
VECKA 06         NUMMER 05|12

ÄLVÄNGEN. Att se sig 
själv på en videofilm 
från en fest blev vänd-
punkten för Robin 
Lillfors, 25.

Dagen efter påbörjade 
han resan mot ett nytt 
hälsosamt liv. 

1,5 år senare har han 
tappat 15 kilo, hittat 
träningsglädjen och fått 
ett starkare självförtro-
ende.

Det sägs att en resa på tusen 
mil börjar med ett enda steg. 

Dagen efter en blöt kväll 
på krogen i Skepplanda den 
25 maj 2012 fick Robin Lill-
fors se ett videoklipp från 
festen som en kompis hade 
filmat. För första gången 
kunde han se på sig från ett 
nytt perspektiv och konsta-
tera att han blivit någon han 
inte ville vara. 

Dagen efter tog han det 
första steget på en lång resa 
mot ett helt nytt liv. Idag är 
han inte bara 15 kilo lättare, 
utan dessutom fylld med en-
ergi och självförtroende. 

Han vill berätta om sin 
förvandling för att inspirera 
andra. 

– Hade det inte varit för 
min vän Joakim Erlandsson 
som filmade mig den kvällen 
vet jag inte var jag hade va-

rit idag. Jag kände inte igen 
mig själv i den överviktiga 
destruktiva killen som alltid 
blev för full. Att se sig själv på 
filmen blev verkligen vänd-
punkten för mig. 

Rostade mackor och oboy 
byttes mot havregrynsgröt 
och hamburgare och pizza 
fick lämna plats för husmans-
kost och omelett. Han börja-
de gå ut på promenader och 
så småningom joggingturer. 

– När jag promenerade i 
Älvängen brukade jag träffa 
en gammal dam som gick fle-
ra kilometer till affären varje 
dag och då tänkte jag att om 
hon kan – varför skulle då 
inte jag kunna?

En identitetskris
När han kom hem från en 
thailandsresa samma vinter 
hade det blivit för kallt för 
att springa ute och Robin be-
stämde sig för att det var dags 
att köpa ett gymkort. 

– Första tiden tränade jag 
mest kondition och observe-
rade hur andra gjorde. Efter 
ett tag började jag prata med 
lite folk på gymmet och lär-
de mig använda vikter och 
maskiner. Nu tränar jag på 
Sportlife i Älvängen fem da-
gar i veckan och jag älskar 
det, det har blivit min livsstil. 
Jag märker att folk uppfattar 
mig helt annorlunda.

Han tycker nästan att det 
känns jobbigt att titta på 
gamla bilder på sig själv och 
menar att han genomgick en 
identitetskris.

– Som barn var jag inte 
överviktigt, men blev mob-
bad i skolan. Det ena ledde 
till det andra och det var väl i 
19-20-årsåldern som jag bör-
jade runda till mig. Allting 
grundar sig i något och jag 
tog till godis som kompen-
sation för att jag inte mådde 
bra och sedan var man inne i 
en ond cirkel. 

Många känner Robin Lill-
fors som vismusikern i rött 
pipskägg och hatt. Skägget 
och hatten är borta, men 
musiken är fortfarande lika 
betydelsefull och fungerar på 
många sätt som terapi. 

– Om jag förut skrev låtar 
om det som var jobbigt, så 
handlar det jag skriver idag 
mer om tacksamheten över 
att ha lyckats starta om. Utan 
stödet från familj och vänner 
hade jag aldrig klarat det och 
hade det inte varit för att Joa-
kim filmade mig den kvällen 

kanske jag aldrig hade nåt 
vändpunkten. 

Om tacksamheten handlar 
dessa nyskrivna låttextrader 
om:

”Tack till allt det här jag har
Vägen till kraften gör mina 

dar
Du gav mig utsikten till 

mina andetag”

JOHANNA ROOS

– Robin Lillfors tappade 15 kilo och hittade sig själv
”Folk uppfattar mig helt annorlunda”

15 kilo lättare. Den 25 maj 2012 började Robin Lillfors resa mot 
en helt ny livsstil. Borta är inte bara skägget och hatten utan även 
15 kilos övervikt.

