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Det svåra har varit att hålla 
motivationen uppe trots alla 
infektioner som hindrat mig 
att hålla igång på det sätt som 
jag egentligen velat. 

Ålder: 30 år
Civilstånd: 
Ensamstå-
ende med 
barn.
Hemort: Skepplanda
Yrke: Montör
Upplevd hälsa: 5 - 
mycket bra
Start hälsocoachning: 
Augusti 2007

CHARLOTTA 
MARTINSSON

Ålder: 38 år 
Civilstånd: 
Gift, har vå 
barn.
Hemort: Bohus
Yrke: Administratör
Upplevd hälsa: 3 
– varken bra eller dålig
Start hälsocoachning: 
Augusti 2007

Vad är ditt mål med 
att delta?

Vad satsar du mest på 
just nu?

Vad har du gjort 
hittills? Hur går det?

Att lära mig sanningen 
bakom myterna om kost 
och motion.

Motionen. Jag har deltagit i Kvantum-
seriens Lunken och styrke-
träning har jag fått genom 
flytt till hus och tillhörande 
trädgårdsarbete. Annars har 
det varit mycket snörvlande 
också…

Efter otroligt många infek-
tioner såsom förkylning-
ar så har jag ännu inte givit 
upp. Hoppet är det sista som 
överger en!

Låta bli att stressa upp mig 
och kurera mig. Sedan löser 
jag kanske ett gymkort ef-
tersom det börjar bli svårt 
att motionera utomhus nu 
med mörkret som kommer 
så tidigt.

CAMILLA 
HJALMARSSON

Jag behövde få en liten 
spark ”i ändan” för att 
komma igång. Coachningen 
blev ett lyxtillfälle som jag 
fick möjlighet att hänga på..

Få bättre kondition och gå 
ner i vikt (innan jag fyller 
40 år…).

Kondition och rörelse. Inte så 
mycket på maten just nu.

Jag gympar en dag per 
vecka på Friskis och Svettis, 
simmar en dag per vecka 
och har deltagit i Friska Tags 
Torsdagslunk som sedan 
gick över i Kvantumseriens 
Lunken på tisdagar. Jag 
promenerar varje dag – inte 
alltid jättelångt men varje 
dag i alla fall. 

Det går riktigt bra. Det är 
förvånansvärt lätt att komma 
upp i 10000 steg per dag trots 
stillasittande kontorsarbete. 
Det gäller att plocka steg lite 
här och var, framför allt på 
lunchen där jag tar en liten 
extra sväng. 

Svårt: Att bryta vanor och 
prioritera sig själv.
Enkelt: Det har varit lättare 
att genomföra förändringen 
med hjälp av coachningen. 
Någon checkar av med jämna 
mellanrum och frågar hur 
det går. 

Jag har nu fått in rutinen 
med rörelse så då är det 
dags att ändra på maten. 
Jag har i alla fall ökat mäng-
den frukt per dag.

Vad ska du främst satsa 
på kommande veckor?

Vad har varit svårt/
enkelt? Varför?

Varför är du med i Friska 
Tags hälsocoachning?

För att jag vill få en sundare 
och bättre livsstil. Jag tyckte 
att detta verkar vara en bättre 
idé än någon diet eller kur. 
Jag vill göra en förändring 
som fungerar i längden..

Hälsocoachning del 2

VAD ÄR GOD KONDITION?
God kondition handlar om vår 
förmåga att utföra ett visst arbete 
under en längre tid. Tanken med 
konditionsträning är att öka kapa-
citeten och orken för att kunna 
utföra arbetet utan att bli alltför 
ansträngd. En otränad individ kan 
vid viss ansträngning få syrebrist i 
musklerna och därmed tidigt känna 
av mjölksyra vilket i sin tur skapar 
trötthet.  Tränade individer har däre-
mot en större förmåga att sprida till-

räckligt med syresatt blod i kroppen. 
Vi bör alla genom motion försöka 
bibehålla eller bygga upp en hygglig 
”vardagskondition”, så vi klarar det 
dagliga arbetet med goda margina-
ler. Den motion eller fysiska aktivitet 
som främst kan rekommenderas för 
att få största effekt på konditionen 
är självklart aktiviteter som enga-
gerar stora muskelgrupper såsom 
promenader, stavgång, löpning eller 
längdskidåkning m.m. 

VARFÖR ÄR FRUKT OCH GRÖNSAKER SÅ BRA?

För det första är frukt och grön-
saker väldigt näringsrika om man 
jämför med storleken och hur ener-
girika de är. Det handlar mer om vad 
de inte innehåller mot vad de faktiskt 
innehåller. Det innebär att vi kan äta 
mycket frukt och grönsaker utan att 
vi får i oss särskilt mycket energi! 
Frukt och grönt hjälper oss att balan-
sera vår kost. Med 500 gram om 
dagen får man i sig mycket näring 
och blir mätt på ett bra sätt. Dess-

utom innehåller frukt och grönsa-
ker, bland massa andra bra närings-
ämnen, mycket C-vitamin och folat. 
C-vitamin hjälper oss att ta upp det 
järn som finns i maten som vi behö-
ver för att till exempel transpor-
tera runt syre i kroppen. Folat (kallas 
också folsyra) är viktigt för att kunna 
bilda nya röda blodkroppar. Äter vi 
frukt och grönsaker minskar vi också 
risken för hjärt- och -kärlsjukdomar 
och vissa cancerformer. 

