trener på øvelser som styrker kroppen, sier han og forteller at han startet
karateklubb i Egersund og har vært instruktør i mange år.
– Hvorfor valgte du karate. Har du alltid vært en slåsskjempe?
– Jo, på barneskolen var det en del slåssing i skolegården og det likte jeg. Men vi
hadde en æreskodeks som sa at når noen gikk ned og ga seg, så stoppet kampen.
Det er ikke slik i dag, ser jeg, sier han ettertenksomt.
Han presiserer at slåssingen var han ferdig med på barneskolen. Da han begynte
med karate ble det derimot kontrollert slåssing. Men det er bare i treningsrommet
fordi utøverne har avlagt en ed på at man skal avstå fra voldsbruk.

LES OGSÅ

Dolph Lundgren gifter seg med norske Emma
https://www.vg.no/nyheter/i/Ad6XW5/tore-70-alle-har-en-kraft-i-seg
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STJERNER Året er 1987 og Dolph Lundgren er sammen med Marvin Hagler, en legendarisk proffbokser. Foto: NTB
scanpix

Svart belte med Hollywood-stjerne

– Før jeg gikk opp til mitt første svarte belte i 1980, reiste jeg til Stockholm og
trente der blant annet med Dolph Lundgren. Jeg husker at han var veldig svær, vi
sparret litt, men jeg hadde ikke mye på stille opp med mot han. Men han er en ﬁn
og ydmyk fyr og det var en morsom opplevelse.
Dolph Lundgren er mest kjent for rollen som Ivan Drago i storﬁlmen Rocky IV,
med Sylvester Stallone.
– Du har jo selv en ﬁlmstjernekropp. Hvordan kan man få det som 70-åring? Er det
mulig dersom man ikke har trent særlig mye før?
– Ja, det er fullt mulig, men man må begynne forsiktig for ikke å bli skadet.
For blir man skadet mister man motivasjonen fort. Det er svært viktig å

https://www.vg.no/nyheter/i/Ad6XW5/tore-70-alle-har-en-kraft-i-seg

7/20

7/29/2020

Tore (70): – Alle har en kraft i seg – VG

styrke både senefester og muskler og man må holde på noen måneder med
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lette vekter. Etter hvert kan man legge på ﬂere kilo.

Forhindre skader

Han sier at vekttrening dessuten er eﬀektivt for å redusere fettmengden i kroppen.
Men da må man ha balanse mellom matinntak og trening. Dessuten mener han at
for eldre er det mye viktigere med vekttrening enn kondistrening.
– Du har mye større nytte av en sterk kropp med god funksjonalitet når du er eldre.
Med en sterk kropp kan du lettere ta deg for dersom du for eksempel ramler. En
sterk og muskuløs kropp kan i større grad forhindre skader og benbrudd enn
dersom man ikke er trent.
– Du begynte som 25-åring. Kan man begynne med karate, for eksempel i 60-årene?
– Ja, absolutt. Den eldste jeg har trent var en kar i 70-årene. Du kan tilpasse
treningen ut fra egen fysikk og form.
Han mener man ikke bør være redd for slag og spark.
– Du blir godt tatt vare på i begynnelsen og får utvikle deg i ditt eget tempo. Etter
hvert blir man satt sammen to og to og bokser forsiktig, sier han.
Han presiserer at du ikke trenger gå kamper, selv om du driver med karate.
– Det er ingen problemer for folk litt opp i årene. Det gjelder å lytte til kroppen og
ta det rolig. Sånn unngår du skader og det er viktigst.
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EGET TRENINGSSTUDIO Tore har innredet eget treningsstudio på loftet i huset sitt i Egersund. Foto: Tommy Ellingsen

Kutt ut hvitt mel og sukker

Selv mener han at kosthold er veldig viktig – både for trening og å holde vekten.
Han har spesielt ett råd til deg som vil komme i gang:
– Kutt ut de tomme karbohydratene. Unngå hvitt mel og hvitt sukker.
Han forteller at han tar 1000 mg C-vitamin hver dag og tar en god slurk tran rett
fra ﬂasken daglig. I tillegg tar han E-vitamin, som gir meg mer antioksidanter. Han
spiser også proteintilskudd, som er viktig under styrketrening.
Han mener mange overspiser og at det er grunnen til at stadig ﬂere blir
overvektige.
– Av og til, når jeg har stappet i meg for mye, merker jeg et press mot magen. Det
skyldes at magesekken utvider seg. Dersom du gjør det ofte, må du stadig spise
mer fordi magesekken har utvidet seg.

