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"Hurtigere, højere, stærkere, længere og sundere, og gladere"
"Faster, higher, stronger, longer and healthier, and happier"
Olympiske idealer med sundhedstwist, "leg fitness og lev livet"

Kære fitness wellness interesserede,
Velkommen til sensommerens nyhedsbrev. Årets anden fitness høj-sæson er i gang og der er
travlt i centre og idræts- og fitnessuddannelsesinstitutioner, så her bare et lillebitte kort
nyhedsbrev.
- En nyhed
- En gammel nyhed
- Endnu en gammel nyhed
- En ældgammel træningsøvelse
Rigtig god sensommer
Marina Aagaard, MFT

En nyhed | En 'ny' sektor og Fitness tal
Fitness har 46 millioner brugere i Europa og er den største deltager 'sport' ifølge Eurobarometer (EuropaKommissionens analyseafdeling).
Den europæiske fitness brancheforening, EHFA, med mottoet MORE PEOPLE | MORE ACTIVE | MORE
OFTEN, har derfor længe arbejdet på at opnå større anerkendelse og styrke fitness sektoren. Det er ved
at lykkes via eksempelvis involvering i flere europæiske projekter.
På et nyligt projektmøde (DIAL Project meeting) - om bl.a. forbedrede sociale forhold mellem
arbejdsgivere og arbejdstagere med henblik på at styrke aktiv fritid sektoren - med deltagelse af bl.a.
EHFA og EC-OE, The European Confederation of Outdoor Employers, mødtes arbejdsgivere fra 20
forskellige lande for at høre nyt om europæiske initiativer og forslag, som vedrører bl.a. uddannelse, nye
sektordefinitioner og et råd for skills (færdigheder) inden for fitness og outdoors.
På mødet fik branchesektorerne 'fitness' og 'outdoor' det nye europæiske navn 'the active leisure sector',
hvilket kan oversættes til aktiv fritid sektoren. Denne 'aktiv fritid' (inklusive fitness) sektor er derved
hvad angår økonomiske og beskæftigelsesmæssige forhold fire gange større end sportssektoren …
Læs mere: EHFA programmer
Tal fra branchen er imponerede og i årets Health Club Handbook diskuteres tal og trends inden for fitness
og wellness. Læs mere:
Health Club Handbook
Et udpluk af den informative infografik (beklager uskarp gengivelse):

En gammel nyhed | Træning for gamle, ældre og voksne travle
I forbindelse med et foredrag om 'De Nye Seniorer' om biologisk aldring og aldersrelateret træning faldt
jeg under forberedelserne over forsøgsdata med de fantastiske effekter, der er ved motion og i særlig
grad styrketræning både for unge og voksne, men især også for ældre, som får forbløffende gode
resultater og endnu bedre: Gode resultater i løbet af utroligt kort tid. Se fordele ved senior motion:
Anti-aging og supermedicin: Ny senior motion med maksimal positiv effekt

Endnu en gammel nyhed | Splittræning
I forbindelse med forrige ugers specialefag på Fitness Erhvervsuddannelsen på Tradium i Randers drejede
det sig blandt andet om splittræning; opdelt træning, hvor musklerne trænes på forskellig dage.
Splittræning er især relevant ved:
1) Daglig træning
Når man træner dagligt, bør man som hovedregel undgå at styrketræne musklerne to dage i træk;
typisk har styrketrænede muskler behov for mindst en pausedag for at restitutere tilstrækkeligt.
2) Mange øvelser for en muskel
Det er nødvendigt at opdele træningen, når man ønsker at træne en eller flere muskelgrupper med
mange øvelser, i hvilket tilfælde et træningspas ville blive alt for langt med overdreven mental og
muskulær træthed til følge. Obs.: En vis udmattelse er dog et mål i nogen hypertrofi træning.
3) Kortvarig daglig træning
Det kan være nødvendigt at opdele træningen, når man ønsker kortvarig, tidseffektiv, daglig træning
samtidig med at man ønsker en relativt omfattende træning af kroppen.
Med afsæt i mange gode diskussioner – og jævnlige spørgsmål om splittræning – har jeg skrevet en kort
opsummering om splittræning. De vigtigste betragtninger er, at mange flittige fitnesstrænende – ikke
bare bodybuildere – kan træne efter forskellige splittræning-modeller, fordi foruden grundvariationerne
kan man ændre på mange parametre og tilpasse træningen til diverse behov.
Hvad er split træning? Splitprogrammer fra 2-split til 5-split

En ældgammel træningsnyhed
For noget tid siden skulle jeg lave en 'yoga introduktion' event. Jeg søgte på nettet efter beskrivelser,
billeder og videoer af yogaøvelsen solhilsenen. Jeg forventede at der ville komme en milliard hits … det
gjorde der ikke. Resultatet var relativt magert, når man tager i betragtning at det er en over tusind år
gammel øvelse, som er en af de mest udbredte 'motionsøvelser' overhovedet. Så til lejligheden skrev jeg
selv et par artikler om Solhilsen A og Solhilsen B med tilhørende billedserier og åndedrætsmønster.
Øvelsen er ikke kun for yogaudøvere, men faktisk en rimelig allround kompakt øvelsesserie, som jeg i de
senere år har brugt som let motion på ferier.
Yoga på den nemme måde: Solhilsen A for begyndere og travle
Yoga på den nemme måde: Solhilsen B for let øvede
På en meget nylig sensommerferie optog jeg også en Solhilsen video. Kvaliteten er ikke alt for god, men
der er sol og en flot udsigt …
Solhilsen A Video og Solhilsen B Video – Rigtig god træningslyst!

