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LÅT LÅREN BRINNA!

»Min erfarenhet är att basövningar ger bäst resultat för 
de fl esta, men jag lägger gärna till egna små detaljer 
för att få ut det lilla extra.« 

Katarina Lundmark, personlig tränare

Katarina Lundmark är Fitness Magazines 
senaste PT-tillskott! Bläddra till sidan 
92–94 och läs hennes råd till Maria som 
vill spela VM i undervattensrugby.
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LÅT LÅREN BRINNA!
V

intern som gick var 
onekligen speciell; 
kylan och det fl uffi ga 
snötäcket triggade vår 
lust att uppleva, träna 

och tävla bland fjäll, i skidspår 
och på isar. Nu är vi förmod-
ligen fl er än någonsin som går 
och väntar på att få plocka fram 
alla roliga vintersportprylar. 

Men innan du kastar dig ut i 
spåren och pisterna är det vik-
tigt att du förbereder din kropp 
ordentligt. Personliga tränaren 
Katarina Lundmark har åkt 
skidor sedan tvåårsåldern och 
vet vad rätt träning kan göra för 
att minimera skaderisken och 
maximera upplevelsen.

– Har man otränad benmusk-
ulatur så orkar man ju inte åka 
skidor särskilt länge, så är det 
bara. När det gäller skador så 
är knäna väldigt utsatta, det är 
viktigt att bygga upp muskula-
turen kring knäleden. 

Hon rekommenderar också 
stretchning av stela muskler. 

– Jag har sett många bli av 
med sina knäproblem bara 
genom att stretcha lårets fram-
sida och andra muskler som 

stabiliserar knäleden. 
Katarinas program 

bygger på enkla bas-

övningar, i kombination med 
övningar på instabila underlag 
och sådana med hög intensitet. 
Det är ett recept som ökar både 
styrkan och uthålligheten i 
ben- och sätesmuskulaturen, 
stabiliserar lederna samt sätter 
fart på förbränningen.

– Min erfarenhet är att bas-
övningar ger bäst resultat för 
de fl esta, men jag lägger gärna 
till egna små detaljer för att 
få ut det lilla extra. När det 
gäller balansinslag och rota-
tioner tycker jag nog att det 
kan gå till överdrift ibland. 
Träningsvana personer kan man 
självklart utmana mer, men 
man ska välja övningar utifrån 
ett väl genomtänkt syfte.

Katarina har arbetat som pt 
sedan 2003 och bland annat 
intresserat sig för att hjälpa 
överviktiga hitta en sund livs-
stil med träning och bra kost – 
utan galna dieter. Hon påpekar 
att skaderisken ökar ordentligt 
om du är överviktig. 

– Knäna ansträngs ju redan 
till vardags om du väger för 
mycket. Det här programmet är 
säkert och bra även för dem som 
har problem med vikten – men 
då i ett lugnare tempo och utan 
hopp. ●

Tänker du njuta av grym skidåkning i vinter? Kanske skridskor? Eller drömmer 
du helt enkelt om fasta lår och snygg putrumpa?
Oavsett vilket, så är månadens högeffektiva träningsprogram det enda du 

behöver för att nå ditt mål. Punkt slut.
Text Marie Kjellnäs Foto Hans Berggren Program Katarina Lundmark Smink Chatarina Göransson Modell Cristine Skogastierna 

MÅNADENS PT
Katarina Lundmark
Ålder: 31
Bor: På Färingsö i Mälaren. 
Familj: Sambo Kristian, dottern Alma 
snart tre och i dagarna en nyfödd son. På 
gården fi nns också hästen Bill, katterna 
Ebba och Semlan, samt chihuahuan Felix 
och dvärgpinchern Rambo.
Gör: Personlig tränare, viktcoach med 
kbt-inriktning, gruppträningsinstruktör och 
massör i egna företaget Way-2-wellness. 
Katarina tränar klienter på Puls & Träning 
på Ekerö, och gör även hembesök. Hon 
har skrivit boken Träna dig ner i vikt, som 
kom ut på Fitnessförlaget 2008.
Tränar själv: Eftersom Katarina i skri-
vande stund är höggravid, har hon paus 
från träningen – och längtar lite extra efter 
både slalom- och längdskidorna. Normalt 
tränar hon också styrketräning, yoga och 
spinning samt leder muskelklasser. »Jag 
har en häst också, och så går jag mycket 
promenader.«
Träningsfi losofi : »För 
mig är helheten viktigast, 
målet är en harmonisk 
och lycklig människa. 
Kropp och själ är lika vik-
tigt, allt hänger ihop. Kan 
man påverka sitt sätt att 
tänka kan man också 
påverka sina tränings-
resultat.« 
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SÅ ANVÄNDER DU 
PROGRAMMET
För att orka långa, branta skidbackar är 
det viktigt att vara stark men också smidig 
och uthållig. För att nå dit kan du träna 
Benpass 1 och Benpass 2 varje vecka, 
kombinerat med annan träning som pas-
sar dig och dina mål.

