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Över 300 000 svenskar åker till Thailand varje år, många för att 
njuta av lata dagar med sol och bad. Vill du ha mer action än så? 
Då ska du testa äkta thaiboxning.

Träningsguidens Emeli Emanuelson snörde på sig handskarna 
och gav sig in i leken.
Text Emeli Emanuelson Foto Daniel Ohlsson

KicKa  loss  på  semestern 

s vetten lackar i den 35-gradiga 
hettan. Jag står framför en spegel 
på ett luggslitet gym på den 
thailändska ön Koh Phangan och 

försöker skuggboxas.
– Eeey!
Chinnarach Watcharin, min instruktör, 

nickar belåtet åt mig. Aha, nu gjorde jag visst 
något bra. Chins skruttiga engelska ger inte 
mycket utrymme för verbal kommunikation. 
Men det gör ingenting. Tekniken är enkel 
och okomplicerad, och Chins tydliga fysiska 

instruktioner räcker för att jag ska förstå hur 
slag ska måttas och sparkar riktas. Och när 
han säger »eeey«, då vet jag att jag har fattat. 
Det är trots allt inte kärnfysik vi talar om, 
utan thaiboxning.

Boxning för blåbär
Konceptet »aktiv semester« har blivit allt 
vanligare. Att bara slappa i en solstol ett par 
veckor är inte längre lika tillfredsställande 
för oss svenskar. Men att ställa sig på ett 
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löpband inne på hotellets gym förtar ju ferie
upplevelsen något, även om samvetet tillåter 
fler efterrätter och paraplydrinkar senare på 
kvällen.

Thailand är många svenskars favoritdes
tination – över 300 000 av oss åker hit på 
semester varje år. Tur då att ”det leende lan
det” erbjuder en hel drös sportiga semester
aktiviteter: dykning, klättring, kajakpadd
ling, vandring, kitesurfning. Och, förstås, 
thaiboxning.

Muaythai, som det egentligen heter, har 

blivit allt mer populärt i Sverige – vilket 
också har ökat intresset för sportens ursprung. 
Professionella muaythaimatcher är en efter
frågad turistattraktion. 

Men muaythai är inte längre bara en sport 
för redan invigda, som åker till Thailand för 
att fördjupa sig. Det har även blivit ett kul 
sätt för aktiva resenärer att få uppleva lite 
kultur och köra rejäla träningspass på samma 
gång. Thailändarna själva har inte varit sena 
med att snappa upp trenden, och på senare 
år har mängder av turistanpassade muaythai

camper ploppat upp på välbesökta destina
tioner som Phuket, Koh Lanta, Krabi, Koh 
Samui, Koh Phangan och Koh Tao. 

Timmar eller månader
Ön Koh Phangan, där jag befinner mig, är 
framför allt känd för det galna Full Moon
partyt, en av världens största strandfester 
som lockar 10 000tals unga människor varje 
månad. Men även för sina vackra stränder och 
sin avspända atmosfär. Och för den som är ute 

Detta är muaythai
Muaythai betyder friboxning och är en 
thailändsk kampsport med rötter i landets 
forntida armés närstridssystem, kallat 
muayboran. Användandet av vapen har dock 
tagits bort för att anpassa sporten till ringen 
och de tävlingsregler som gäller idag. Istället 
använder man fötter, knän, händer och arm-
bågar – vilket gett muaythai smeknamnet 
”sporten med de åtta vapnen”.

En match går under fem ronder á tre minu-
ter och reglerna tillåter slag, sparkar, kast, 
knän (och i Thailand, Sverige, Finland och 
Skottland även armbågar) med full kraft. 
Skydd finns i form av handskar, tandskydd 
och suspensoar, beroende på vilken nivå du 
tävlar på. 

Muaythai har länge ansetts som en sport 
för de fattiga, och har setts ner på av den 
thailändska överklassen. Men med det 
ökade intresset från turister och uppstram-
ningen av sportens regelverk har synen på 
muaythai börjat förändras.

>>
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efter lite rå, svettdrypande träning finns det 
dessutom gott om muaythai-gym.

Chins gym ligger inklämt bland några 
byggnader mitt i hamnstaden Thong Sala. 
Han har haft det i över sju år nu. Själv bör-
jade han boxas redan som nioåring, liksom 
alla hans vänner och många andra pojkar i 
Thailand. 

– Min farbror lärde upp mig. Redan efter ett 
par månader gick jag min första match. Jag 
förlorade. Men jag vann nästa match, liksom 
min sista, berättar den nu 34-årige Chin stolt.

Han erbjuder allt från svettiga entimmes-
pass till flera månaders hårdträning. Ett pass 
kan bestå av sparrning med mitsar i ringen, 
kickar och jabbar på slagsäck, skuggboxning 
framför spegeln – men också löpning, och 
ordentlig stretchning för att öka vigheten. 
På min kurs håller vi oss inom gymmets fyra 
väggar. 

De flesta är ”farangs”
På vissa camper – dock inte Chins – pratar 
man även lite om bakgrunden till muay-
thai, att teknikerna hämtats från forntida 
stridskonst. Men räkna inte med några 
ingående teoretiska samtal om sporten, 
det här handlar främst om ren fys- och 
teknikträning. Det finns också camper där 
deltagarna bor och äter tillsammans.

Till Chins gym kommer människor med 
olika mål, vissa för att fördjupa sig i sporten 
och andra för att ha kul, bränna lite kalorier 
och tona musklerna på samma gång. De är av 
alla typer och åldrar, men framför allt väster-
länningar, eller ”farangs” som thailändarna 
kallar oss.

