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Ska man ta sig ur tv-soffan
och börja motionera gäller
det att rannsaka sitt inre
och hitta moroten som mo-
tiverar till träning. Det
tror Lina Lundqvist som
själv leder runt sex pass 
i veckan. Att hjälpa männi-
skor att må bättre är hen-
nes drivkraft, ett intresse
som förhoppningsvis ock-
så kommer att bli ett yrke
så småningom.

Du leder en mängd olika
sorters pass, hur motiverar
man människor att ta i och
ge allt?

– Jag gillar ju att leda så
deltagarna märker nog att jag
själv har roligt. Sedan tror jag
att det är väldigt motiverande
att träna tillsammans med an-
dra, att se andra träna och ta
i, då vill man göra det själv
också. Musik är också viktigt,
det betyder
mycket för
motivationen.

Hinner du
träna något
privat också
utanför job-
bet?

– Jag har ju
rätt många
klasser per
vecka men
försöker att gå
på andra in-
struktörers
pass också.
Det är viktigt
inte minst för
att få inspira-
tion och testa
lite nya saker.
Sedan vill jag

gärna åka längdskidor också
och försöker få tid över för
det.

Det här med motivation
är ett spännande ämne tyc-
ker jag. Du verkar ha gott
om den varan men hur ska
vi andra, vi som inte kom-
mit så långt tänka?

– Jag tror var och en måste
försöka hitta det som gör att
man kommer i gång. Kanske
handlar det om att hitta en
kompis att träna med, kanske
är det en blogg som inspire-
rar. Gruppträning tror jag an-
nars är en bra start, ett bra
sätt att komma in i tränings-
världen. 

Du läser idrottsveten-
skap, vad vill du helst job-
ba med i framtiden?

– Människors välbefinnan-
de är det som jag är mest in-
tresserad av. Det kan handla
om att hjälpa människor hitta
sin träningsmotivation men
jag vill också jobba med hälsa
i ett större, bredare perspek-

tiv. Att se och
ta redan på
vad det är
människor be-
höver för att
må bra.

Hur skäm-
mer du bort
dig själv ef-
ter ett hårt
tränings-
pass?

– Man mås-
te unna sig sa-
ker. Som att gå
ut och fika,
det tycker jag
om.

KRISTINA 
WALDENBORG

Testa träningen med

Lina Lundqvist
Längdskidåkerska som vill
jobba med att inspirera

Lina Lundqvist har testat det mesta i idrottsväg men fastnade för
gruppträning. FOTO: KENNETH SANDELIN

Namn: Lina 
Lundqvist

Ålder: 26 år
Bor: Carlshem
Gör: Studerar Idrotts-
vetenskap, jobbar ex-
tra som grupptränings-
instruktör på Iksu.
Familj: Mamma, pappa
och syskon som bor i
Byske.
Intressen: Allt som
handlar om att vara
ute i naturen; åka

längdskidor, snow-
board, skoter och
fiske till exempel.

FAKTA Lina

Intresset för vad vi   

Överallt ser vi rubriker om olika dieter som ska göra oss smala och snygga. Ständigt kommer nya rön om hur vi ska äta
och det är svårt att inte bli påverkad. FOTO: CURT DAHLGREN

LCHF 
Står för Low Carb High Fat, det
vill säga minimalt med kolhyd-
rater och mycket fett. Helst ska
det vara naturligt mättat fett
som finns i till exempel smör,
grädde, fet fisk eller kött.
Grundtanken är att kroppen ska
byta energikälla, från kolhydra-
ter till fett och på så vis undvika
höga blodsoc-
ker- och insulin-

nivåer. Något
som också
resulterar i

viktnedgång.
Läkaren Anni-

ka Dahlqvist
är en av före-

språkarna.

Våra vanligaste dieter: Det här går de ut på
GI
Handlade inte om viktminskning från bör-
jan utan kom till på 80-talet då amerikans-
ka forskare ville hjälpa diabetiker att hålla
blodsockervärdet normalt. Glykemiskt in-
dex är ett mått på hur maten påverkar blod-
sockervärdet. Målet är att äta så värdet
hålls stabilt under dagen, något
som också skapar mättnadskänsla.
Kolhydratrika livsmedel med högt
GI-värde (snabba kolhydrater),

till exempel vitt bröd och
potatis, undviks eftersom
de höjer blodsockret
snabbt. Att äta GI kan i dag
betyda allt från att man
undviker kolhydrater helt
till att man bara äter lång-
samma kolhydrater. Fredrik
Paulún är en förespråkare.

Atkins 
Lågkolhydratdieternas före-
gångare som började utformas
redan på 60-talet av hjärtläka-
ren Robert Atkins. Han ansåg
att kolhydratintaget skulle be-
gränsas, speciellt vad gäller
socker, vitt bröd och potatis.

Protein och fett ska vara den
huvudsakliga energikällan.

För en oinvigd kan det va-
ra svårt att se skillna-
derna mellan Atkins, GI
och LCHF.

Fredrik Paulún. 
FOTO: SCANPIX

BARNVAGNSTRÄNING Kom i form  med barnvagnen
som hjälp. I mitten av april drar Anna Lindblom i
gång mamma boot-camp i bland annat Umeå och
Nordmaling. Anna Lindblom är idrottspedagog och
driver Lindblomma Träning och Hälsa. Träningen är an-
passad för mammor och tanken är att man kan ta med
sig barnen och träna utomhus tillsammans med andra.
Första träningstillfälle i Umeå blir den 16:e.

I form efter graviditeten