Ann-Sofie Jonsson, 
hälsopedagog

>>”Idag lyckades jag kanske inte med allt jag 
föresatt mig. Jag försöker imorgon igen!”<<
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Biljett: 200:-
inkl. mat & välkomstdrink

ÖverraskningarÖverraskningar 
utlovas!utlovas! Uppträdande:

Magdans
Live på scen:Live på scen:

Balancekrögaren själv!Balancekrögaren själv!
Mikael UcarMikael Ucar

Dessutom!
Dessutom!

Lotterna säljs hos Allans 
Bokhandel i Älvängen

ÅRETS CHANS ATT ÅRETS CHANS ATT 
BLI MILJONÄR!BLI MILJONÄR!

• Pris: 200 kr/lott
(2 000 kr/lotthäfte)

• Perfekt som fars dags-  
 present och julklapp!

• Högvinster: 100 miljon-  
 vinster och 200 bilar
• Direktsänd TV-gala den  
 30 december 2007 i TV4

0303-74 66 05

Ri
ks

lo
tte

rie
t

Friska Tags hälsocoachning fortsätter och Alekuri-
rens läsare kan följa de fem deltagarnas resa mot 
en livsstilsförändring fram till februari. 

Deltagarna har under de senaste veckorna 
kommit till insikt om olika saker och då framför 
allt över hur svårt det kan vara att förändra gamla 
vanor. 

Motivationen finns hos alla dem alla men under 
vägens gång uppstår olika hinder som var och en 
behöver tackla på olika sätt. Och det är ju så livet 
ser ut, lite av en berg och dalbana med olika utma-
ningar. Huvudsaken är att viljan finns kvar och 
insikten om att förändringsarbete kan ta olika lång 
tid.  

Namn: Jalle Karlsson
Ålder: 57 år
Civilstånd: Sambo 
Hemort: Älvängen
Yrke: Kommunalråd
Upplevd hälsa: 4 - Bra
(skala 1:mkt dålig – 5: mkt bra)
Start hälsocoachning: Maj 2007
Mycket har hänt sedan sist. 
Sedan mitten på september har Jarl 
varit sjukskriven (stressrelaterad) och 
kommer så att vara till årsskiftet med 
vissa arbetsuppgifter under november 

och decem-
ber. I rehabi-
literingssyfte 
är det vila 
och mycket 
motion som 
gäller - pro-
menerar 6-7 
km per dag. 
Detta känns 
mycket bra och stärker välbefinnandet.

JARL KARLSSON

Namn: Jan Skog
Ålder: 53
Civilstånd: Gift
Hemort: Älvängen
Yrke: Oppositionsråd
Upplevd hälsa: 3 – varken bra eller 
dålig
Start hälsocoachning: Maj 2007
Janne har också haft komplikatio-

ner som stört hans 
upplägg, men han är 
inte den som ger sig. 
Regelbundna prome-
nader håller motiva-
tionen uppe. (Janne 
väntar på ett ingrepp/transplanta-
tion innan han kan satsa fullt ut igen 
på Friska Tag.)

JAN SKOG
Namn: Per-Anders Klöversjö
Ålder: 35 år 
Civilstånd: Sju anställda...
Hemort: Älvängen
Yrke: Egen företagare
Upplevd hälsa: 3 – varken bra eller 
dålig
Start hälsocoachning: Maj 2007
Per-Anders har funnit sin kokbok! 
Och använt den för att göra stor-
kok – allt för att hoppa över pizzan. 
Sedan förra artikeln har arbetet 

tagit mycket tid för 
Per-Anders och det 
har gjort det svårt 
att följa planen för 
motionen. För Per-
Anders handlar det om att finna en 
bra struktur för att skapa en rutin 
där motionen är en del av varda-
gen. Men för en egenföretagare med 
många bollar i luften gäller det att 
kunna fånga tillfället här och nu med 
exempelvis en rask promenad. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Torggatan • Älvängen • RING OCH BESTÄLL 0303-74 92 30

Lördag 10/11

TenutexxTenutexx
Trubaduren Kim

Karoeketävling!

Lördag 24/11
Hårdrockskväll medHårdrockskväll med

Mortal EternityMortal Eternity
och PINKLIPS PINKLIPS

Fars Dag söndag 11 nov
• Toast Skagen

• Oxfilémedaljong med rödvinsås, stekta 
champinjoner och valfri potatis

Vårt menyförslag för endast 129:-