De flesta på Chins gym är unga, vältränade 
killar. Men bredvid mig slår en 56-årig 
fransman frenetiskt på en sandsäck– och på 
min andra sida övar en liten prinsessliknande 
11-årig ryska round kicks. Hon kommer 
regelbundet varje vecka och ser väldigt foku-
serad och självsäker ut. Och jag ser ännu mer 
ut som en nybörjare.

Det är viktigt att trycka på att man är 
nybörjare när man besöker ett thaiboxnings-
gym i Thailand för första gången, menar 
Fredrik Johnsson, ordförande i Svenska Muay 
Thai Förbundet och utövare sedan över 25 år.

– Låtsas inte att du är en stjärna om du inte 
är det, för då finns det risk att de tror att du är 
duktig – och då kan man göra illa sig. Berätta 
att du är nybörjare så får du den hjälp du 
behöver, tipsar han.

Jag känner mig säker, där jag står och luft-
sparkar. Det känns inte troligt att jag skulle 
skada mig – om jag inte råkar sträcka mig i 
baklåret eller liknande. Och de flesta som tes-
tar muaythai klarar sig faktiskt helskinnade, 
säger Fredrik.

”Chins skruttiga engelska ger inte 
mycket utrymme för verbal kommu-

nikation. Men det gör ingenting. Tekniken är 
enkel och okomplicerad.

Ett typiskt muaythai-pass 
innehåller ....
n  Gemensam uppvärmning, som rephoppning 
och skuggboxning.
n  Därefter oftast teknikträning, som sparkar, 
slag, blockeringar och kontringar. Det kan 
innebära att man sparkar och slår på plattor, 
men även lugnare direkt på varandra.
n  Sparring, som utförs på den svagaste par-
tens villkor. Med olika partners (stora, små, 
starka, snabba) får man erfarenhet av att 
möta olika stilar.
n  Fysisk träning i form av armhävningar, situps 
etcetera (beroende vad som är på program-
met) i slutet av passet.
n  Avslutningsvis intervaller på säck.
n  Löpträning tillkommer, antingen i anslutning 
till passet eller separat. 

>>
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Träningsguidens reporter Emeli undviker näsblod. 
Dagen efter muaythai-kursen kändes det dock 
som att hon blivit slagen med träpåkar.
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Nyfiken på muaythai?
Kolla följande länkar:
Svenska Muaythai Förbundet: www.muaythai.se 
World Muaythai Council: www.wmcmuaythai.org
Muaythai-camper i Thailand: 
www.muaythai2000.com/muaythai2000/mapEn.php

Bra muaythai-camper för motionärer:
Koh Samui (svensk delägare): pinyomuaythai.com
Koh Samui: lamaimuaythaicamp.com 
Phuket: sinbi-muaythai.com 
Bangkok: ktgym.com

”Boka inte hemifrån! Det blir ofta 
mycket dyrare och du vet inte om du 

kommer att gilla det. Sen är det viktigt att du 
känner förtroende för instruktören.

– Här hemma i Sverige hade vi i princip 
inga skador alls förra året. Lite näsblod bara, 
och någon som råkade bryta armen när han 
skulle hoppa in i ringen. Men visst, man 
kan få en smäll, och det kan göra ont. Det är 
samma sak i Thailand, och man ska komma 
ihåg att där kör de utan skydd. Men instruk
törerna kommer snabbt att se vad du går för 
och anpassa lektionen efter det.

Boka inte hemifrån
Hur hittar man rätt gym då, där instruktö
rerna är både erfarna pedagoger och män
niskokännare? De som tränar muaythai på 
en klubb i Sverige har ofta redan kontakt 
med någon camp i Thailand, och då åker 
man dit, menar Fredrik Johnsson. Men dessa 
camper är för avancerade fighters, där tränar 
thailändarna själva, och min Chin skulle 
framstå som en professor i engelska jämfört 
med instruktörerna där. Alltså: inget för 
nybörjare. 

Fredrik rekommenderar den som saknar 
erfarenhet att göra precis som jag gjorde.

– Kolla runt på camperna där du semestrar 
och känn efter. Boka inte hemifrån! Det blir 
ofta mycket dyrare och du vet inte om du 
kommer att gilla det. Sen är det viktigt att 
du känner förtroende för instruktören också, 
att ni förstår varandra.

Att köra lite semesterträning i muaythai är 
förstås en helt annan sak än att träna profes
sionellt, men vill du få ut det mesta av din 
kurs är det en fördel om du redan är tränings
van. Och vem vet, kanske får du blodad 
tand? Fredrik Johnsson beskriver sin sport 
som väldigt krävande, både konditions och 
styrkemässigt, med extrema urladdningar på 
kort tid. 

– Muaythai kräver explosivitet för att 
kunna sparka och slå hårt, samt anaerob 
tolerans och aerob kapacitet. Och mental 
styrka. Är du inte motiverad så kommer 
det inte att funka, oavsett hur vältränad du 
är. Det gör ont att bli sparkad på. Och man 
måste kunna ta stryk för att ge stryk, säger 
han.

Annat än boxercise
Jag jobbar vidare på nybörjarnivån. Efter 
en halvtimmes jabbar och kickar i luften är 
det dags för mig att äntra själva ringen, att 
boxas ”på riktigt”. Men mitt motstånd består 
endast av Chin och ett par rejäla mitsar, värre 
än så blir det inte. 

Dagen därpå känns det dock som om någon 
slagit mig med träpåkar över ryggen och på 
låren. Det här var annat än boxercise hemma 
i Svedala. Jag tror nog att jag väntar med en 
riktig fajt till nästa Thailandssemester. t

TRG1102s50_54_ThaiboxCS4.indd   54 2011-09-15   07.34


