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Har du svårt att 
 komma iväg till gymmet?  

Testa duoträning, träna med en 
kompis. Ni  umgås och har kul  

– och får snygga kroppar på köpet! 
text EmEli EmanuElson  foto lina EidEnbErg

ur ofta har du inte tänkt 
att nästa vecka, då ska jag 
börja träna! Nu äntligen ska 
jag komma igång. Men så 

kommer nästa vecka och du känner dig 
plötsligt lite hängig, du har för mycket 

att göra på jobbet, det är din tur att 
hämta ungarna på dagis och du har 
faktiskt inte råd att köpa tränings-
kort just precis nu. Dessutom är det 

trist att träna ensam. Enligt Jesper 
Johansson, årets personlige trä-
nare 2008, är en av de vanligaste 
orsakerna till att folk skippar 
motionspasset att de inte har 
någon att träna med.

– Många av mina klienter 
säger att om de inte haft 

en tid inbokad med 
mig hade de 

inte gått till 
gymmet. 

Om man är två är det helt enkelt lättare 
att träningen blir av.

Men hur hittar man en träningspart-
ner då?

– Var lyhörd, checka med folk – 
många fler än vad man tror vill träna, 
berättar Jesper Johanson. Kolla med 
någon på jobbet kanske, eller passa på 
att fråga då du är på ett pass eller prövar 
på någon idrott som du gillar.

– Men det gäller att få tag på rätt 
person, så att det inte stjälper. Håll dig 
borta från någon som avbokar hela tiden 
och inte dyker upp. Det är viktigt att man 
är disciplinerad så att träningen blir av.

Men det kanske inte räcker med att 
hitta en partner – träningsformen måste 
vara rätt också. Kattis & Company har 
därför testat sig igenom ett antal otip-
pade pass som fick oss att glömma bort 
svett och ömma muskler och bara ha 
kul tillsammans. 

DelaD 
träning

 – dubbelT så roligT!

hälsa – Kompisträning

H



  83

1Det blir svårare att »smita«. Även om 
du är lite trött går du ändå till träningen 

för att möta din partner. 

2Träningen blir ett socialt och 
roligt möte.

3Du har någon som pushar dig 
vilket gör att man tar i lite mer 

än vad man skulle själv och får 
därmed ut mer av träningen.

4Säkerheten ökar. du kan 
till exempel lägga på lite 

mer vikt när du styrketränar är vad du  
skulle kunna om du tränade ensam. 
skulle något hända har du någon som 
finns där och hjälper dig.

5Ni kan träna helt utan hjälpmedel. 
använd varandra som redskap 

genom att till exempel belasta extra 
under sit-ups, eller varför inte använda 
en handduk som din partner håller i 
medan du gör rodd. På så sätt kan 
du lättare styrketräna utomhus 
eller på stranden under 
semestern.

Vår reporter emeli proVar 

reDaktionskollegan maria
fäktning tillsammans meD

5 förDelar meD kompisträning

LäS mer om  
fäkTNiNg och fem 
aNDra SäTT aTT TräNa 
på NäSTa uppSLag!

JEsPEr Johansson, PErsonlig trÄnarE, tiPsar:
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– En gardE. alléz!

Anna Winberg, instruktör i fäkt-
ning, ger oss klartecken. Min kollega 
Maria och jag flyger på varandra, 
vispar ursinnigt med våra värjor för 
att lyckas få till en stöt. Någon grace 
eller elegans är det inte att tala om. 
Vi skrattar och flamsar där vi hoppar 
omkring, fram och tillbaka i Stock-
holms Allmänna Fäktförenings slitna 
gympasal.

Piiip! En röd lampa och ett högt 
ljud visar på att Maria har fått in en 
träff. Nu är det inte lika roligt längre. 
Revanschlysten ställer jag mig i  
gardeställning, med ena foten fram och 
den andra vågrätt vinklad bakom mig. 
Ryggen är spikrak och den trubbiga 
värjan pekar mot Marias bröst. Jag 
försöker hålla i den som om handtaget 
vore en fågelunge, som Anna sa att 
jag skulle, men så fort jag hör "alléz!" 
flyger alla instruktioner om marché, 
rompé och fågelungar sin kos.

Jag lyckas få in några hyfsade 
stötar till slut, och när vi flåsande och 
med krampande armar kopplar loss 
oss från den strömförande linbanan, 
som känner av vem som träffat vem, 
ligger vi lika. Ingen av oss hade räknat 
med att fäktning skulle vara så pass 
ansträngande – och så roligt! Dessutom 
känns det extra häftigt att sporten har 
så gamla anor.