Se till att du är ordentligt uppvärmd 
innan träningspasset.

Börja med lättare vikter de första två 
veckorna eller tills du behärskar tekniken. 
Därefter ökar du vikterna lite varje vecka. 

Som vid all träning – lyssna på din kropp. 
Om en övning gör ont eller på något annat 
sätt inte känns bra, be en personlig trä-
nare eller gyminstruktör titta på din teknik. 
Kanske bör något rättas till för att du ska 
hitta en skön känsla och få bra resultat av 
din träning? Om detta inte hjälper, hoppa 
då över den övningen tills vidare.

När du har kört ett riktigt tungt benpass 
är det mycket bra att gå i lagom tempo 
på löpbandet i cirka tio minuter för att låta 
blodcirkulationen »skölja bort« mjölksyra 
och andra slaggprodukter. Avsluta sedan 
med stretch.

BENPASS 1
❑ Utfall på stepbräda med »dutten«
❑ Benpress i maskin
❑ Stående rodd i kabelmaskin
❑ Pulshöjare: Hopprep
❑ Rumpa i abductormaskin
❑ Insida lår i adductormaskin
❑ Marklyft med stång

BENPASS 2
❑ Knäböj på bosu med skivstång
❑ Stående rodd i kabelmaskin
❑ Rumplyft på bänk med skivstång
❑ Pulshöjare: Upphopp
❑ Benspark i maskin
❑ Höftlyft med två bollar
❑ Sidoböjningar
❑ Tåhävningar

Gör så här: Placera ena foten på step-
brädan. Kliv bakåt med det andra benet. 
Höftbenen ska vara riktade framåt under hela 
rörelsen. Böj sedan båda benen och sträva 
efter att nästan snudda i golvet med det 
bakre knäet. Ta dig sedan i en enda rörelse 
upp på brädan; den främre foten står stadigt 
kvar och det bakre benet lyfter från golvet 
och kommer upp i ett knälyft. Om du vill, 
pressa samtidigt hantlarna upp mot taket. 
Tänk på: Det främre knäet får aldrig passera 
främre fotens tå, då det ökar skaderisken på 
knäleden. Spänn magen. Ju högre stepbräda 
du använder desto tyngre och mer effektiv 
blir övningen.
Set och reps: 2x12 per ben de första veck-

orna. Öka sedan vikten successivt. 
Du tränar: Styrka för framför allt ben och 
rumpa, bål, balans, koordination, smidighet i 
framför allt höftböjare och framsida lår, samt 
kondition. Och axlar, om du gör hantelpress.

… och så »dutten«
När du känner att du har kontroll på 
övningen och vill lägga till lite mjölksyraträ-
ning, avsluta varje set med »dutten«. När 
du gjort dina vanliga reps av utfallen, lägg 
ifrån dig hantlarna och behåll benet på 
brädan så böjt och stilla du kan. »Dutta« 
sedan bakre fotens tår i golvet cirka 20 
gånger i ganska snabbt tempo. Höj upp 
knäet ordentligt emellan, till ett knälyft. 

Var noga med att hålla upp bröstet och 
håll ryggen rak och blicken framåt så att 
du inte sjunker ihop i ryggen. 

Utfall på stepbräda med »dutten«

Tack till Puls & Träning 

på Ekerö för att vi fick 

fota i era lokaler!

Låt låren brinna!
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Variera dina benpass!
Om du tränat mycket och länge och vill ha 

ett intensivt tempo på dina träningspass: 

kör cirkelträning i gymmet. Gör ett set av 

en övning, gå sedan direkt till nästa övning 

och gör ett set – och så vidare. Du kan 

självklart byta in andra övningar än dessa 

i ditt cirkelprogram, kanske komplettera 

med bålövningar eller träna hela kroppen.

