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INDLEDNING

At rejse – ikke alene målet, destinationen, men 
selve rejsen – byder på oplevelser, hvad enten  
turen drejer sig om forretning eller ferie.

At rejse har adskillige fordele, alligevel oplever 
mange, at der kan være bivirkninger i form af 
ømhed,	træthed	eller	vægtøgning.

Vær på forkant. Hold kroppen i gang på rejsen 
–	selv	lidt	kan	være	nok	–	og	før-rejse	fysisk	
aktivitet er anbefalet. Og tænk lidt over kosten.

Bogen giver praktiske rejseråd til begyndere og 
insider tips til sundere, bedre rejser for alle.

Bedre? Det bliver rejsen, når hoved og krop 
fungerer bedst muligt, så man kan det, man vil. 
Sundere? Det bliver rejsen med enkle tiltag, der 
med	minimal	indsats	gør	krop	og	sind	godt.	

Rigtig god rejse!

nok.Ogs�
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1	|  START I  GOD TID

Vælg rejse i god tid, så der er tilstrækkelig tid 
til at indhente informationer om destinationen. 
Der	findes	utallige	rejseguider;	fysiske	og	ebøger.

”Undgå stress og fysisk overbelastning. 
Vær på forkant.”

Vil man på aktivitetsrejse, der kræver en vis form,
lange	løbe-,	vandre-	eller	cykelture	eller	special-
aktiviteter, betaler det sig at starte tidligt:  
Træn gradvist op: Bliv forberedt og klar uden 
ekstrem anstrengelse eller overtræning. 

Det sker ofte, at aktivitets-rejse-rejsende prøver 
at nå for meget for hurtigt og overbelastes, så 
fornøjelsen mindskes (ødelægges). Undgå det. 

Ved alle rejser: Husk rejse (transport) forsikring.
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2	|  VÆLG GODT TIDSPUNKT

Ved bookning af ferierejser er det en fordel at 
orientere sig om destinationens vejrforhold i 
løbet	af	året.	Af	og	til	finder	man	usandsynligt	
billige rejser, men den lave pris kan skyldes 
at	vejret	på	det	tidspunkt	er	(meget)	dårligt.

 
”Der er ikke noget der hedder dårligt 

vejr, kun forkert påklædning ...” 

Fornuftigt	tøj	tæller,	men	regntid	eller	storme	
påvirker rejse og aktiviteter i væsentligt omfang. 
Storm	og	uvejr	kan	betyde,	at	fly	ikke	flyver,	ski-
be ikke kan lægge til kaj og svævebaner lukkes.
På visse tidspunkter af året kan nogle veje og 
attraktioner være lukkede fx på grund af sne, 
så	interessepunkter	bør	tjekkes	på	forhånd.

Der er aldrig 100 % garanti for godt vejr – 
men rejser kan være i top trods ’dårligt’ vejr.
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3	|  BOOK I  GOD TID 

Forlæng forventningens glæde, minimer stress, 
spar	penge:	Vær	tidligt	ude	ved	køb	af	rejse,	tjek 
flere	muligheder;	google	”rejse	søgemaskiner”.
Ved køb af flybillet længe – 53 (30-60) dage – før 
afrejse, kan man spare op til 26 % på billetten.  

•	 Tirsdag	er	tit	den	billigste	rejsedag	(med	fly).
•	 Lørdag	og	fredag	er	ofte	de	dyreste	rejsedage.

Omvendt kan man spare en hel del ved at 
booke	hotel	i	sidste	øjeblik.	Tjek	via	en	portal	
fx	Booking.com	eller	hotel	direkte;	små	uaf-
hængige	hoteller	har	gode	i-sidste-øjeblik	tilbud.

Ønsker man at være sikker på logi fx på Cuba, 
kan man booke længe i forvejen med afbestil-
lingsmulighed, hvis man senere ændrer planer.
Pas på mindre kendte (fup)firmaer, der tilbyder 
usandsynligt billige rejser og ophold. Tjek det.
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4	|  BOOK RIGTIGT OG TJEK

Book rigtigt, når du booker rejse. 

Book den rigtige tur, den rigtige videre rejse, 
på	de(t)	rigtige	tidspunkt(er).

Det har rejsearrangører normalt helt styr på, 
men ikke altid. Dobbelttjek altid alt selv, så  
du undgår fejl og problemer med rejsen.

Oplys ved booking dit navn præcis som i pas 
uanset kaldenavne, navneskift o.l.

Tjek ved modtagelse billet og rejseplan:
At	hele	dit	navn	står	på	billet;	præcis	som	i	pas.	
At	rejsetider	er	som	ønsket	og	rigtige.

Samme navn i pas og billet er helt afgørende. 
Er de ikke identiske, rejser du på eget ansvar 
og kan blive nægtet indrejse ved ankomsten.
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5	|  TJEK TRANSFER OG P

Tjek	–	hvis	det	er	aktuelt	–	transfer;	den	videre	
forbindelse	med	fly,	skib,	tog	eller	bus.

Få	en	god	start	på	turen	og	sørg	for	at	alt	glider	
uden	stressende	overraskelser	før,	under	eller	
efter rejsen.

Ved	langtidsparkering	af	bil	eller	cykel.	Husk:

Tjek parkeringshus nummer og etage 
(adresse),	så	du	undgår	at	rende	rundt	og	lede	
efter sted efter hjemkost. Skriv data på p-billet.

Tjek hvor, hvornår og hvordan du skal betale 
p-afgift.	Kontanter	eller	kreditkort;	tjek	hvilke	
du	kan	betale	med,	Visa,	Mastercard	o.l.
 
Læg	p-billet	(og	nøgle)	et	sted,	hvor	du	helt	
sikkert kan huske og finde den, når du er retur!
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6	|  HAV GYLDIGT PAS

Tjek	pas	udløbsdato	i	tide.	Flere	lande	kræver:	
Passet skal have mindst to blanke sider til 
indrejse- og udrejsestempel. 
Passet skal være gyldigt i mindst 6 måneder
fra hjemrejsetidspunktet: Der skal efter rejse 
være	mindst	seks	måneder	til	passet	udløber.
Ikke kun lande forlanger dette, men også luft-
havne: Man kan blive stoppet allerede her og 
blive	bedt	om	at	forny	pas,	før	man	får	lov	til	
at boarde fly. Det kan tage tid at få fornyet sit 
pas, så man bør forny det i god tid før afrejse.
Hav altid pas parat ved ankomst i lufthavnen.

Tag kopi af pas og medbring evt. på vandreture 
eller	gem	som	bevis	(i	tilfælde	af	pastyveri). 
Hav pas med på alle rejser, også i Nord-Euro-
pa, da det kan fungere som en form for person-
bevis, hvis dokumentation bliver nødvendig. 
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7	|  SKAF VISUM

Til visse lande kræves der visum, for at man 
kan	besøge	dem	fx	USA	og	Rusland.	
Visum	skal	i	flere	tilfælde	søges	på	forhånd	
og	et	vist	antal	dage	før	man	skal	rejse.
Tjek evt. landets ambassades hjemmeside.  

Visumansøgning	foregår	på	forskellig	måde;		
via en hjemmeside eller ved at sende sit pas 
til	ambassade.	Undersøg	gældende	procedurer.	
At sende pas til behandling kan tage tid, derfor 
bør	man	være	i	god	tid,	helst	flere	uger	før.

I	nogle	lande	får/køber	man	visum	i	lufthavnen,	
når man ankommer, men ikke alle steder.

Udover pas og visum kan der kræves andre 
dokumenter fx dåbsattest for børn under 18 år. 
Tjek det nøje, for at undgå at rejse afbrydes.  
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8	|  VACCINATION

Undersøg	i	god	tid	før	rejser	til	mere	eksotiske	
destinationer	hvilke	vaccinationer,	der	anbefales,	
og	få	de	relevante	vaccinationer	i	tide.
 
Nogle	(grund)vaccinationer	kan	man	have	i	
forvejen,	andre	vaccinationer	kan	man	nå	at	 
få	en	måneds	tid	før	rejsen,	men	undersøg	det.
Prisen	på	vaccinationer	kan	løbe	op	i	over	
2000 DKK, så det skal man budgettere med.

Man	kan	undersøge	anbefalede	vaccinationer	
på Statens Seruminstituts hjemmeside. 

