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Slipa formen och 
ät rätt i båten

en lång och härlig båtsommar är livet. vi vrider bara på nyckeln och 
våra kära motorbåtar tar oss dit vi vill. det finns egentligen bara ett litet 
problem – livet till sjöss kan bli alldeles för bekvämt och stillasittande. 
så vad gör vi då?

fallgroparna när det gäller livets goda kan 
vara många. inte minst för hälsa och midje-
mått. vårt idoga umänge med båten kan lätt 
kittla sommarens alla frestelser. att unna sig 
en glass medan man tankar i solgasset är lätt. 
att handla på sig onödigt energirik mat som 
vi sedan konsumerar bakom rodret medan de 
vackra skärgårdsvyerna avlöser varandra är 
ännu enklare. som lök på laxen så rör vi oss 
dessutom mindre. i alla fall så länge vi uppe-
håller oss ombord och är utan en stor yacht á 
la oljeryss med eget motionsrum. för att hålla 
formen till sjöss och på en liten yta krävs 
vilja, självdisciplin och så förstås inspiration.

resor, jobb och en mängd orsaker kan 
förutom båtliv störa vår kontinuitet i till 
exempel träning. att hålla sig i form handlar 
även mycket om vanor. när vi får avvikelser 
i våra normala rutiner utmanas vi. när vi 
missat att träna är det lättare att vi missar ett 
pass till. och sedan ett till. just detta är en 

vanlig anledning till varför många väljer att 
investera i en egen personlig tränare (Pt). 
någon som hjälper oss att komma iväg och 
pushar oss.

Men det är ändå ytterst få av oss som 
har sin Pt boendes i ruffen. därför vill vi 
hjälpa alla medlemmar med inspiration till att 
behålla den med glans förvärvade sommar-
formen. om den inte finns varför inte skaffa 
den? och varför inte till sjöss?

till vår hjälp har vi ola brunstorp, Pt 
från saltsjöbaden. lokalt är han mest känd 
under smeknamnet Pt-ola där han i skär-

per appelqvist
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  Vart vi än befinner oss, 
till sjöss, på ett hotell  

eller hos svärföräldrarna  
så ska vi kunna genomföra 

ett enklare pass.
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gårdsmiljö hjälper sina adepter mot ett hälso- 
sammare liv. när vi möter upp honom på 
bryggan till en av traktens alla småbåtshamnar 
är det en av alla dessa fina vårmorgnar i 
slutet av mars. få båtar har ännu sjösatts 
men trevligt nog har en av Pt-olas kunder 
sjösatt sin fina Masmar 33:a som vi får hålla 
till i. att leva som man lär kan nog inte vara 
viktigare än för en Pt. Men det förefaller 
som att Pt-ola själv gjort sin egen hemläxa. 
spänstig, vältränad och glatt hurtig är ideala 
egenskaper hos en Pt som även ola besitter. 
och visst ser karln oförskämt frisk ut noterar 
eder skribent vars egen träningsinspiration 
snabbt ökar i det hälsosamma sällskapet. 

att vi befinner oss på en båt är ingen till-
fällighet. ola är ombytt och ska visa hur det 
går till att genomföra ett rejält träningspass 

på motorbåten.
– att lära ut hur man tränar på en liten 

yta är något av en specialitet. vart vi än 
befinner oss, till sjöss, på ett hotell eller hos 
svärföräldrarna så ska vi kunna genomföra 
ett enklare pass. det går alldeles utmärkt att 
göra många övningar på en båt eller brygga, 
säger ola. 

utöver själva träningen är kost och kost- 
råd till adepterna en del av Pt:ns uppdrag. 
ett klassiskt tips som alltid tål att upprepas 
är att vi påminner oss om vad som åker ner i 
matkorgen.

– ska du lyckas med din träning i långa 
loppet är det viktigt att du tänker på vad du 
stoppar i dig. allting vi gör hänger ihop och 
om du tänker lite mer på vad du äter så blir 
träningen också roligare och mer seriös. att 

kom i form

ola brunstorp arbetar som personlig tränare (pt) i saltsJöbaden.
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bunkra upp bra mat innan du ska iväg med 
båten är ett gyllene tillfälle. Köp bara det du 
ska äta, och välj bort skräpet du inte behöver. 
du kommer att känna dig nöjd om du klarar 
av detta, menar ola.

som bra mat rekommenderar ola att vi 
skär ner eller helst skippar socker och alltför 
mycket snabba kolhydrater. låt bara bli att 
köpa det. ät regelbundet och fyll på med re-
gelbundna mellanmål. sommarsillen är ett bra 
tips. den är proppfull med nyttig omega 3.