Cirkelträning ger dig en högre puls 

genom hela passet, vilket i förlängningen 

leder till bättre kondition.

Stående rodd i 
kabelmaskin
Gör så här: Stå med fötterna höftbrett isär 
och böj ordentligt på benen. Ju mer du 
böjer i knäleden desto tyngre blir övningen 
för framsida lår. Känn att du har båda föt-
terna stadigt i golvet och tyngden på hela 
foten. Böj dig lite framåt – men se till att du 
håller upp bröstet och behåller ryggen i sin 
normala kurvatur. Spänn magen. 

Fatta stången underifrån med händerna 
och dra sedan stången mot dig. Sikta 
strax ovanför naveln. Armbågarna och 
underarmarna följer längs med kroppen, 
samtidigt som du strävar efter att hålla ner 
skuldran och pressa ihop skulderbladen 
så mycket du kan. 
Tänk på: Benen ska vara så stilla som 
möjligt. Tänk dig att du ska åka vatten-
skidor! 
Set och reps: 3x12 reps.
Du tränar: Framsida lår och ländrygg 
tränar du statiskt. Musklerna mellan skul-
derbladen och övre delen av ryggen tränar 
du dynamiskt. 

Gör så här: Placera fötterna höftbrett isär 
och så pass högt upp att du får ungefär 90 
grader i knäleden. Spänn magen ordentligt 
och tryck sedan ifrån. Sträva efter att ha 
tyngden lite mer på hälarna för att aktivera 
sätesmusklerna mer. Stanna rörelsen vid lätt 
böjda ben och håll emot på vägen tillbaka. 
Tänk på: Känn att du jobbar lika mycket 
med höger och vänster ben. Knäna ska hålla 

samma bredd som avståndet mellan fötterna 
under hela rörelsen. 
Set och reps: Första två veckorna gör du 
3x12 reps. Sedan ökar du vikten så att du 
maximalt orkar 8 reps per set. Så fort du kän-
ner att du skulle kunna orka fl er reps, ökar du 
vikten istället.
Du tränar: Först och främst framsida lår, 
baksida lår och rumpa.

Benpress i maskin
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Marklyft med stång
Gör så här: Stå höftbrett isär med föt-
terna. Fatta stången med handryggarna 
framåt och ha händerna en liten bit från 
låren. Var noga med att lyfta upp stången 
rätt innan du påbörjar själva övningen; rak 
rygg, bröstet strävar uppåt, blicken fram 
och böjda ben. 

Böj ordentligt på benen och låt stången 
glida nära låren tills den precis passerat 
knäleden – då tar du dig upp till startposi-
tion igen. Sträva efter att ha tyngden på 
hela foten och spänn rumpan allt vad du 
kan! Håll även magmusklerna spända.
Tänk på: Bana in denna rörelse ordentligt 
och be att en personlig tränare eller gym-
instruktör tittar på din teknik innan du läg-
ger på tunga vikter på stången. 
Set och reps: 3x10 reps.
Du tränar: Framför allt nedre delen av 
ryggen, rumpa och baksida lår. Detta är 
en funktionell rörelse, precis så här ska du 
använda kroppen när du lyfter tunga saker 
från golvet. 

Pulshöjare: Hopprep 
Lägg in en pulshöjande övning då och då! 
Satsa på att hoppa ett set med så många 
hopp du kan, tills du inte orkar fler. Räkna 
antalet hopp och försök att förbättra ditt 
resultat med några hopp nästa pass.

Låt låren brinna!
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Gör så här: Sitt ner i maskinen 
och börja med knäna ihop. 
Pressa sedan knäna utåt så 
långt du kan och fokusera på 
rumpans muskler i första hand. 
Sträva efter att slappna av så 
mycket det går i höftböjarmus-
kulaturen. Pressa ländryggen 
tätt intill ryggstödet under hela 
övningen genom att spänna 
magen. 

Gör gärna en lite mindre rörel-
se med benen nära ytterläget 

för att maximera effekten. Ha lite 
högre tempo än normalt, när det 
gäller styrketräning. 
Tänk på: Var så stilla som möj-
ligt i ryggen och undvik att ta ut 
rörelsen i svanken.
Set och reps: Gör 3x15 snabba 
reps. Sträva efter att orka lite 
tyngre vikter efter några veckor!
Du tränar: Framför allt rumpa, 
gluteus medius. På lårens utsida 
finns mest senstråk, inget man 
direkt tränar upp.