På rejsen skal man medbringe sin gule vacci-
nationsbog, så man ved indrejse på opfordring 
kan dokumentere, at man er vaccineret. 
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9	|  KONTANTER OG KORT

Kreditkort	anbefales	på	rejse	i	stedet	for	større 
mængder kontanter. Kreditkort kan anvendes i 
mange	lande,	tjek	hvilke	lande/korttyper.	 
Pas på tyve: Undgå at hæve, når andre er nær.

På	rejse	bør	man	have	lidt	kontanter	på	sig	til	
taxa,	drikkepenge	og	småindkøb;	visse	steder	
findes	der	ingen	(virksomme)	hæveautomater.
Medbring eventuelt kontanter i international 
valuta som dollars eller euro. 
Bemærk, at udenlandsk valuta bør bestilles i 
banken senest to uger før afrejse, da ikke alle 
banker har (tilstrækkelig) udenlandsk valuta i 
kassen. Af og til kan valutaen ikke skaffes.  

Brug gerne pengebælte til kontanter evt. 
pas, kort m.m. Hold kontanter tæt ved inde 
kroppen, gemt af vejen, for at undgå tyveri.
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10	|  FRIST IKKE  TYVEN

Pas	altid	på	tyven	–	før,	under	og	efter	rejsen;	
til lands, til vands og endda i luften. Det er ær-
gerligt	at	få	ødelagt	rejsen	på	grund	af	tyveri.

•	 Lad	intet	ligge	fremme	og	friste	tyve.	Lås	inde	
når muligt og relevant. Better safe than sorry ... 

•	 Hold	øje	med	alle	dine	genstande	og	tasker. 

•	 Vift ikke med pengene uanset hvor du er. 
Hæv	helst	penge	i	bank/hotel,	ikke på gaden. 

•	 Bær	pengebælte/penge	tæt	ved	krop, 
hav ingen penge løst i lommerne.  
Undgå	elektronisk	(identitets)tyveri:	 
Tyve kan nu scanne kreditkort igennem stof. 
Pung med RFID teknologi kan være løsning.  

•	 Vær forsigtig med håndtasker og rygsække.  
Tyve	kan	let	få	fat	i	eller	tømme	disse.
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11	|  MOBIL OG PC  

Medbring	nødvendig	teknologi;	mobil/smartphone	
og	eventuelt	tablet	og/eller	pc.	

Uanset hvor man skal hen er det fornuftigt at 
have en mobiltelefon eller smartphone med,  
så	man	kan	kommunikere	og	notere/fotografere.	

På ferierejse – og retræte – kan man overveje 
om man skal medbringe andet udstyr. 

Medbringer	man	ovennævnte,	bør	man	huske	
lader(e) og adapter til lokale stikdåser.  

Tjek mobil og internet takster på destinationen
(og krydstogtskibe). Obs.: Visse steder kan få 
daglige samtaler og kortvarig internetbrug på  
en uge løbe op i tusindvis af kroner. 



  

    30 REJSE FITNESS I form på farten - sundhed og motion på rejse og ferie



                                                                                             31REJSE FITNESS I form på farten - sundhed og motion på rejse og ferie

12	|  KAMERA OG FOTO

På både arbejds- som ferierejser kan man få 
lyst til at fotografere og filme undervejs. 
Til	video	og	aktiviteter	med	(i)	vand	anbefales	 
fx	GoPro.	Nye	smartphones	tager	fotos	i	ret	høj	
opløsning.	Vælg	alternativt	et	godt,	kompakt	
rejsekamera fx Canon EOS M6 eller lignende.  
Selv kompakte kameraer fylder dog for meget til 
at	være	i	lommen,	men	kan	være	i	(bælte)taske.
Det bedste er professionelle kameraer. Men de 
vejer og fylder meget. Til gengæld giver de  
fantastiske	billeder	i	højeste	kvalitet.	

Rejse-plus-foto tip: Tjek andre rejsendes fotos 
på Google maps og places på foto sitet 500px.  

Husk ekstra SD (data) kort, skift evt. undervejs. 
Pas på kort, så fotos kommer med hjem. Medtag 
ekstra batterier, gerne mindst tre, og/eller lader.
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13	|  BAGAGE  (FLY)

Pak hvis muligt i god tid, det mindsker stress. 
Tjek dit flyselskabs bagageregler. Hvor meget 
må kuffert og håndbagage veje? Undgå at be-
tale	for	overvægt;	sker	tit	hos	lavpris-flyselskaber.

Pak og vej bagage hjemme. Undgå	bøvl	og	
pakning	i	lufthavnen.	Pak	evt.	et	kuffert-bælte	
(med	lås)	om	kuffert.	På	udrejse	bør	man	have	
uundværlig beklædning på og ting, der ikke kan 
undværes, med i håndbagagen. Desværre for-
svinder bagage og ting fra bagagen af og til og 
det er langt fra sikkert, at man får erstattet det.  
Brug eventuelt hængelåse til tasker ved behov. 

Man	bør	evt.	undlade	at	have	(hele)	toilettasken	
(indhold)	med	i	håndbagagen,	da	man	ikke må 
medbringe	skarpe	genstande,	(negle)saks	o.l.,	
eller beholdere med over 100 ml væske.   
Alle væsker, parfumer o.l. skal i plastpose.  
Pak det relevante i den bagage, der indtjekkes.
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14	|  PAK EFTER BEHOV

Hav din egen personlige pakkeliste og pak efter 
den;	pak	alt	væsentligt.	Der	er	forskel	på	bade-	
og	vinterferie,	men	man	kan	få	brug	for	badetøj	
på	vinterferie	og	støvler	på	badeferie.	Eksempler:

•	 Undertøj	og	strømper
•	 Hverdags-,	fritids-,	fest-tøj	efter	behov
•	 Hverdags-, fritids-, fest-sko efter behov 
•	 Sportstøj/-sko	til	golf,	ski,	fitness,	trek,	yoga	o.l.
•	 Badetøj	til	outdoor,	vandland,	pool	eller	spa
•	 Hovedbeklædning;	(sol)hat,	hue,	hjelm	o.l.
•	 Handsker/luffer.	Halstørklæde	og/eller	tørklæde	
•	 Tilbehør,	bælter,	slips	m.m.	Smykker.	Ur.
•	 Briller	(kontaktlinser),	solbriller,	snebriller
•	 Toilettaske med diverse - evt. hjælpemidler

Det	er	skønt	at	rejse	let,	travel light, med mindst 
muligt at slæbe på uanset hvordan man rejser, 
men det er også ærgerligt at mangle noget, 
som	man	skal	ud	og	skaffe	ved	ankomst	...	
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15	|  MEDICIN

Medbring	egen	medicin,	da	det	kan	være	svært	
at skaffe på farten og i nogle lande. 
Med	fly?	Husk	pillepas,	medicinattest;	dokument,	
som man på forlangende kan vise til myndighe-
derne i lufthavnen. Pillepasset dokumenterer, 
at	den	medbragte	medicin	er	til	eget	brug.
 
Pillepasset	er	især	aktuelt	ved	medicin	som	
indeholder stoffer, der virker euforiserende, og 
som	påvirker	centralnervesystemet	for	eksem-
pel	sovemedicin,	stærke	smertestilende	midler	
med morfin og beroligende midler.
Ønsker man et pillepas, skal man have en recept 
fra lægen. Også selvom det er medicin, der 
normalt er i håndkøb. Tjek om din medicin bør 
have en attest; spørg lægen eller på apoteket.

Medbring eventuelt håndkøbsmedicin som 
hovedpinepiller og turistmave-medicin.
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16	|  UNDGÅ STRESS

At rejse, især tiden omkring afrejse og ankomst 
– og af og til undervejs – kan være stressende.

Jo bedre forberedt og jo mere man på forhånd 
er indstillet på at tage ting, som de kommer – 
bilkøer,	check-in	køer,	kontroller	o.l.	–	med	ro	og	
accept,	jo	større	chance	for	en	behagelig	rejse.	

I forbindelse med ferierejser, kan man:

•	 Tjekke aktiviteter og læse om destinationer. 

•	 Straks erkende, at det er umuligt at nå alt.

•	 Lave	en	løselig	dagsplan	(ugeplan),	så	man	
uden	stress,	når	det	vigtigste;	favoritterne.