– under sommaren kan vi också passa på 
att frossa i rotfrukter, vanlig frukt och grön-
saker. Min 7-åriga dotter stoppar i sig en liter 
jordgubbar om dagen under hela säsongen. 
bättre än chips och plockgodis men lika nöjd 
för det, och dessutom friskare, garanterar ola.

dagens viktigaste mål är som bekant 
frukosten. det betonar även vår Pt.

– Mer ljus och långa dagar är sommar, 
men en stadig frukost gör att din kropp  
klarar de lite slarvigare sommarluncherna 
som det lätt kan bli till på sjön. ägg tycker 
jag är bra, funkar som kokt, stekt eller som 
röra. äggen har dessutom lång hållbarhet och 

håller sig i rumstemperatur. 
när det gäller dryck och särskilt under 

varma sommardagar är det vattenintaget vi 
ska ha i åtanke.

– Med det avstressande sjölivet får vi mer 
tid över, ha för vana att alltid dricka ett stort 
glas vatten innan maten. det tar 20 minuter 
för magen att tala om för hjärnan att den är 
mätt, på den tiden hinner vi stoppa i oss en 
hel del, menar ola.

att alkohol inte hör sjölivet till vet vi mer 
än väl. Men om det nu ändå blir några glas 
till maten i gästhamnen så menar ola att vi 
alltid alltid ska komma ihåg att dricka rikligt 
med vatten.

– ha alltid som regel att dricker du ett 
glas skumpa så tar du ett glas vatten till, en 
öl, ett glas vatten och så vidare. vin kan du 
med fördel blanda ut med vanligt sodavatten. 
är det du som är värd så duka alltid fram 
rejäla kannor med vatten och blanda gärna i 
lite frukt och bär.

och avslutningsvis, har du något riktigt 
bra allmänt måbratips för oss i båtarna?

– ja, ta det försiktigt i solen och ät d-
vitamin som stärker immunförsvaret. njut av 
livet, sommaren och kärleken – det ger massor 
av fina endorfiner och oxytoxiner, avslutar 
Pt-ola med ett leende.

  Under sommaren kan  
vi också passa på att frossa  

i rotfrukter, vanlig frukt  
och grönsaker. Min 7-åriga 
dotter stoppar i sig en liter 

jordgubbar om dagen under 
hela säsongen.
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Träna med 
Pt-Ola i båten

för att hålla formen i båten rekommenderar vår personliga tränare  
ola några av sina favoritövningar på liten yta. efter att pt-ola förevisat  
övningarna råder det ingen tvekan. de förefaller som gjorda för att hålla 
formen till sjöss för sjöfolk med en gnutta träningsmotivation. vitsen är 
att det ska vara lätt att utföra dem. och då förstås så snabbt som möjligt, 
så att vi får tid över till annat. 

Pt-olas bästa träningsråd är att lite träning  
är bättre än ingen träning alls. du behöver 
inte byta om eller förbereda dig på något  
speciellt sätt. de vanliga lätta sommarkläderna 
duger fint. 

– försök göra övningarna varje dag och 
minst varannan. du behöver faktiskt inte 
ägna mer än en kvart för varje träningstill-
fälle. är det för lång tid? Kör i tio minuter då, 
och inga undanflykter. Känn dig nöjd efter 
fyra övningar, eller bli supernöjd efter att ha 
kört allihop, peppar Pt-ola oss.

Men hur går träningen då så snabbt som 
på en kvart? hemligheten är att du utför 
samtliga övningar enligt något som kallas för 

tabatametoden. tabata är så enkelt så att du 
utför varje övning i 20 sekunder. vila sedan i 
10 sekunder. du gör detta åtta gånger. sedan 
direkt vidare till nästa övning utan att vila.

– det verkar enkelt men i och med att du 
gör allt under tidspress så får du ut maximalt 
av ditt korta träningspass. Man blir hur trött 
som helst. det är viktigt. hög stressförbrän-
ning och du blir stark. jag garanterar att 
detta fungerar för de flesta intygar Pt-ola. 

– är det varmt i vattnet kan du förstås 
ersätta träningspasset med en rejäl simtur. 
att simma ger en bra allsidig träning, avslu-
tar Pt-ola som samtidigt önskar alla KMK:are 
lycka till med att hålla formen till sjöss.

per appelqvist
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Pt-Olas båtträning
1.    Gör varje övning enligt bild och instruktion intensivt i 20 sekunder. Vila sedan i 10 sekunder.