Gör så här: Sitt ner i maskinen 
och ställ in startläget. Börja med 
att ha knäna så brett isär du kan 
så att det stramar lite på insidan 
av låren. Pressa sedan ihop 
knäna maximalt och fokusera på 
just insida lår. Gå inte riktigt hela 
vägen tillbaka till startläget utan 
vänd lite innan. Ha ett lite snab-
bare tempo när du pressar ihop 

knäna och ett långsammare 
tempo på vägen tillbaka.
Tänk på: Dessa muskler 
anstränger man inte så ofta i 
vardagen (om man inte rider!) så 
bered dig på rejäl träningsvärk!
Set och reps: Gör 3x10–12 
reps.
Du tränar: Insida lår.

Rumpa i abductormaskinInsida lår i adductormaskin
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Knäböj på bosu med 
skivstång
Gör så här: Stå på bosubollen med fötter-
na placerade på varsin sida om mitten. Ha 
en stång på axlarna. Böj sedan på knäna 
och sträva efter att ha tyngden fördelad på 
hela foten; tänk dig att du ska sätta dig på 
en pall. Håll upp bröstet, låt även magen 
och ryggen få vara med och jobba. Vänd 
rörelsen när du har cirka 90 grader i knäle-
den (kör du utan stång kan du gå djupare).
Tänk på: Var noga med utgångspositio-
nen, ibland kan det ta lite tid innan man 
hittar balansen. Börja utan stång tills du 
behärskar övningen med en god balans. 
Set och reps: Gör 3x15 reps om du kör 
utan stång, 8–10 reps om du kör med. 
Du tränar: I första hand framsida lår, 
rumpa och balans.

Gör så här: Ligg på mage på en 
bänk med höfterna vid kanten så 
att du kan ha benen »hängande« 
över kanten. Be någon lägga en 
stång med vikter i dina knäveck. 
Böj knäna ordentligt så du håller 
fast stången. Tänk dig att du ligger 
lite som en groda! 

Håll med händerna under bänken 

och låt huvud och nacke slappna 
av under hela rörelsen. Pressa 
sedan fotsulorna mot taket så högt 
du kan och spänn rumpan maxi-
malt. Känn att du jobbar lika myck-
et med höger och vänster ben så 
att du kan balansera upp stången. 
Kom sedan ner igen men inte så 
långt att musklerna hinner slappna 

av – de ska jobba hela tiden!
Set och reps: Börja med lätt vikt 

på stången de första två veckorna. 
Öka sedan vikten successivt. Gör 
3 set med cirka 20 reps. Det ska 
vara riktigt jobbigt! 

Om du vill variera dig kan du 
börja med att göra en större 
rörelse för att sedan avsluta varje 

set med små korta, lite snabbare, 
lyft i toppläget.
Tänk på: Slappna gärna av i föt-
terna. 
Du tränar: Här får sig rumpan en 
rejäl omgång! Perfekt för dig som 
vill få lite mera av en »putrumpa«.
Även baksida lår och ländrygg trä-
nas ordentligt i den här övningen. 

Rumplyft på bänk med skivstång

Låt låren brinna!
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Benspark i maskin
Gör så här: Ställ in maskinen så du sitter 
med knävecken en bit från dynan; du ska 
lätt kunna ha två fingrars bredd mellan 
dynan och knävecken. Den undre rull-
len ska ligga längst ner på smalbenet så 
att fötterna är helt fria. Lyft sedan vikten 
tills du kommer till helt raka ben. Var noga 
med att hålla emot på vägen tillbaka och 
gör detta långsamt. 
Tänk på: Slappna av i fötterna genom 
hela rörelsen för att undvika att aktivera 
musklerna på smalbenens framsida. 
Set och reps: De första två veckorna kan 
du göra 3x12 reps. Öka sedan successivt 
vikten tills du istället gör 8 reps per set, 
med så mycket vikt du orkar.
Du tränar: Framsida lår.

Pulshöjare: Upphopp 
Lägg in en pulshöjare och låt benen jobba 
lite mer explosivt! Kryp ihop som en groda 
och hoppa sedan upp med armarna 
sträckta mot taket. Gör så stor rörelse 
som möjligt, minst 10 hopp.
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Gör så här: Ställ dig på en 
stepbräda, med främre delen av 
foten på brädan och hälarna i 
luften. Håll i en stång för balans. 
Sjunk extremt långsamt ner med 
hälarna mot golvet och sedan 
snabbt upp igen. 