ROBIN LILLFORS

Ålder: 25

Bor: Älvängen

Gör: Jobbar inom barnom-

sorgen i Ale

Familj: Mamma, pappa och 

sex syskon

Intressen: Träning, musik, 

poesi och fotografering

Viktnedgång: -15 kg på 

1,5 år

Bästa träningstips: ”Ut och 

gå eller springa”

Ny energi. Det finns inga bortförklaringar, menar älvängenbon 
Robin Lillfors, 25 som gjort träning och hälsa till en livsstil. 

– Ingela och Åsa nådde sina mål med en personlig tränare

Nyckeln till toppformen

Kul på gymmet. Ingela Wall från Nol och Åsa Alvetjärn från Älvängen hittade både glädjen och toppformen på Sportlife tillsammans med 
personliga tränaren Kristina Strömberg, som driver företaget Artyflex.

INGELA WALL

Ålder: 39

Bor: Nol

Viktnedgång: - 9 kg på 2 

månader

Midjemått: - 8 cm

Fettprocent: Från 31 % till 22 %

Favoritträning: Zumba och 

styrketräning

ÅSA ALVETJÄRN

Ålder: 41

Bor: Älvängen

Viktnedgång: - 13 kg på 8 

månader

Midjemått: - 13 cm

Fettprocent: Från 40 % till 26 %

Favoritträning: Styrketrä-

ning och yoga

NÖDINGE. Jobba igenom 
ett beteende i taget.

Det är personliga 
tränaren Kristina Ström-
bergs bästa råd för en 
hälsosam livsstil som 
håller i längden. 

Ingela Wall från Nol 
och Åsa Alvetjärn från 
Älvängen är två av hen-
nes klienter som nått 
sina träningsmål. 

De skrattar och skojar. I 
färgglada träningslinnen och 
med vattenflaskor i hand 
promenerar de genom gym-
met.

Träningen har inte bara 
format deras kroppar, utan 
även blivit en källa till glädje 
och gemenskap. 

Båda har tagit hjälp av 
personliga tränaren Kristina 
Strömberg för att en gång 
för alla komma i form genom 
rätt kost och träning.

– Jag åt ganska bra och 
tränade redan innan, men 
behövde hjälp med att kom-
ma ner i vikt och tajta till 
kroppen. Det här är något 
jag alltid har velat göra och 
utan en personlig tränare 
hade jag aldrig kommit hit, 
säger Ingela Wall. 

Hon träffade Kristina för-
sta gången i september förra 
året och på bara två månader 
gick hon ner nio kilo i vikt, 
samtidigt som hon minskade 

sin fettprocent från 31 till 22. 
Nu tränar hon styrketrä-

ning tre dagar i veckan och 
kondition en. 

– Det här är min livsstil 
nu, som jag alltid kommer att 
fortsätta med. 

En förutsättning för att få 
en livsstilsförändring hållbar 
i längden är realistiska mål 
och att jobba igenom ett 
beteende i taget. Det menar 
Kristina Strömberg.

– Det gäller att först och 

främst titta på hur ens liv ser 
ut och vad man kan förändra. 
Man ska försöka hitta bete-
enden som har mest betydel-
se och som får störst effekt 
på längre sikt. Oavsett om 
det handlar om att sluta äta 

framför tv:n eller att prome-
nera istället för att ta bilen. 

När det kommer till kos-
ten menar hon att det främst 
handlar om att välja rätt livs-
medel.

– Mängden mat har na-

turligtvis stor betydelse, men 
även fetthalt och om det är 
nyckelhålsmärkt. 

Testat allt
För Åsa Alvetjärn blev mö-
tet med en personlig tränare 
nyckeln till att en gång för 
alla nå sina hälsomål. Efter 
att under många år försökt 
gå ner i vikt på egen hand 
med dieter och gruppträning 
bestämde hon sig i somras 
för att ge sig själv en ärlig 
chans.

Åtta månader senare hade 
hon inte bara tappat 13 kilo 
utan även 13 centimeter 
kring magen.

– Jag hade kämpat i 16 år 
innan och verkligen testat 
allt. Jag är ganska extrem 
av mig och antingen gör jag 
något fullt eller inte alls. Det 
slår lätt över åt något håll 
och det kan vara svårt att 
hitta en balans där man kan 
unna sig lite extra utan att 
få dåligt samvete. Felet man 
ofta gör är att gå ut för hårt 
i början. 

Nu har hon redan siktet 
inställt på nästa mål och det 
är med självförtroende hon 
uttalar det:

– Luciapokalen Bikini 
Fitness på Fitnessfestivalen i 
Göteborg till hösten. 

JOHANNA ROOS
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