Lad være med at stresse. Lav aftaler (med  
de andre eller dig selv), så du når det, du vil.
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17	|  SYGDOM OG HYGIEJNE

Mange sygdomme smitter via mad, drikke eller 
kontakt med forurenet vand. Vær opmærksom på:

Drikkevand	og	mad	(spis	evt.	helst	tilberedt	mad).

Badeforhold, beskidt vand, og pools uden klor.

Toiletter. Vask hænder grundigt og med sæbe. 
Afspritning anbefales visse steder, men er i 
almenhed	ikke	nødvendigt	eller	anbefalet.

•	 Vask hænder hyppigt.

•	 Brug	afspritning,	hvis	nødvendigt	og	muligt.

•	 Tag	fat	om	(toilet)	dørhåndtag	med	papir.	 
Det	gør	man	generelt	på	krydstogtsskibe	og	
det er også anbefalet i lufthavne, på bane-
gårde	og	andre	steder	med	offentlige	toiletter.	
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18	|  PAS PÅ SOLEN

Hedeslag og solstik 
Hedeslag skyldes ophold i varme og nedsat 
afgivelse af varme fra kroppen, som dermed 
overophedes. Solstik skyldes direkte sol.

•	 Undgå	ophold	i	ekstrem	varme	(direkte	i	sol)
•	 Drik	rigeligt	med	vand	og	sørg	for	salt

Solskoldning 
Solskoldning skyldes uv-bestråling og forårsager 
rødme	og	ømhed	i	huden.	Det	lyder	ikke	slemt,	
men er en 1. grads forbrænding, der kan være 
meget smertefuld. Gentagne forbrændinger  
ælder	huden	og	øger	risiko	for	hudkræft.	Tiltag:

•	 Tildæk	huden	med	tætvævet	tøj	og	solhat
•	 Brug	solcreme	mindst	faktor	15	på	synlig	hud
•	 Undgå	helt		solen	midt	på	dagen	(ml	12-15)
•	 Brug UV-solbriller, kig ikke direkte på sol
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19	|  UNDGÅ UHELD 

Uheld kan forekomme, når man mindst venter 
det. Mange kan undgås ved opmærksomhed:

•	 Kun en tåbe frygter (respekterer) ikke vand 
Mange ulykker sker i havet og swimmingpools. 
Pas	på	tidevand,	farlige	strømme,	store	bølger,	
lavt	vand	(undlad	udspring)	og	lignende. 
Pas på glatte vådområder omkring bassiner 
på	hoteller,	i	feriecentre	og	wellnesscentre.

•	 Cykl, gå og løb med opmærksomhed 
Læg	mærke	til	underlaget,	ødelagte	fliser,	
hullet asfalt, ujævn skovbund, grene o.l.  
Undgå fald, brud og forstuvninger. 

•	 Tag bestik af (stejle) trapper 
På vej ombord i busser, tog, fly eller skibe er 
der trin, trapper og lejdere, stejle trapper.  
Gå forsigtigt, hold ved behov fast i gelænder.

lignende.Undg�
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20	|  VÆR TRAFIKSIKKER

I	mange	lande	er	trafikken	ualmindeligt	farlig,	
både i og uden for Europa. Udvis skærpet 
opmærksomhed på vejen, uanset om du er  
bilist,	motorcyklist,	cyklist	eller	fodgængere.	
Det	samme	gælder	på	vandet;	vær	opmærksom.	
Hold øje med alle skilte og øvrige trafikanter  
og forvent lidt af hvert for en sikkerheds skyld.  

Vil	man	undgå	trafikulykker,	frarådes	det	generelt	
at	leje	knallert	eller	motorcykel.	Hvis	man	lejer	
bil,	skal	man	sørge	for	at	tjekke	bilens	stand	og	
funktioner.	Man	bør	sætte	sig	ind	i	lokale	trafik-
regler og overholde hastighedsgrænser.  
Kør aldrig, når du har drukket alkohol. Det er 
farligt og kan medføre fængsel og store bøder. 
 
Ved leje af bil eller andet: Fotografer den fra alle 
sider fra start, før brug, som dokumentation.
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21	|  UNDGÅ BLODPROPPER

Langvarig	stillesidden	under	flyrejser	og	lange	
køreture	i	tog,	bus	eller	bil	hæmmer	tilbage-
løbet	af	blodet	fra	benene,	hvilket	kan	føre	til	
hævede ben og i værste fald give anledning til 
dannelse af blodpropper.

Det bedste er at gå, bevæge sig rundt på bene-
ne,	alternativt	lave	øvelser.	At	bevæge	fødder	
og	ben	undervejs	kan	øge	velvære	på	rejsen. 
I bil: Hold pause hver 1-2 t, ud og stræk ben; gå.
 
Risikoen for at få blodpropper i ben er højere 
hos personer over 40 år, personer der indtager 
hormonpræparater med østrogen fx p-piller, 
gravide, og personer, der for nyligt er blevet 
opereret i benene. Personer med tendens til 
hævede ben har øget risiko for blodpropper   
og tilrådes at anvende kompressionsstrømper. 
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22	|  SUNDERE ÅNDEDRÆT 

Træk vejret bedre og få frisk luft: Vær udenfor, 
når muligt fx i lufthavn, på dæk, rasteplads osv. 
I slem smog (metropoler): Bær evt. ansigtsmaske.

Bedre vejrtrækning kan forbedre sundhed og 
velvære, minimere træthed og spændinger og 
øge	energiniveauet	eller	afslappe	efter	behov.

•	 Slap	af	i	(mave)musker	og	sænk	skuldre
•	 Træk vejret ind og ud gennem næsen i hvile
•	 Træk vejret langsomt og roligt i hvile
•	 Træk vejret jævnt ind-ud og regelmæssigt 

•	 Lav	åndedrætsøvelser	som	afslapning;	 
det	kan	fremme	søvn	fx	10	dybe	åndedrag:	
Ånd dybt ind, lad luft sive meget langsomt ud.

Under træning skal der mere luft ind og ud;  
det betyder normalt, at munden også bruges 
og at flere muskler hjælper med vejrtrækningen.



  

    52 REJSE FITNESS I form på farten - sundhed og motion på rejse og ferie



                                                                                             53REJSE FITNESS I form på farten - sundhed og motion på rejse og ferie

23	|  SOV GODT 

Søvn	er	et	vigtigt	sundhedsmiddel;	mens	man	
sover, reparerer og genopbygger kroppen ens 
celler.	Tilstrækkelig	søvn	af	god	kvalitet,	sikrer,	
at man har overskud og en normal mætheds-
fornemmelse, hvilket hjælper til vægtvedligehold.

Tips	til	god	søvn	generelt	og	på	rejse:

•	 Regelmæssig	søvnrytme.	Ved lange flyrejser 
må man tilpasse døgnrytme bedst muligt.

•	 6-9	timers	uafbrudt	kvalitetssøvn.
•	 Mørke;	brug	i	fly	og	bus	evt.	sovemaske.
•	 Stilhed;	brug	i	fly,	tog	og	bus	(skib)	eventuelt	 

særlige on-ear lyddæmpnings-hovedtelefoner.
•	 Sov	køligt	og	gerne	i	frisk	luft.	Undgå hvis 

muligt air condition som udtørrer og som kan 
være for varm eller kold og resultere i snue.

•	 Undgå	at	spise	eller	træne	for	sent	(<3	t	før).
•	 Undgå	gerne	kaffe/te	(sent)	om	eftermiddagen.
•	 Undgå	helst	alkohol	før	sengetid.	
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24	|  SPIS SMART PÅ FARTEN

Mad på tankstationer, i ventesale og terminaler
er sjældent sund og selvom den er, tænker man 
ikke altid klart, når man er sulten, og vælger da 
en	usund	snack.	Spis	sundt	hjemmefra	og	spis	
sundere	(mellem)måltider	undervejs.	Hvorfor?	
Fordi	man	har	det	bedre	på	turen.	Lyst	til	lidt	
usundt?	Vælg	en	mindre	usund	mellemløsning.

En håndfuld, 10-15, mandler  
er en mættende, sund snack.

•	 Spis regelmæssigt morgen, middag og aften. 