Tidigare var fäktning något som 
framför allt utövades av militären och 
överklassen. Men precis som med golf 
har det idag blivit en folklig sport.

– Fäktning är en perfekt kombina-
tion av kondition, styrka, teknik och 
mental träning, menar Anna Winberg. 

– På träningarna kör vi inte bara 
man mot man, vi kör även mycket löp-
träning och nöter in de olika ställning-
arna en i taget, vilket verkligen känns 
i benen. 

  
En garde!

fäktning

koSTar: ca 1 000–1 500 kr/termin. 
ofta gratis att prova på en gång.

mer iNfo: 
www.stockholmfencing.com och 
www.fencing.se
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klättring är dEn ultimata duo-
träningen, vare sig det är med en vän, 
familjemedlem eller partner. Visser-
ligen är det mest aktiviteterna kring 
klättringen som är sociala, som till 
exempel vandringen till den utvalda 
platsen. Uppe på bergsväggen blir det 
sällan tillfälle för sällskapligt prat med 
tanke på att man många gånger befin-
ner sig 40–50 meter ifrån varandra. 
Men eftersom man bokstavligen lägger 
sitt liv i den andres händer är man hela 
tiden engagerad i vad den andre gör. 
Ålder och storlek har dessutom ingen 
vidare betydelse, det är tekniken som 
är viktigast. När den väl sitter erbju-
der klättring fantastisk träning för 
hela kroppen och utmanar samtidigt 
psyket. 

klättring

boxningDans

många tänkEr intE på det som trä-
ning, men pardans kan få svetten att 
pärla i pannan och rinna längs ryggen 
på vem som helst. Jag menar, hur 
många överviktiga  jitterbuggare och 
salsadansare har du sett? 

Att gå en kurs och lära sig att dansa 
ihop är inte bara kul, det är dessutom 
ett utmärkt sätt att jobba på en relation. 
Lyft stärker tilliten, rytmiska rörelser 
ökar sensualiteten och återupprepad 
övning ökar tålamodet för varandra. 

Det finns pardanser för alla smaker: 
jazzig swingdans som bugg, charles-
ton och lindy hop, tiodans som tango, 
quickstep, salsa och merengue, och 
gammaldans som polka, vals och 
mazurka. 

mer iNfo: 
Sök på dans på www.kurser.se mer iNfo: 

www.swebox.se

mer iNfo: 
www.klatterförbundet.se

man ska aldrig slåss, oavsett 
vad, sägs det. Men då tänkte man 
aldrig på huvudskydd, bettskena 
eller handskar! Det finns inget bättre 
sätt att få utlopp för sina aggres-
sioner än att boxas. Men, även 
om man idag sparras med 
skydd kan det göra rätt ont att 
ta emot en välriktad högerkrok. 
Känns det för brutalt kan du alltid 
pröva på boxercise, där din part-
ner i stället håller i kuddar, mitsar, 
som du slåss mot. Boxercise finns på 
de flesta gym. 

träning för 
hela kroppen

aVreagera  
Dig i ringen

kräVanDe – 
men kul!
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yttErligarE aktivitEtEr med 
gamla anor är racketsporter som 
tennis, badminton och pingis. Alla 
sporterna har sina rötter i det brit-
tiska 1800-talet, även om det från flera 
håll hävdas att både pingis och bad-
minton ursprungligen härstammar 
från Indien (som vid tiden styrdes 
av Storbritannien). Racketsport är 
ett suveränt, socialt spel som passar 
gammal som ung, och ni behöver inte 
vara proffs för att ha roligt. Dessutom 
är det lättillgängligt; tennisbanor 
finns det flera av i de flesta svenska 
städer, pingisbord hittar du i var och 
varannan källare, och ett par bad-
mintonracket med nät kostar ingen 
förmögenhet. 

mer iNfo: 
www.tennis.se, badminton.nu och svenskbordtennis.com
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finns dEt Ett bättrE sätt att 
jobba på kommunikation, samarbete 
och kondition än att ge sig ut på en 
tandemcykel? Ja, det finns det säkert. 
Men frågan är om det är lika roligt. Det 
krävs oerhört mycket teamwork för att 
få till en lyckad tandemcykeltur. Ving-
lar den ene så ligger snart båda i diket. 
Och slappar den andre lär det snart 
märkas. Men när det väl fungerar går 
det av bara farten. Dessutom, om ni 
båda är otränade är tandem ett bra sätt 
för er att hjälpas åt att komma ut på 
cykeltur utan att avlida på kuppen. 

mer iNfo: 
www.hyrahyra.se

tanDemcykling

kräVer bra 
samarbete

Hoj vad det går!

g
Et

ty
 im

a
g

Es


