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Kom igång 2005
Snart är sommaren slut och det börjar bli dags
att ta tag i träningen igen.
Här delar redaktionen med sig av sina bästa
kom igång-tips inför hösten.
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För inte så längesen
upptäckte jag träningsdagbokens alla kvaliteter. Närmare bestämt
när vi på Fitness
Magazine gav ut vår
nya upplaga. Träningen
blev mycket roligare
när man ﬁck klottra ner
några rader i sin dagbok varje gång man
varit på gymmet.

Redaktionen ansvarar ej för insänt, ej beställt text- och bildmaterial. Vid vinst i av
Fitness anordnade lotterier och tävlingar, svarar vinnarna själva för eventuell vinstskatt.
Redaktionen förbehåller sig rätten att i vissa fall bildretuschera bort företagslogotyper
i syfte att undvika att artiklar uppfattas som textreklam.
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Investera i en personlig tränare!
En perfekt kick i rumpan oavsett om du precis ska
börja träna eller om du tränat ett tag och känner att
du har kört fast i gamla hjulspår. En personlig tränare hjälper dig med dina mål och kan ge dig såväl
kost- som träningsprogram. Är det bara motivationen som brister kommer du garanterat inte undan
nu. En hög dos motivation, ny kunskap och kanske
till och med en ny träningsform på
programmet
peppar vem
som
helst!
I höst
når du
oanade
träningsresultat!
Johanna
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Tidningen utges av Fitness Media i Sverige AB
Våra prenumeranter erhåller varje månad tidningen på utgivningsdagen i tillsvidareprenumeration.
Prenumerationen kan när som helst sägas upp. Betalning av prenumerationen sker före förfallodagen,
som anges på det bifogade inbetalningskortet.
För att underlätta god service och korrekt administration av din prenumeration används modern informationsteknik inom Fitness Media i Sverige AB, för behandling av namn-, adress, tel. nummer-, produkt-,
leverans- och betalningsuppgifter. Uppgifterna – som du när som helst kan ta del av via kundtjänst
– används för administration av dina beställningar, din prenumeration och betalningar samt för information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk överföring. Du kan komma att få intressanta
erbjudanden från andra håll inom Fitness Media eller från samarbetspartners till företaget. Om du inte vill
ha sådana erbjudanden, skicka ett brev eller vykort till oss om detta så kommer dina uppgifter att spärras
för sådan användning. Fitness Media uppdaterar och kompletterar dina uppgifter via andra register med
information som är särskilt viktig för god kundservice. Det gäller i första hand namn- och adressuppgifter.
Du kan när som helst begära rättelse av felaktig uppgift.
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Träffa din bästis på gymmet!
Skaffa en träningskompis! Om du vet att någon
väntar på dig på gymmet så är det otroligt mycket
lättare att ta sig dit – och svårare att inte gå dit ...
Nu har jag och min träningskompis planerat vår
träningshöst över en latte och hon peppar mig
varje gång jag funderar på att inte gå och träna.
Att vikterna blir lättare när man har en vän att prata
med är ett plus.

Foto: Janne Danielsson
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Vikten av att lukta gott

Skaffa en
träningsdagbok!

www.ﬁtness-magazine.com
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välkommen!

Alltså, jag är den typen som gärna vill framhäva mig själv som en person som gillar
naturlighet. Jag är ingen förespråkare av plastikoperationer, folk ska få ha kvar sitt hår
i armhålan om de vill och jag tycker att alla ska få spatsera runt utan smink. På senare
tid har jag dock fått omvärdera mig själv. Jag har nämligen trott att jag är naturlighetens budbärare så in i den milda grad att lukten av svett inte rör mig i ryggen.
Men jag hade fel! Ingrodd svettlukt är något av det värsta jag vet. Antingen är mitt
luktsinne alltför väl utvecklat, eller så är jag överkänslig. Men jag uppskattar inte när
det kommer en svettig gymsnubbe och pressar sig förbi mig i hantelhörnan på gymmet. Vindpusten han lämnar efter sig omsluter mig som gladpack och jag känner
hur det riktigt sticker till i
näsan. »Han har inte tvättat »Jag uppskattar inte när
den där t-shirten på riktigt
det kommer en svettig
länge«, hinner jag tänka
innan jag måste gå därifrån, gymsnubbe och pressar sig
trots att jag inte gjort alla
förbi mig i hantelhörnan.«
mina hantelövningar.
Likadant på tunnelbanan.
Jag begår det stora misstaget att sätta mig på sätet längst in. Det betyder att jag inte
kan ﬂy om det kommer en svettare. Eller i kön på Ica. Jag står där och allt är frid och
fröjd. Så dyker ännu en svettdrypande medmänniska upp bakom mig. Jag vill ﬂy, men
inte förlora min plats i kön. Så jag står kvar, och håller andan.
Eller det här – egentligen det allra värsta – jag tar på mig samma tröja som jag
tränade i dagen före, och inser mitt misstag alldeles för sent. Så snart musiken börjar
pumpa och pulsen har börjat slå luktar det sophus under mina armar! Då ångrar jag
bittert att jag både missade att ta på mig deo på morgonen och att jag glömde packa
ner en ny t-shirt att träna i.
Så med tanke på hur viktigt det är att lukta fräscht
har vi på redaktionen gjort ett stort deo-test. Kolla
in det på sidan 62 (och du, glöm inte att byta kläder
om du har svettats mycket dagen innan – det är den
ingrodda svetten som förpestar tillvaron).
Eftersom hösten nalkas och många vill komma igång
med träningen på allvar igen kallar vi den här utgåvan
av Fitness Magazine för Träningsguiden. Den innehåller en massa matnyttigt – för dig som redan älskar att
röra på dig, men även för dig som just har upptäckt
träningens underbara värld!

Soﬁe
Jessica Rickardsson, tf chefredaktör

Testa något nytt!
Testa en ny träningsform i höst. Ta dig an den där
gamla kung fu-drömmen eller testa bikram-yoga.
Det vimlar av roliga kurser!
Sara
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