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– Din skobutik för hela familjenMona Susanne

Äntligen ECCO i Älvängen!
100:-
rabatt

vid köp av 
ett par Ecco!

När du köper Ecco-skor 
hos oss får du 100:- 

i rabatt/par. 
Gäller t o m 31/3!

KUNGÄLV. Nu när vårso-
len tittar fram kan det 
vara hög tid att se över 
sina brutna nyårlöften 
om bättre kost och mer 
träning. 

Det är hög tid att ta 
första steget och bege 
sig till en träningslokal 
för att få en knuff i rätt 
riktning. 

Kristin Andersson, 
platschef på Sportlife 
i Kungälv har många 
bra tips inför hur man 
kommer igång och 
håller träningsintresset 
vid liv. 

– Man ska tycka att det är 
kul, det ska inte kännas som 
en last att komma hit, säger 
Kristin. 

Hon betonar att det är vik-
tigt att hitta sin egen tränings-
form och ofta får hon hjälpa 
nybörjarna att luska ut vad de 
tycker är skoj.

– Gruppträning är ju lätt-
tare att göra till en vana ef-
tersom man måste infinna sig 
på en viss tid och instruktören 
är där och leder passet, säger 
Kristin. 

Hon tycker att det krävs 
en helt annan planering med 
gruppträning jämfört med att 
träna själv på gym.

– När man gymmar på 
egen hand är det lättare att 
falla ifrån träningen. Man 
kommer och går som man 

vill och kanske tränar kortare 
och kortare pass. Rätt som det 
är står man kanske och pratar 
med sina polare i gymmet och 
så blir det ingen effektiv trä-
ning, säger hon.

Men vissa vill helt enkelt 
inte träna i grupp eftersom de 
inte känner att de kan, tycker 
det är pinsamt eller upplever 
att andra tittar på en. Då kan 
gym vara ett bra alternativ,  
men för att hålla uppe intres-
set är det gynnsamt att bokfö-
ra sina träningspass.

– Var uppmärksam och 
skriv till exempel upp in-
tensiteten på konditionsma-
skinen och hur tunga vikter 
du tar. I början så kan man 
snabbt tappa kilon och kan 
bli lite slappare i sin träning. 
Då gäller det att ha en mål-
sättning och sen se var man 
är idag och följa upp träning-
en med konkreta mätinstru-
ment, säger Kristin.

Variera träningen
Hon tycker även att det är 
viktigt att variera träningen, 
annars finns de risk att den 
känns långtråkig så småning-
om.

– Ju mer man blandar de 
olika träningsformerna, desto 
bättre. Det är helheten som 
räknas, säger hon.

Dessutom ökar fettför-
bränningen om man blandar 
olika typer av träning. Kris-
tin berättar att många som 

kommer och tränar, framfö-
rallt kvinnor, tror att de bara 
ska gå på lågintensiva pass för 
att bränna fett. 

 – Många kvinnor är rädda 
att bygga muskler, men med 
en ökad muskelmassa så ökar 
även fettförbränningen. Och 
om man går på ett höginten-
sivt pass så ökar fettförbrän-
ningen även övriga timmar på 
dygnet, säger Kristin. 

Förutom rätt träning är det 
viktigt att få in rutiner kring 
måltiderna under dagen. 

– Oavsett om man tränar 
eller inte ska man äta 5-6 mål 
om dagen och detta blir ännu 
viktigare när man tränar. Det 
ska gå 3-4 timmar mellan 
varje mål för att hålla igång 
ämnesomsättningen, säger 
Kristin.

Hon rekommenderar att 
man laddar upp inför passet 
med vatten och ett mellanmål 
i form av långsamma kolhy-
drater.

 – Om man inte hinner få 
i sig något innan passet så 
kan en energibar tjäna sitt 
syfte som mellanmål. Men 
det finns viss energibar som 
är rena skräpet och innehål-
ler lika mycket fett och kalo-
rier som till exempel en snick-
ers, säger Kristin.

– Man blir vrålpigg de första 
20 minuterna in i passet men 
sen dalar det, säger hon. 

Det är inte alltid lätt att veta 
vad man ska undvika men en 

gyllene regel är att vara för-
siktig med transfetter, mättat 
fett och socker. 

"Det måste vara kul att träna"

snabbfrågor till Kristin…
Te  eller  Kaffe

Banan  eller  Energidryck

Spinning  eller  Aerobic

Kvällspass  eller  Morgonpass

Bränna fett  eller  Bygga muskler5TRÄNAR
Sivla Rydberg

silvia@alekuriren.se

Kristin Andersson är plats-
chef i Kungälv, men jobbar 
också som instruktör.
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Sportlifes Kristin Andersson ger dig tipsen