Dette spiser han

Han mener det er bedre å spise mindre, men oftere. Dette er typiske måltider Tore
spiser:
Frokost: – Jeg åpner dagen klokken 07 med en frokost bestående av havregrøt
kokt på vann. I tillegg spiser jeg tre grovbrødskiver med honning. Jeg prøver alltid
å unngå hvitt sukker. Den frokosten gir meg masse energi utover dagen og er god
for fordøyelsen.
Lunsj: – Frokosten holder til 14-tiden da jeg typisk spiser en boks makrell i tomat
på grovbrød og drikker skummet melk til.
Mellommåltider: – Det går i forskjellige typer frukt. Jeg drikker også juice men
den må være ferskpresset.
https://www.vg.no/nyheter/i/Ad6XW5/tore-70-alle-har-en-kraft-i-seg
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Middag: – Jeg spiser mye ﬁsk og kylling. Jeg unngår rødt kjøtt som ikke er så bra
for hjertet.
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Hjerteflimmer på toppen

Det er en grunn til at Tore er opptatt av hjertet.
– Våren 2014, da jeg gikk opp Annapurna 1 ﬁkk jeg så voldsom hjerteﬂimmer at jeg
måtte evakueres ned med helikopter. Da var jeg ikke klar over hva årsaken var,
men under en kneoperasjon i 2016 ﬁkk jeg hjerteﬂimmer på nytt og våknet på
natten med veldig sterke brystsmerter, sier han.
Han ﬁkk da påvist at det skyldtes en hjertesykdom og senere på sommeren 2016
gjennomgikk han en ablasjon, en hjerteoperasjon for å stoppe ﬂimmeret. Han
måtte gjenta operasjonen i 2017 og har siden vært frisk og medisinfri.

FORBILDET Det er ingen tvil om hvem som er Tores forbilde. Bildet er av en ung Arnold Schwarzenegger, for de
uinnvidde. Foto: Tommy Ellingsen
https://www.vg.no/nyheter/i/Ad6XW5/tore-70-alle-har-en-kraft-i-seg
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Tore er også en mye brukt foredragsholder og har vært tilgjengelig på Talerlisten i
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mange år. Han har holdt over 40 inspirasjonsforedrag overalt i Norge.
– Jeg snakker om å sette seg mål og komme ut av komfortsonen. Jeg snakker om
kvitte seg med begrensningene som vi ofte legger på oss selv. Mange sliter med
negative tanker og det er viktig å komme seg ut av dem og ﬁnne en positiv
mestringsfølelse. Målet er å gi folk motivasjon og en god opplevelse, sier han.

Tore oppskrift

Dette er Tores styrketreningsprogram. Han presiserer at det er svært viktig å være
god og varm før man begynner. Programmet er sammensatt av Tore selv og
sammensetningen et resultat av hans erfaringer over mange år:

Benkpress

* Her må du varme opp med lette vekter og øke etter hvert.
40 X 20kg.
25 x 30kg.
10 x 50kg.
10 x 60kg.
10 x 70kg.
10 x 80kg
15 x 50kg.
Legg på trekk fra etter eget nivå. Anbefaler ikke tyngre vekter enn 50kg. før man føler
seg sterk og trent til det. Muskler og senefester må «sette» seg.
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Kroppsløft Foto: Tommy Ellingsen

Kroppsløft (Pull-up)
● Heng i stang og heis hake over stang. Overarmsgrep (håndﬂatene fra deg)
3 sett:
10 x uten vekter
10 x uten vekter
3 x 20 kg.

Flies
● Ligg på ryggen og strekk vektene opp og ut til sidene og opp igjen. Viktig med
en knekk i albuleddene (ikke strake armer).
3 sett:
15 x 25kg.