Tänk på: Gör rörelsen långsamt 
och kontrollerat och undvik att 
»hänga« i ytterläget.  
Set och reps: Gör 2x max antal 
reps. 
Du tränar: Vaderna.

Gör så här: Stå brett isär med 
fötterna och ha rejält böjda ben 
– så böjda du orkar ner till minst 
90 grader i knäled. Tårna pekar 
lite utåt och knäna följer tårnas 
riktning. Placera händerna 
bakom huvudet och låt armbå-
garna peka rakt ut. 

Böj sedan hela bålen och 
sträva efter att armbågen ska 
komma i kontakt med lårets 
framsida. Låt blicken följa en 
linje mot motsatt armbåge. 

Tänk dig att du »öppnar« i 
bröstet och riktar armhålan 
uppåt, mot taket. 

Tänk på: Denna övning är 
betydligt jobbigare än man tror. 
Känn att du har tyngden jämnt 
fördelad på hela foten och lika 
mycket på höger som vänster 
fot under hela övningen – du ska 
stå helt stilla. 
Set och reps: Börja försiktigt 
om övningen känns svår. Ju stel-
are du är desto mer komplicerat 
blir det – och desto större behov 
har du av övningen! Ha som mål 
att klara 3x20 reps. 
Du tränar: Ben och rumpa sta-
tiskt, rygg och de sneda mag-
musklerna. Och smidighet.

Tåhävningar
Sidoböjningar

Gör så här: Ligg på rygg på en 
matta med fötterna på en fitness-
boll. Ha ungefär 90 grader i knäle-
den i startposition. 

Placera en medicinboll mellan 
knäna för att även aktivera insida 
lår. Armarna ska vila längs med 

sidorna på kroppen under hela 
övningen. 

Pressa sedan höfterna kontrolle-
rat upp mot taket, så högt du kan, 
och gå långsamt ner mot startläget 
igen. Vänd upp igen innan du når 
golvet så att musklerna inte hinner 

slappna av mellan repetitionerna. 
Sträva efter att även aktivera 

bäckenbotten i den här övningen 
genom att knipa ordentligt. 
Tänk på: Hela fotsulan ska vara i 
kontakt med fitnessbollen under 
hela rörelsen! 

Set och reps: Gör 3x max antal 
reps.
Du tränar: Främst baksida lår men 
du aktiverar även rumpa, insida lår, 
rygg och smidigheten i höftböjar-
muskulaturen. 

Höftlyft med två bollar
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Är du stel och orörlig spelar det ingen roll hur stora och 
starka dina muskler är. Stretcha noga efter varje pass, så 
får du ut mer av både träning och vardagsliv.

Lårets framsida 
Gör så här: Kom ner på knä och sätt ena 
foten i golvet framför dig. Ta tag om din 
bakre fot och pressa den mot rumpan så 
att det stramar i framsidan på låret. Du ska 
undvika att svanka; spänn istället magen 
och pressa fram höften. Båda höftbenen 
ska peka framåt. 

Håll minst 30 sekunder och upprepa 
sedan rörelsen med andra benet.

Lårets baksida 
Gör så här: Sitt på golvet med ena benet 
sträckt åt sidan. Behåll en lätt böjning i 
knäleden. Det andra benet kan du ha böjt 
framför dig. Luta överkroppen över det 
ben som är utsträckt och sträva efter att 
kunna ta tag i foten med handen. Undvik 
att »krokna« i ryggen, försök hålla den så 
rak som möjligt. Håll minst 30 sekunder 
och upprepa sedan på andra benet.

Rumpan 
Gör så här: Sitt på en bänk och ha 
ena foten i golvet. Knäleden ska vara 
i 90 grader. Lägg den andra foten 
strax ovanför knäet, på låret. 
Lägg sedan din hand på insidan 
av knäet och pressa ner det 
ordentligt. Svanka och luta 
dig framåt så långt du kan 
utan att tappa svanken. Du 
ska då känna hur det stra-
mar ordentligt i rumpan. 
Sitt så minst 30 sekunder 
och upprepa sedan på 
andra sidan. Ofta är man 
kortare på ena sidan – 
sträva efter att bli så 
balanserad och jämn 
som möjligt i höger 
och vänster sida.