•	 Undlad	evt.	mellemmåltider;	er	man	ikke	vant	
til eller har behov for mellemmåltider, ryger 
der	ellers	for	mange	overflødige	kalorier	ind. 

•	 Spiser	man	mellemmåltider,	bør	de	være	små.	
Spis med måde og hold blodsukkeret stabilt.
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25	|  SPIS MED MÅDE 

Både undervejs på rejser og på destinationen 
kan det være en udfordring at spise sundt ... 
som	man	plejer,	især	ved	buffeter,	der	er	ret	ud-
bredte og populære også i kantiner på jobrejser. 

Vælg	helst	a	la	carte	spisning,	men	er	det	ikke	
muligt,	så	gå	strategisk	til	buffeten.

Buffet tips:

•	 Vælg en lille-middelstor tallerken hvis muligt.
•	 Tag	kun	én	portion.	Ved	to	portioner;	vælg	da	
som	første	portion	grøntsager	eller	suppe.

•	 Sørg	for	at	halvdelen	af	tallerkenen	er	fyldt	
op	med	grønne,	røde	og	grove	grøntsager.

•	 Spis langsomt, tyg maden ekstra grundigt.
•	 Nyd	maden,	se,	duft	og	smag	godt	på	den; 

mindful spisning. 
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26	|  SPIS SUND(ERE) MAD

På	rejse,	arbejdsrelateret,	eller	ferie,	bør	man	
som hovedregel spise sundt ... og tillade sig at 
nyde noget lækkert, hvis behovet opstår.
For at krop og hjerne dog er veloplagt på hele 
rejsen,	bør	man	prioritere	sunde(re)	madvalg:

•	 Spis	mange	grøntsager,	især	de	grovere.
•	 Minimer	indtag	af	brød	og	pasta,	vælg	fuldkorn.
•	 Spis	så	groft	og	så	naturlig	føde	som	muligt.
•	 Vælg	gerne	magre	kød-	og	mælkeprodukter.
•	 Spar som sædvanligt på salt og sukker.  

•	 Spis	varieret:	Det	første	af	de	danske	kostråd 
– det er der heldigvis tit mulighed for på rejse.

•	 Spis	moderate	portioner	(lav-moderat	aktivitet):	
1	håndflade;	protein	(fisk,	kød,	fjerkræ,	æg	o.l.),	
1	knyttet	hånd;	grøntsager,	1	skålformet	hånd;	
kulhydrater	(kartofler,	ris,	pasta,	brød)	og	
sundt	fedt	(olie);	mængde	som	1	tommelfinger.
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27	|  DRIK VAND

Kroppen har brug for vand – også på rejse. 

•	 Drik	cirka	1½-2	liter	vand,	8	glas,	i	løbet	
af dagen, mere hvis man sveder meget på 
grund af meget varmt vejr eller træning. 
Man har også brug for vand i koldt vejr. 

•	 Drik	vand,	det	slukker	tørsten	og	’mætter’. 

•	 Drik	vand	til	maden	(eller	lige	før/efter	maden). 

•	 Drik et glas vand for hvert glas alkohol. 

•	 Drikker	du	alkohol?	1)	Drik	rigelig	vand	til.	 
2)	Spis	protein/fedt	til	fx	ost	eller	nødder;	 
det sikrer langsommere optag, hvilket er  
sundere.	3)	Begræns	alkohol-indtag,	så	du	
undgår ekstremt kalorieinput og hovedpine.
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28	|  SPIS OG DRIK NOK

Man skal ikke overspise, men det er mindst lige 
så væsentligt at få næring nok, for sund kost i 
de	rigtige	mængder	holder	kroppen	kørende.
Spis regelmæssigt morgen, middag og aften.

Spis afbalancerede måltider, eksempelvis:  
T-tallerken model: 1/2 tallerken grøntsager,  
1/4 tallerken kulhydrater (ris, pasta, o.l.),  
1/4 tallerken protein (kød, fisk, fjerkræ o.l.)

Er man meget fysisk aktiv, eventuelt også 
mere	end	man	ellers	er,	bør	man	sørge	for	at	
indtage	tilstrækkelig	(ekstra)	energi.	 
Mellemmåltider ved behov ellers ikke.
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29	|  MINIMER MADSPILD

I lufthavne, på krydstogtsskibe og mange  
restauranter	er	der	buffeter	med	(alt,	alt	for)	 
rigelige mængder mad.

Let	adgang	til	fri	all-inclusive	mad	betyder,	at	
mange skovler mad op på tallerkenen, tit uden 
at spise op, d.v.s. at samlet set bliver der hver 
dag smidt enorme mængder mad ud.

Man	gør	en	god	gerning	for	sig	selv	og	andre	og	
miljøet	ved	at	deltage	i	kampen	mod	madspild	– 
også på ferie: Man tager kun det, man kan spise.

•	 Spar	på	Jordens	begrænsede	ressourcer.
•	 Hjælp med at begrænse CO2-udslippet.
•	 Vær en god rollemodel for andre. 
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•	  
 Råd til sund form til hverdag og på rejse 
 
Tab	fedt	og	øg	muskelmasse	samtidig	med	
sund kost (vægttab skal ske langsomt) og:

•	 Styrketræning 
Holder	på	muskelmasse,	øger	styrke/sund-
hed,	højt	kalorieforbrug	afh.	af	program	 
–	efterforbrænding	kan	være	høj. 

•	 Konditionstræning  
Forbedrer	kondition/sundhed.	Kalorieforbrug	
kan	være	højt	–	kræver	intensiv	træning. 
Er	konditræning	nødvendig?	Ikke	hvis	mus-
kelmasse og vægttab er det primære, men 
essentielt,	hvis	mål	er	kondi/udholdenhed. 

•	 NEAT, non-exercise activity thermogenesis  
Al bevægelse, hvor man ikke træner. 
Forbedrer sundhed. Øger kalorieforbrug.
Kort restitutionstid. Er let at gå til.

kalorieforbrug.Kort
kalorieforbrug.Kort
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30	|  VÆR FYSISK AKTIV

Bevæg dig Bevar	dig	lød	en	tidligere	kampagne	
fra Sundhedsstyrelsen – og de ord opsummerer 
hovedbudskabet:

Uanset om man er på rejse eller hjemme, gæl-
der det om at bevæge kroppen mest muligt. 
Kroppen	har	det	bedre	og	bliver	sundere;	 
man modvirker overvægt og en række livsstils-
sygdomme med fysisk aktivitet og motion.

Brug	enhver	lejlighed	til	at	røre	dig:

•	 Stå	og	gå	mere;	rejs	dig	op	mindst	hver	½	t
•	 Minimer stillesiddende perioder
•	 Dyrk	mere	motion/transportmotion;	gå/cykl

Brug ventetid i lufthavne, ventesale og på 
rastepladser fornuftigt: Bevæg dig; stræk 
ud, gå rundt, balancér, lav små-bevægelser.
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31	|  OPBYG FYSISK KAPITAL

God form gavner mere end man tænker over til 
daglig	–	og	gør	én	mere	robust	på	rejser	–	og	
er næsten en forudsætning, hvis man vil på en 
adventure tur med ekstraordinær fysisk aktivitet. 

Jo større fysisk kapital, jo bedre klarer 
man sig i ventede og uventede situationer. 

Vil	man	have	det	bedste	fundament,	bør	man	
træne alsidigt og styrke sine svage områder,  
så der ikke er noget, der hæmmer én.

Sammensæt træningen i hverdagen og på rejse 
med varierede – efter behov – mængder af:

•	 Kondition;	gang,	løb,	sjipning,	roning	osv.
•	 Styrke;	kropsvægt,	vægte,	elastikker	m.m.
•	 Motorik;	agility,	dans,	balancer	osv.
•	 Smidighed;	strækøvelser,	dyreøvelser	osv.
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Sport (for alle)

Ud over fitnesstræning i utallige udgaver 
findes	der	over	100	forskellige	sportsgrene;	
nogle af de mest udbredte typer på ferie-
steder,	resorts	og/eller	krydstogtsskibe	er:

•	 Bordtennis
•	 Badminton
•	 Tennis
•	 Basketball
•	 Beach	volley,	eller	volleyball
•	 Svømning,	snorkling,	dykning	
•	 Roning, kajak, kano m.m.
•	 Gymnastik
•	 Dans;	der	er	adskillige	former
•	 Golf
•	 Mini-golf
•	 Bowling
•	 Klatring;	tov	eller	klatrevæg
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32	|  PRØV NOGET ANDET

Prøv	en	ny	type	motion	eller	sport.	Regelmæssig	
træning er fint, til gengæld er det også næsten 
et krav, at man varierer træningen, hvis man vil 
have	fremgang.	Så	man	behøver	heller	ikke	at	
få stress, hvis der ikke er de vanlige trænings-
faciliteter	på	rejsen	eller	ferien.

