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Så håller du igång träningen 

Vill du bli piggare, starkare, mindre stressad och förebygga sjukdomar? Det bästa tipset är då att komma 

i gång med träningen! Leo Bagge, Personlig Tränare på SATS, ger dig hetaste tipsen om hur du blir 

motiverad, kommer i gång och håller kvar vid träningen även när det känns motigt. 

Nu när våren och solen börjar titta fram är det också perfekt att ta tag i träningen och aktivera sig utomhus. 

Löpning, cirkelträning eller raska långpromenader är några av tipsen som Leo Bagge delar med sig av. Är du 

sugen på lite mer avancerade sporter finns mountainbike cykling, klippklättring eller kajakpaddling. 

 

– Den stora utmaningen – är hur du ska komma i gång och fortsätta med träningen och göra det till en del av din 

livsstil. Du bör ha ett starkt varför du ska börja träna, ha en person som din förebild, eller sätt upp ett mål i hur du 

vill må, eller vill se ut. Hitta något som verkligen motiverar dig. Och framförallt – du måste tycka det är roligt, säger 

Leo Bagge. 

 

Sätt upp mål med träning 

 

Leo Bagge tipsar om att sätta upp din egna cirkelträningsbana ute i naturen med olika stationer. Några av 

övningarna du kan göra är saxhopp, armhävningar, tåhävningar, ryggresningar och upphopp. Det enda du 

behöver är dig själva och lite jävlaranamma. Det blir ännu roligare om du får med dig en kompis eller din partner. 

 

– Det är också viktigt att ställa in sig på att träningen inte alltid är rolig. Precis som jobbet, kan det vara upp och 

ner ibland, vilket är helt i sin ordning. Men ge inte upp bara för att du får lite motvind! Se det som ett hinder du ska 

ta dig över, säger han. 

 

Ett tips är att föra en loggbok över hur mycket man tränar under två månader. Sätt t ex upp målet två gånger i 

veckan och verkligen bestäm dig för att du ska klara det. Det blir en bra utmaning, och klarar du målet ska du 

belöna dig själv med något. 

Kom ihåg att träningen i sig också måste motivera. Fundera ut vad för slags träning som får dig att gå igång. Är 

det löpning i terräng, lyfta skrot på gymmet, eller paddla havskajak? 

Leos träningstips: 

 Hitta den träningsform du tycker om 

 Gå med i en träningsgrupp. SATS har t ex löpgrupper där man kan vara med och löpträna ihop med andra. 

Det kan vara en bra motivationskälla. 

 Bestäm dig. Bara gör det. 

 Var inställd redan från början på att det inte alltid är roligt att träna 

 Ha en målbild med träningen 
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