3 MUSKLER ATT STRETCHA
Klipp ut och spara!

✁

LÅT LÅREN 
BRINNA! 

BENPASS 1 

Fitness Magazine 
nummer 11/2010

Benpress i maskin

Pulshöjare: Hopprep

Insida lår i adductor-
maskin

Utfall på stepbräda 
med »dutten«

Stående rodd i 
kabelmaskin

Rumpa i abductor-
maskin

Marklyft med 
skivstång
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För att gå ner i vikt: 
Avsluta dina styrketräningspass med att 
gå på löpbandet i några graders lutning i 
20–30 minuter för optimal fettförbränning.

För att hålla 
motivationen uppe:
Att periodisera och variera sin träning är 
mycket viktigt för att optimera resultatet. 
Dessutom minskar det skaderisken och 
håller motivationen på topp! Låt kroppens 
alla muskler få sig en genomkörare varje 
vecka och fokusera gärna 
på utvalda muskel-
grupper några 
veckor i taget – 
som nu benen 
inför skidsä-
songen. 

För att öka din
kondition:
Komplettera benstyrkepassen med till 
exempel spinning. Här jobbar du framför 
allt med hjärtat, men du får också uthål-
lighetsstyrka för benen. Och resultaten 
brukar komma snabbt!

Om du vill träna ben, rumpa, rygg och 
kondition på enklast möjliga sätt – ställ dig 
på löpbandet med rejäl lutning och bara 
gå. Undvik dock att hålla i dig, pendla med 
armarna istället. Ha gärna ett pulsband 
på dig för att hålla koll på hur ditt hjärta 
jobbar. 

Mamma? Så slipper 
du häng rumpan!
Hängrumpan kommer ofta som ett brev 
på posten efter graviditet och förlossning, 
men med rätt träning kan du få upp den 
igen. Katarina Lundmark rekommenderar 
snabba barnvagnspromenader i uppförs-
backar, kombinerat med styrketräning av 
den sort som ingår i månadens program.

– Man får ligga i, fasta ben och putrumpa 
kommer inte av sig själva. Kör rumplyft 
på bänk, det är den personliga tränarens 
gåva till de nyblivna mammorna!

För att bli smidigare:
Lägg in ett yogapass i veckan! Förutom att 
dina muskler blir smidigare utvecklar du 
mental styrka och lär dig jobba med and-
ningen. Ett bra komplement för den som 
kör tung styrketräning. 

Ät rätt runt  passen
❏ Att kunna träna på lunchen är guld värt, 
säger Katarina. Då har du ätit en stadig 
frukost, ett mellanmål – och fyller sedan 
på med en bra lunch direkt efter passet.

❏ Tränar du klockan sex på morgonen 
med bara en smoothie i magen, orkar du 
inte köra lika hårt. Men är det då du har tid 
att träna får du göra det bästa av situatio-
nen. Ät bra kvällen innan, till exempel. 

❏ Katarina tror att de fl esta mår bäst om 
de äter fem ganska jämnstora måltider 
under dagen, alltså större mellanmål och 
mindre huvudmål.

❏ Se till att få med protein, långsamma 
kolhydrater och bra fetter. Särskilt protein 
är viktigt att tänka på, många tjejer är 
fortfarande dåliga på att få i sig det. Ät en 
matig macka med makrill i tomatsås före 
träningen – eller en skål med avokado, 
keso och cocktailtomater.

❏ Kokta ägg är jättebra, de innehåller 
massor av nyttigheter och är lätta att äta 

på språng. Annars är frukt och 
nötter ett bra och enkelt mel-

lanmål.

Klipp ut och spara!

✁

Rumplyft på bänk med 
skivstång

Knäböj på bosu med 
skivstång

Benspark i maskin

Sidoböjningar

Stående rodd i kabel-
maskin

Pulshöjare: Upphopp

Höftlyft med två bollar

Tåhävningar

Komplettera med 
annan träning

mycket viktigt för att optimera resultatet. 
Dessutom minskar det skaderisken och 
håller motivationen på topp! Låt kroppens 
alla muskler få sig en genomkörare varje 
vecka och fokusera gärna 
på utvalda muskel-
grupper några 
veckor i taget – 
som nu benen 

massor av nyttigheter och är lätta att äta 
på språng. Annars är frukt och 

nötter ett bra och enkelt mel-
lanmål.
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