Rejseaktivitet giver mulighed for at motionere i 
andre omgivelser med andre muligheder inde 
og	ude.	Og	selvom	uvante	faciliteter	kan	være	
udfordrende, er de en fordel for krop og hjerne.

Er	(fitness)	maskinerne	for	dårlige,	er	det	op-
lagt	at	lave	frie	øvelser	på	gulv	fx	løb,	hop,	
hink,	squat	variationer,	lunges	(fremfald),	
armstrækninger	og	lænde-	og	maveøvelser.

Ældre fitnessmaskiner kan være udmærkede, 
anvendelige, men træn ikke i uvirksomt udstyr, 
der føles underligt. Find hellere på noget andet.
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33	|  SID MINDRE

Sid mindst muligt: Det vigtigste tip i hverdagen 
- og især også på lange rejser i fly, bus og bil. 

Undgå at sidde for længe ad gangen.

Langvarig	sidden	–	mange	sidder	7-10	timer	
dagligt	–	giver	dårligt	blodomløb,	kan	give	hæ-
vede	ben,	og	hovedpine	eller	ømhed	i	ryggen.	

Man bør rejse sig op mindst hver ½ time.

At stå er bedre end at sidde ...

Sid bedre: Undgå at sidde med krydsede ben, 
hvilket	kan	påvirke	blodomløb	og	led.

Skift stilling løbende;	sid	rank	eller	afslappet,	
med ben samlede eller adskilte osv. Sid evt. af 
og til hvis muligt på bold, skråpude, rokkestol o.l.
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34	|  STÅ MERE

Generelt	set	bør	man	hver	dag	stå	mere,	fordi	
man sidder for meget i bil, bus, tog eller fly og 
når man spiser, læser, skriver eller ser tv.  

Man bør stå mere i stedet for at blive siddende, 
eksempelvis	når	man	venter	(i	en	ventesal).

Man bør stå i afvekslende stillinger, det kan 
aflaste	ryggen;	det	er	sundt	at	bevæge	benene.

At gå er bedre end at stå	(for	blodomløbet)	...	

Fly-sundhedsundersøgelser har vist: 
Det kan modvirke blodpropper ifm. flyrejse, at 
rejse sig op – stå op – og helst bevæge benene.

Gå eller trip på stedet, ryst og stræk kroppen. 

Stå på hænder. At vende omvendt, inverted, 
er	også	sundt	og	styrker	arme	og	krop,	core.	 
Start	evt.	med	planke	og	flyt	fødder	op	ad	væg.	
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35	|  GÅ MERE

Gang er sundt. Og man kan gå sig i bedre form 
og holde vægten vedlige eller endda tabe sig 
ved	at	gå	flere	skridt	i	løbet	af	dagen.

Helst	min.	10.000	skridt	pr.	dag	(gerne	flere)

Gang er den måske nemmeste form for motion 
hjemme og på rejse. Da intensiteten er ret lav, 
er det overkommeligt at gå en tur, og man bliver 
typisk ikke så sulten som efter anden motion og 
undgår dermed at spise for meget.
Ulempen	er,	at	der	skal	gås	langt	og/eller	hurtigt,	
hvis man vil vidt omkring eller forbrænde meget.

Tips	til	at	øge	antal	skridt	og/eller	forbrænding:	
1)	Brug	skridttæller,	fitness	tracker	eller	mobilapp	 
2)	Gå	med	stave	3)	Gå	hurtigt;	powerwalk  
4)	Gå	i	bakker	og	på	trapper	5)	Gå	med	rygsæk.
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36	|  GÅ LÆNGERE 

Vandring, hiking, er blevet en populær form 
for idræts- og fritidsaktivitet for motionister og 
naturinteresserede i alle aldre. Det er anbefalet.

At vandre, gå en lang tur, er oplagt, når man er 
på	(ferie)rejse.	Man	ser	mere	af	naturen	tæt	på	
og får frisk luft og sund motion samtidig med. 

I visse egne er det anbefalet at have en guide 
med sig, så man får de bedste tips til og på  
turen – og undgår at fare vild i ukendt terræn.

Byvandring er en anden, overraskende oplevel-
sesrig mulighed for kulturelt interesserede og 
andre, der vil have mere ud af sightseeingturen.

Man kan gå selv med et kort og en guidebog, 
men en lokalkendt guide kan fortælle ’insider’  
historier og vise særlige, spændende steder.
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Trappetræning

Alene det at gå op ad trapper er effektiv 
træning.	Alternativt	kan	man	løbe,	hvilket	
er	høj-intensiv	træning	med	højt	energi-
forbrug.	Løb	eller	jog	op	og	gå	evt.	nedad.	

Antal ture afhænger af antal trin eksempel-
vis: 50 trin: 5-20 ture. 800 trin: 1-3 ture. 

Start med få ture, trappetræning kræver 
optræning, så man undgår ømhed i knæ.

Afhængigt af trinenes udseende, smalle 
eller brede, regel- eller uregelmæssig kan 
man lave diverse variationer: 

•	 Sidelæns gang eller jog
•	 Dobbelttrin, træd over et trin
•	 Hop eller sprællemandshop op
•	 Sidelæns	lungehop/saksehop
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37	|  TAG TRAPPEN

Trappegang er suveræn funktionel rejse- og 
hverdagsmotion, der styrker og opstrammer ben 
og bagdel og forbedrer kondi og udholdenhed.

Man	behøver	hverken	omklædning	eller	forbe-
redelse;	man	tager	bare	trapperne	ved	enhver	
lejlighed;	på	jobbet,	uddannelsesinstitutionen,	 
i	indkøbscentret,	i	lufthavnen,	på	krydstogtsskibet	
eller hotellet: Drop elevatoren, brug benene.  
Tunge kufferter? Tag elevatoren og ellers trappen.

Ønskes endnu mere motion? Vertical running 
kan	anbefales.	Lodret	løb	(op	ad	trapper)	giver	
høj-intensiv	træning	med	et	højt	energiforbrug.	

Det er helt oplagt at dyrke trappetræning på 
rejser. På hoteller eller i stormagasiner med 
typiske trapper eller ’automatisk’ på eksotiske 
lokaliteter, hvor trapper, der jævnligt er ujævne 
og uregelmæssige, er en del af oplevelsen. 
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38	|  LØB EN TUR

Løbetur?	Man	kan	rejse	for	at	løbe	og	deltage	i	
korte,	lange	eller	ekstreme	løb,	i	kulde	eller	hede	
eller	normal	temperatur.	I	bjerge,	skove,	ørkener	
eller byer fx Berlin eller Boston marathon.

Man	kan	også	bare	løbe	en	tur:	Løbeentusiaster	
behøver	ikke	at	holde	pause	på	rejse.	Tværtimod;	
for	det	meste	er	det	muligt	at	løbe	som	vanligt	
og endda i afvekslende nye omgivelser. 
Undtagelse: I egne med udpræget kriminalitet  
eller ekstreme natur- eller klimaforhold.

En	løbetur	giver	mulighed	for	lokal	sightseeing 
og (tids)effektiv	konditionstræning på rejse.

Man kan krydre løbeturen med anden motion: 
Mange byer har outdoor fitness parker med 
træningsstationer eller cirkeltræningsposter 
langs gader eller stier. Prøv det til afveksling.
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39	|  CYKL EN TUR

Cykeltur?	Man	kan	rejse	for	at	cykle	i	særlige
bjergrige	egne	fx	Frankrig	(Tour),	Italien	(Giro)	 
og	Spanien	(Vuelta)	med	udfordrende	stigninger.

Man	kan	også	’bare’	cykle	en	tur:	Mange	steder	
er	det	muligt	at	leje	en	cykel	til	en	tur	i	fremmede
landskaber.	Bær	evt.	rygsæk	(til	souvenirs	o.l.).
Husk punkterfri dæk ... eller lappegrej.