2.    Repetera varje övning åtta gånger. 

3.    Ladda hem en Tabata-app till din smartphone. Sök på Tabata. Mycket bra hjälpmedel. 

armhävningar
görs i enkelt utförande mot relingen enligt 
bild. det viktigaste med en armhävning är att 
händerna är i höjd med bröstmuskulaturen. 
ett vanligt fel är annars att man ramlar ut i 
axlarna. lägg märke till hur händerna är pla-
cerade. tränar magen, axlar, mage och bröst. 
vill du ha mer motstånd så kan du sänka 
vinkeln genom att placera överkroppen mot 
en lägre yta.

axelhävning
Med den lättare varianten placerar man  
kroppen som ett v med fötterna mot  
golvet. titta ner mot fötterna, sänk sakta ner 
mot däcket enligt bild och repetera. 

axelhävning tung
denna övning kräver att du har avsevärd 
axelstyrka sedan tidigare. Placera fötterna så 
högt upp som möjligt enligt bild. gå sakta 
ner så att du sätter pannan i däcket. repetera. 
bägge övningarna tränar axlarna. 

kom i form
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biceps armhävning
håll omvänt handgrepp jämfört med vanlig armhävning enligt bild. välj mellan tung eller mild 
variant som du korrigerar med kroppsvinkeln. tränar övre delen av armarna även kallade biceps. 
en klassiker som gör sig utmärkt i båten.

bulgariskt utfall
det främre benet ska vara en lodrät linje 
ovanför hälen. gå sedan ner. även när man 
går ner så ska knäet var ovanför hälen. gå ner 
så långt du kan i stoppläget. res dig sedan 
uppåt. tränar effektivt rumpa samt framsida 
och baksida av lår.

dips enkel variant
utföres enligt bild. tänk på att du kommer 
ner så långt så att du får armbågarna i en 
90-gradersvinkel. håll kontakt med rumpa 
och rygg med väggen bakom dig. en riktigt 
bra grundövning för att träna baksidan på 
överarmarna. 

dips tung variant
gör enligt den lätta övningen men lägg upp 
fötterna enligt bild för att öka motstånd och 
svårighetsgrad. 

kom i form
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i hate pt-ola
du går ner och sätter dig på huk enligt bild. 
sedan reser du dig så mycket du kan fort-
farande med händerna på golvet. reptera upp 
och ner. övningen har fått sitt namn efter dess 
effektivitet och adepternas trötthet. är du väl-
tränad tar du lätt 100 repetitioner lovar ola.  

hata Pt-ola övningen är högeffektiv för 
framförallt framsida av lår. Men tar även på 
baksidan. 

plankan med benlyft
ta ner benet och lyft upp benet enligt bild. 
utför i den takt du vill. ta vilken höjd du vill 
för att variera motståndet. byt ben mellan 
seten. tar finfint på magen och i uppläget tar 
den även på rumpa och ländrygg. 

rumplyft med bok
ligg platt på däck eller brygga. ha benen i 90 grader. Kläm fast en bok enligt bilden och lyft 
höften så högt du kan. gå sedan ner och undvik helst att nudda däcket med rumpan. upp och 
ner. upp och ner. den här övningen tränar insida lår, baksida av lår och ländrygg.

kom i form
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strandraggarplankan
res dig på ena sidan enligt bild. Placera 
handflatan på brygga eller däck. gå ner längs 
armbågarna. repetera. viktigt här är att pressa 
handflatan där armbågen har varit. i takt med 
att du blir starkare och stabilare i magen blir 
denna övning enklare och enklare. variera den 
genom att gå ner på knäna istället för att hålla 
dem raka. en mycket effektiv övning för axlar, 
mage, armar och bröstmuskulatur.

sumobenböj
stå brett med fötterna och låt dem peka utåt 
i ca 45 grader. gå sedan ner så långt du kan 
enligt bild. gärna i cirka 90 grader. repetera 
upp och ner. tränar effektivt rumpa och den 
svåråtkomliga insidan av lår. för avancerade 
båttränare kan man göra övningen jobbigare 
genom att lägga ett ankare eller annan tung 
sjörekvisita på ryggen och upprepa. 

uppsteg på bänk
uppsteg på bänk går att utföra i de flesta båtar 
om de inte är för rangliga. gå bara upp och 
ner enligt bilden. sätt ena foten i knähöjd, 
lyft upp vänster foten utan att sätta den 
andra foten mot underlaget så att det får vila. 
repetera. Prova så sitter den direkt. tränar 
rumpa, framsida lår och mage. även en bra 
pulshöjare.

kom i form