Biceps curl
● Litt bøy i albuleddet. Bøy manualen opp til litt mer enn 45 grader. Fordel om
man har en liten forhøyning under hælene for å få kroppen litt mer frem.
3 sett:
10 x 40/30 kg.
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Rulle med hjul Foto: Tommy Ellingsen

Rulle med hjul

● Avansert «planke». Tar godt i rygg og mage. Rull hjulet ut foran deg til
kroppen er tilnærmet strak. Lettere dersom du står på knærne.
3 sett:
5/10 x frem og tilbake

Fransk, press bak nakken
● Ligg på ryggen på benk og løft vekter bak og over hodet. Opp og ned med
vektene.
3 sett:
15 x 30/35 kg

Roing med en arm
● Stå med et kne på benk og hever manual med motsatt arm. Skift til det andre
kneet.
3 x sett på hver arm

https://www.vg.no/nyheter/i/Ad6XW5/tore-70-alle-har-en-kraft-i-seg
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10 x 30 kg
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Kroppshev Foto: Tommy Ellingsen

Kroppshev (Rambo)
● Hard øvelse. Må være forsiktig i starten ellers risikerer man brokk og sprengte
muskler i magen.
3 sett:
30 x uten vekter, kun egen kroppsvekt.
40 x uten vekter, kun egen kroppsvekt.
10/15 x 6 kg festet til anklene
I tillegg: Dette er noen andre øvelser som Tore også jevnlig bruker i treningen sin:
Situp i stativ, rygghev, leg curl og knebøy.

Publisert: 29.07.20 kl. 05:40
Oppdatert: 29.07.20 kl. 08:17
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SPORTENpå Mount EverestSøk
Vibekes dødsdrama
05.12.2019

Elitesoldat, yrkesdykker og eventyrer: Slik er Børge Ouslands utrolige liv
15.02.2020

Henrik Mestad: – Det gir meg ro i hele systemet
19.04.2020

Ekstremløperen

VINN GULL I VG+

DAGENS KODE: GULL414

Send SMS med koden til 2424. Tjenesten koster 1 kr.

Ved å delta i konkurransen samtykker du til at vi kan kontakte deg på SMS med
relevant informasjon om konkurransen «Finn Gull i VG». Les mer om konkurransen her
»
MER OM
Karate

Friluftsliv

Kosthold

Mount Everest
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Mine kommentarer

Velkommen til VGs kommentarfelt! Vi ønsker en god og saklig debatt, så tenk deg om når du kommenterer, og husk at mange
leser det du skriver. Innlegg blir i utgangspunktet ikke forhåndsmoderert, men blir løpende moderert etter publisering. Les mer
her om VGs debattregler. Husk at du må bruke ditt fulle navn.

Si din mening, susanne.hoftun!

PUBLISER KOMMENTAR

Arild Eriksen
for en time siden

Fantastisk, jeg skulle gjerne ha trent men jobben suger ut all energi dessverre.
Rapporter

1

Svar

FLERE ARTIKLER

Birthe (51) gikk ned 60 kilo: Trening ble nøkkelen
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Markus (21) går Norge på langs: – Veldig mye kan gå galt

Slik kan du slå ned på rasisme
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Elever over hele landet hyller lærerne sine

Les dagens VG her!
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Rapport: Hercules-ﬂy gjorde unnamanøver 10 sekunder fra ell

FRA ANDRE AVISER
26.07.2020

Ønsker du å starte med styrketrening? Her er et enkelt program for trening på senter
eller hjemme.
Aftenposten

27.07.2020

Hvor er det blitt av søppelet i naturen?
Aftenposten

28.07.2020

Debatt: – Vekt sier svært lite om helse
Bergens Tidende

22.07.2020

Debatt: – Jeg får høre at jeg «markedsfører» fedme
Bergens Tidende

24.07.2020

Folkehelsepolitiker: – Jeg er glad for at det har skapt debatt
Fædrelandsvennen

24.07.2020

Ungdomspolitikere: – Kjenner ingen som trener for å være sunne
Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder
Euroflorist rabattkode
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Stormberg rabattkoder
19/20

7/29/2020

Tore (70): – Alle har en kraft i seg – VG

Hotels.com
SPORTENrabattkode

Søk

Ellos tilbudskode

Eurodel rabattkode
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