En	cykel	gør	det	muligt	at	komme	længere	 
omkring end på gåben. For de mere magelige 
er	der	visse	steder	el-cykler	til	at	hjælpe	på	turen	
eller endda biler, der transporterer bagagen.

Cykling giver særlige muligheder for intens lokal 
sightseeing kombineret med konditionstræning. 
Indendørs	spinning eller motionscykling er 
et træningsmæssigt udmærket alternativ eller 
supplement i tilfælde af dårligt vejr.
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40	|  TAG EN TUR PÅ VANDET

Kano- og kajakroning er helt oplagt, især hvis 
man er vant til at være på vandet, er i nærheden 
af vand og har mulighed for at leje udstyr:  
Natur- og motionsoplevelser på samme tid.

Også nyere rejsemål fx Kroatien og Montenegro 
tilbyder	kajak-/kanosejlads	eller	river	rafting	for	
action-interesserede.

For kajakroere er der i mange lande mulighed 
for at padle langs kysten – de rutinerede kan  
fx	padle	Menorca	(spansk	ø)	rundt.

En populær nyere ferie- og fitnessaktivitet er 
SUP, stand-up paddling, der træner adskillige 
muskler	samt	balance-	og	koordinationsevnen.	

Sejlads er fantastisk, men mere omstændeligt 
– kræver uddannelse – og bekosteligt.
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41	|  TAG EN TUR I  VANDET

Havsvømning	er	ikke	kun	for	triatleter.	Alle,	der 
kan	svømme,	bør	tage	en	tur	i	bølgerne.	Det	
motionerer	muskler	og	kredsløb	–	og	sanser. 
Tjek skiltning om vandkvalitet, strømforhold og 
særlige påbud; frist ikke krokodiller eller hajer!

Det næstbedste er en tur i poolen, især et 
svømmebassin	til	banesvømning,	så	man	kan	
svømme	rask	til	uden	risiko	for	sammenstød	
med badebolde eller luftmadrasser.

Svøm i højt eller moderat tempo og langt, 1 km 
eller	mere,	for	at	få	effektiv	kredsløbstræning. 

Vandland? Anbefalet: Kan motionere muskler 
såvel som lattermuskler og er for hele familien. 

Snorkling? En eventyrlig oplevelse og tæller 
som fysisk aktivitet. Dykning? Ditto, men  
kræver uddannelse og særligt udstyr.
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Holdtræning og individuel træning

Solotræning er nem at arrangere: Det kan 
foregå næsten hvor- og nårsomhelst. 

Til gengæld har holdtræning – puls eller 
styrke – med musik, instruktion og andre 
deltagere	en	høj	motivationsfaktor,	som	
bevirker at flere får mere lyst til at træne  
og	øget	lyst	til	at	fortsætte	med	at	træne.

Er man på rejse og er der mulighed for 
holdtræning,	er	det	anbefalet	at	prøve	det. 
  
Der	findes	hold	for	ethvert	niveau	og	behov.	
På krydstogsskibe og hoteller er det typisk 
gratis at deltage i holdtræningen, der om-
fatter nem turist-træning.  
Tjek aktuelt program, vælg hold og deltag.  
Hjernen trænes af nye udfordringer.
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42	|  CARDIO TRÆNING

Cardio	betyder	(vedrørende)	hjerte	og	bruges	
også	om	cardiotræning,	kredsløbstræning,	der	
styrker	hjertet;	forbedrer	kondition	og	sundhed. 
Udtrykket	cardio	anvendes	især	om	kredsløbs-
træning	på	cardiomaskiner:	Løbebånd,	cykler,	
ro-	og	stepmaskiner,	crosstrænere	med	flere.

Konditræning uden maskiner træner musklerne 
mere	alsidigt.	Til	gengæld	muliggør	cardio- 
maskiner	træning	med	høj	intensitet	indendørs,	
også	når	vejr	eller	omgivelser	vanskeliggør	
udeaktiviteter.

3-5 gange pr. uge, 20-60 minutter pr. gang
Eksempel:	Kortvarigt	<20-30	min.:	Høj	intensitet. 
Lang	varighed:	>½-1	t:	Moderat-høj	intensitet.

Prøv noget nyt: Brug andre maskiner end de 
vante og skift mellem maskin- og programtyper 
– eller prøv holdtræning med puls (aerobic).

sundhed.Udtrykket
sundhed.Udtrykket
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Step op træning

Basis step
1	minut	op-op-ned-ned	(højre	fod	starter)
1	minut	op-op-ned-ned	(venstre	fod	start)
Skift fod igen. Skift start-fod hvert minut. 

Alternativt:	Træd	op	med	højre,	venstre	op, 
ned	med	højre,	ned	og	støt,	tap, med venstre. 
Start forfra med venstre. Skift for hvert trin. 

Løfttrin step (løft	–	eller	tap	–	skifter	ben) 
Variationer	(vælg	en	eller	skift	mellem	dem):
Op-knæløft-ned-ned	(automatisk	skift)
Op-hæltræk-ned-ned	(automatisk	skift)
Op-ben	til	siden-ned-ned	(automatisk	skift)

Over top	(på	tværs	eller	langs)	 
Sidelæns	op-op-ned-ned	og	støt.	Retur.
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43	|  STEP OP TRÆNING

Ingen	cardioudstyr?	Ikke	lyst	til	gang	eller	løb? 
Så	er	step	(up)	et	nemt,	effektivt	alternativ.	 
I	mange	(hotel)fitnesscentre	er	der	stepbænk(e) 
og	i	krydstogtsskibes	fitnesscentre	er	der	tit	et	
frit gulvareal og bænke klar til brug. 

Steptræning styrker muskler og  
kredsløb	med	lav	belastning	på	led.

Er du vant til steptræning hjemmefra? Så tag 
din favoritmusik med og step med variationer. 
Alternativt:	Enkel	basis	step	op/op/ned/ned,	 
1	min.	med	højre	fod	start,	1	min.	med	venstre	
fod start. Gentag et antal gange. Varier med 
simple	bentrin:	Skip,	kick,	knæløft,	legcurl	o.l.	 
Videoklip:	https://youtu.be/Hf7_sAJdpz0

Alternativt:	Nogle	hoteller/skibe	har	step	hold.	
Eller: Brug step- eller trappemaskiner.

https://youtu.be/Hf7_sAJdpz0


  

    94 REJSE FITNESS I form på farten - sundhed og motion på rejse og ferie

Sjippetræning

Tov skal have rigtig længde: Når du står på 
tov, skal håndtag nå op under armhuler.  
Plast- eller metal-tov svinger hurtigst.
Start med kort tid, sjip længere med tiden.  
Sjip	med	sænkede	skuldre	og	arme;	det	er	
hænder, der skal svinge tov uden for stort 
besvær.	Hop	over,	når	du	hører	tov	på	gulv.

Hop eller jog over tovet. Sjip i moderat 
tempo	–	ikke	for	langsomt	–	eller	med	højt	
tempo fx i intervaller fx 8-12 repetitioner a:
 
15 sekunders hurtig sjip eller dobbeltsving 
45 sekunders moderat tempo sjipning

Eller	variér	basis	sjip	med	skip,	knæløft,	
kick,	sprællemænd,	saksehop	og	lignende.
Video:	https://youtu.be/XqLxH8J7AJY

lignende.Video
lignende.Video
https://youtu.be/XqLxH8J7AJY
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44	|  SJIPNING FOR ENHVER

Sjipning er en suveræn rejse fitness aktivitet. 
Redskabet fylder og vejer næsten ingenting 
– er let at have med sig på rejsen – og giver 
eminent tidseffektiv konditionstræning og  
fremmer vægtvedligehold eller vægttab. 

”15 minutters sjipning kan give samme  
energiforbrug som ½ times jogging”

Sjipning	gør	det	ret	nemt	at	holde	formen	på	
farten. Man kan sjippe ude eller inde, hvis der 
er	højt	nok	til	loftet	og	en	smule	gulvplads.
Man kan sjippe helt enkelt med jog eller hop 
eller man kan veksle mellem diverse trin. 

I starten er det nok at sjippe 3-5 minutter pr. gang 
eller korte 15-30 sek. intervaller flere gange.  
Øg gradvist over en periode til 20-60 minutter 
afhængigt af intensitet og tempo i programmet. 
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Kropsvægt styrketræning

Basisprogram https://youtu.be/YH5LmwoOwxI

1-3		sæt	(serier)	a	8-12	repetitioner	(gange) 
1-2  minutters pause mellem sæt.

10		Squat	(benbøjning);	 
	 stå,	bøj/stræk	ben/hofter.

10  Armstrækning 
	 I	planke,	bøj/stræk	arme.

10	 Kropshævning;	hæng 
	 lodret	el.	skrå;	bøj/stræk	 
 arme. Eller elastikroning.

10	 Rygstrækning;	på	mave	 
	 løft/sænk	overkroppen.

10	 Mavebøjninger;	på	ryg 
	 løft/sænk	overkroppen.
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45	|  KROPSVÆGTTRÆNING

Kropsvægttræning er optimalt til rejsebrug: 
Man har automatisk redskabet med sig og det 
er tungt nok til effektiv styrketræning.

De	fleste	kropsvægtøvelser	kan	udføres	overalt,	
så man får trænet alle kroppens store muskler.
Øvre	ryg	og	forsiden	af	armene,	biceps,	er	dog	
vanskelige at træne effektivt med mindre, man 
har et solidt bord, en makker eller et stativ: Man 
har brug for noget at hæve sig op i. Alternativt:  
Elastikker – lette at transportere – eller vægte.

Gør	kropsvægttræning	hårdere:	Gå	fra	squat,	
benbøjninger,	på	begge	ben	til	squat	på	et	ben. 
Gå fra push-ups, armstrækninger, på begge 
arme til push-ups på en arm.  
Kroppens	position	kan	ændres,	øvelsen	gøres	
lettere eller hårdere, fx push-ups eller planker 
med	støtte	på	hænder	og	enten	knæ	eller	tæer.
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Intervalprogrammer (tre	eksempler)

1:1

1 minuts intensiv aktivitet efterfulgt af  
1 minuts aktiv pause ved lav intensitet
10	repetitioner	(10	x	1:1	=	20	minutter)	

10-20-30 (eller 5-10-15) 

30 sekunders moderat-intensiv aktivitet
20	sekunders	høj-intensiv	aktivitet
10	sekunders	super-høj-intensiv	aktivitet 
5	repetitioner	(5x1	min.,	gentag	1-4	gange) 
2 minutters pause ml. hvert sæt a 5 rep.

Tabata inspireret model

20	sekunders	super-høj-intensiv	aktivitet 
10 sekunders pause eller aktiv pause. 
6-8	repetitioner	(8	x	20:10	s	=	4	minutter) 
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46	|  INTERVALTRÆNING

På rejser i forbindelse med job er tiden tit knap, 
så træningen skal helst være tidseffektiv. 
På ferie har man oftere tid til rådighed, alligevel 
kan man foretrække at træne hårdt og kort for 
at have mere tid til sightseeing eller solbadning.

Intervaltræning er en oplagt metode til at opnå 
hurtig	og	effektiv	kredsløbstræning	og	mange	
forsøg	har	dokumenteret,	at	intervaltræning	
ikke bare virker præstations- men også sund-
hedsfremmende og kan blandt andet medvirke 
til at forebygge diabetes type 2.

Intervaltræning	kan	udføres	på	alle	niveauer,	fra	
intervalgang	til	sprintløb	træning.	Træn	intervaller	
fx 1-3 gange om ugen, 15-30 minutters pas.  
Under	cykling,	gang,	løb,	sjip,	step	op,	puls	
(aerobic),	roning,	svømning	og	lignende. 
Husk opvarmning, gradvis start, 5-10 minutter. 



  

    100 REJSE FITNESS I form på farten - sundhed og motion på rejse og ferie

Cirkeltræning med kropsvægt

Basisprogram 

60	sekunder	ved	hver	øvelse. 
Fortsæt	uden	pause	til	næste	øvelse. 
1-3 runder uden pause imellem runder.

•	 Benbøjninger,	squat	

•	 Armstrækninger, push-up

•	 Kropshævninger, pull-up

•	 Rygstrækninger,	back	extension

•	 Mavebøjninger,	ab	curl	(sit	up)

De	nævnte	basisøvelse	for	underkrop,	
overkrop	og	krop	(core)	–	der	anvendes	i	 
styrke-grundprogrammer – kan erstattes 
af	andre	øvelser.	Se	også	næste	opslag.
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47	|  CIRCUIT TRÆNING

Circuit	træning,	eller	cirkeltræning,	er	en	alsidig	
og overkommelig træningsmetode til rejsebrug:  
Man	laver	øvelser	ud-i-et	uden	pauser,	hvilket	
giver en hurtig, effektiv og varieret træning. 
Man kan træne med kropsvægt, udstyr eller 
maskiner afhængigt af stedets muligheder.

Cirkeltræning model	(varm	op	5-10	minutter):

•	 Konditions- eller styrketræning. Ofte blandes 
konditions-	og	styrkeøvelser	fx	på	skift. 

•	 9-12	øvelser	(er	norm,	men	3-20+	er	muligt) 

•	 Øvelse	udføres	på	tid	fx	30,	45	eller	60	sek.	
(eller	et	antal	repetitioner	fx	10-16). 

•	 Ingen	(kort)	pause,	0-15	sek.,	mellem	øvelser. 

•	 Man	laver	1-3	runder,	øvelsesserier. 

•	 Udføres	på	stedet	eller	rundt	i	lokale/område.
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7-Minute Workout (ny version)
 
Varm	op.	Hver	øvelse	i	30	sek.,	1-3	runder:

1. 	 Spræl	(jack)	
2.  Armstrækning 
3. 	 Benbøj/squat
4. 	 Mavebøjning	
5.  Step op 
6.  Rygstrækning
7. 	 Fremfald/lunge
8. 	 T:	Ned/op/drej	
9. 	 Knæløft	(jog)		
10. Bagsideplanke
11. Box squat
12. Planke

Link	til	video	med	7	minute	workout:	 
http://samvirke.dk/artikler/the-7-minute-work-
out-sadan-traener-du-pa-bare-7-minutter

http://samvirke.dk/artikler/the
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3 Mikro-circuit programmer 

Vælg	#1,	2	eller	3	(a	4	øvelser).	(30)	60	sek.	
pr.	øvelse.	2-4	runder	uden	pause	imellem.

#1	 1.	Squat	jump;	hop	højt	op,	land	’blødt’ 
	 2.	Rygstrækninger;	på	mave,	løft	krop 
	 3.	Skøjtehop	-	på	et	ben	-	side	til	side 
	 4.	Mavebøjninger;	på	ryg,	løft	overkrop

#2	 1.	Jumping	jack;	sprællemandshop	 
	 2.	Burpees;	ned	på	gulv	og	op 
	 3.	Scissors;	sakse,	fødder	frem/tilbage 
 4. Rygstrækninger, arme og ben ude

#3	 1.	Hurtigløb	på	sted,	evt.	høje	knæløft 
	 2.	Armstrækninger,	bøj/stræk	arme 
	 3.	Jog	sted,	løb,	træk	hæle	op	til	bagdel 
	 4.	Bro-løft;	lig	på	ryg,	løft/sænk	bagdel

Øvelserne	kan	erstattes	af	andre	øvelser.	
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48	|  STYRKETRÆNING

Styrketræning? Det måske vigtigste middel til 
bedre sundhed, præstation og kropskomposition 
og vil man i form til adventurerejser er styrke- 
træning	–	med	målrettede	øvelser	–	et	must.

Generelt	behøver	man	ikke	ret	megen	styrke-
træning, for at det virker: 2-3 gange pr. uge a 
30-60 minutter er nok og formen kan vedlige-
holdes på rejse med kun 1-2 gange per uge  
a 15-30 minutter, når man træner intensivt: 

Vægten	bør	være	så	tung	at	man	kun	kan	løfte	
den	8-12	gange	med	god	teknik	(og	overskud	til	
1-2	ekstra	løft).	Anbefalet	træningsmængde:

8-10 øvelser for de store muskelgrupper
2-4 sæt (serier) a 8-12 gentagelser.
1-2 minutters pause imellem sæt.
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Fitnesscenter basis styrkeprogram
 
Krydstogtsskibe, mange hoteller og nu også 
visse	lufthavne	tilbyder	fitness;	1)	cardio-
maskiner,	2)	styrkemaskiner	og	3)	frie	vægte. 

Basis	grundprogram	(fitnesscenter)	 
https://youtu.be/tobEsmubeSs

10 Benpres 

10	Roning	(row) 

10 Brystpres 

10	Rygtræk	(pulldown) 

10	Sideløft	eller	pres	op 

10 Rygstrækning 

10	Mavebøjning,	bænk	el.	gulv	

https://youtu.be/tobEsmubeSs


                                                                                             107REJSE FITNESS I form på farten - sundhed og motion på rejse og ferie

Er man ikke vant til at styrketræne, kan en rejse 
bruges til at komme i gang med træningen.  
På hoteller og krydstogtsskibe er der fitness 
centre	med	maskiner,	hvor	man	kan	træne	alle	
kroppens store muskler. Det bedste er at få 
hjælp af en træner, så man kommer godt i gang.
Er man vant til at styrketræne, giver en rejse en 
mulighed for at træne med andet udstyr i andre 
rammer. Variation kan fremme træningsfremgang. 

Det er ikke alle hoteller og skibe, der har frivægts- 
udstyr, fordi det kræver viden og færdighed, men 
der er ofte håndvægte og evt. kabelmaskiner og 
med disse kan man træne næsten hele kroppen: 
Man	kan	finde	video/app	programmer	på	nettet	–	
eller	man	kan	lave	let	maskintræning	eller	circuit. 

Man	kan	udføre	utallige	øvelser	med	kroppens	
egen vægt desuden eller alternativt: Medbring en 
træningselastik	(tube	eller	powerband)	på	rejsen. 
Man får normalt en øvelsesguide ved elastik-køb.
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• 	

Core training program
 
Selvom man ellers holder træningsfri, kan 
man måske lave 5-10 minutters mave-ryg 
træning;	core	training,	kropskerne-motion	
for	musklerne	omkring	rygsøjlen.

Core basis program: 1-3 gange pr. uge

10		 a)	Rygstrækninger	 
	 I	bænk/på	mave,	løft/sænk	overkrop 
10		b)	Mavebøjninger	 
	 Lig	på	ryg	(bænk),	løft/sænk	overkrop	
 a og b lige efter hinanden, gentag 1-3 x

Planke: På underarme og tæer: 10-120 sek. 
Sideplanke:	På	underarm	og	underben/fod:	
10-60	sek.	på	højre	og	venstre	side. 
Omvendt	planke	(eller	bro):	På	hænder	eller	
øvre	ryg/skuldre	og	hæle	i	gulv.	10-60	sek.
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Kan man motivere sig til at træne alene, er det 
godt, men normalt er det en fordel at finde en 
træningsmakker, så man motiverer hinanden.
På	forretningsrejse	er	det	en	anbefalet	social	 
aktivitet at træne sammen med kollegaer. 
På	ferie	er	fysisk	aktivitet	en	sjov(ere)	måde	at	
være sammen med familie og venner på.

Tips til styrketræning:

•	 Få vejledning, hvis du er begynder.
•	 Tjek, at vægte, kabler, elastikker o.l. er sikre: 

At der ikke er brud, revner eller mangler. 
•	 Vær	koncentreret	omkring	øvelserne.
•	 Vent med snak til bagefter: Træn, når du træner.
•	 Løft	med	kontrol	og	præcision,	spænd	muskler.
•	 Træn	med	flot	holdning	og	stærke	bevægelser.
•	 Træk vejret regelmæssigt og jævnt.

Med	koncentreret	træning,	når	man	hurtigere	og	
sikrere igennem træningsprogrammet.
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49	|  STRÆK OG MOBILITET

Jo lettere man kan bevæge krop og lemmer, 
desto lettere er hverdagsaktiviteter og mange 
former for idræt – og tilstrækkelig bevægelighed 
fremmer sundhed og velvære. 
Strækøvelser	handler	ikke	om	at	blive	ekstremt	
smidig, men om at ens led bevarer en normal 
bevægelighed, så man kan bevæge sig frit uden 
at være hæmmet af stive, stramme muskler.

Man	kan	deltage	i	yoga	eller	stretching	klasser	
eller strække ud på egen hånd fx lave yoga  
solhilsenen,	der	kan	tilpasses	efter	behov;	i	
stedet	for	strakte	ben	så	bøjede	ben,	i	stedet	
for hænder på gulvet, så hænder på benene. 

Strækøvelser;	lav	spontane	stræk	ved	behov

Vejrtrækning;	roligt	åndedræt	fremmer	afslapning

Afspænding;	slap	periodisk	helt	af;	vær	off-line
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Basis strækprogram
 
En lille serie med enkle stræk som kan  
holde	ryggen	bevægelig	og	øge	velværet.

Hold hvert stræk i 20-30 sek. 

•	 Stræk arme op og ryg let bagover.

•	 Arme	ned,	bøj	krop;	stræk	bagside.

•	 Sidebøj,	hånd	i	side	(højre,	venstre)

•	 Drej overkrop roligt side til side.

•	 Stå	med	fødderne	forskudt,	 
hold	bageste	hæl	i	gulvet;	 
stræk læg og hofte. Skift ben.

Video:  
https://youtu.be/bbzskphHC78

https://youtu.be/bbzskphHC78
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Yoga Solhilsen A
 
Stå	med	fødder	samlede	eller	i	hoftebredde.

Indånd Stræk	krop;	arme	op,	ryg	let	bagover
Udånd		Bøj	frem,	luk	krop,	hænder	i	gulv
Indånd Ret lidt op, åbn bryst, kig frem
Udånd Hænder i gulv, ben bagud, krop ned
Indånd Stræk arme, åbn bryst, hoved op
Udånd Skub krop bagud, bagdel op 
Indånd Gå/hop	frem,	kig	frem,	åbn	bryst 
Udånd Bøj	frem,	luk	krop,	hænder	i	gulv 
Indånd Ret	op	til	oprejst;	arme	frem.	op 
Udånd Sænk arme ned, stå i startstilling 
Video:	https://youtu.be/qLcL26Fn5Ok

https://youtu.be/qLcL26Fn5Ok
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Rite 1

Rite 2

Rite 3

Rite 4

Rite 5

De Fem Tibetanere;	overskuelig	rejse-yoga
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De Fem Tibetanere
 
Yogaserie.	Hver	øvelse	21	gange	(eller	færre)

Rite 1 – Snurretoppen 
Stå med arme ud til side. Krop rank, hagen 
inde.	Gå	1/1	rundt	på	sted.	Træk	vejr	roligt. 
Rite 2 – Lyset 
På ryg. Ben samlet. Arme nede, hænder i 
gulv.	Løft	hoved.	Løft	ben	lodret	op.	Sænk. 
Rite 3 – Halvmånen 
På underben. Oprejst overkrop. Hænder på 
bagdel. Kig ned-op, åbn bryst, krop bagover.  
Rite 4 – Broen 
Sid på gulv. Rank overkrop, ben frem. Hæn-
der	i	gulv	ved	hofter.	Løft	op	i	bro.	Sænk. 
Rite 5 – Bjerget 
På hænder og tæer: Krop hænger i arme. 
Skub	krop	opad	og	bagud;	bagdel	i	vejret,	
hoved nede mellem armene, hæle i gulv.
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50	|  KOM I (BEDRE) FORM

Rejse fitness kan foregå på alle niveauer. Fra 
åndedrætsøvelser	over	distance-	eller	styrke-
træning til intervaltræning. Inde og ude. Under-
vejs,	på	værelset,	i	naturen	eller	fitnesscenter.	

Hvad har du brug for?
Hvad har du lyst til?
Hvad har du tid til?

På forretningsrejse eller ferierejse? Uanset  
rejsens formål er det fordelagtigt at være fysisk 
aktiv	og	bevæge	sig	mest	muligt	i	løbet	af	dagen	
–	og	har	man	tid	og	lyst,	gerne	intensiv	motion;	
det	behøver	ikke	at	tage	lang	tid.	Træn	smart:
Vælg den rigtige aktivitet i den rigtige mængde:

•	 Kom i form
•	 Hold formen
•	 Kom	i	bedre	form	(topform)
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Kom i form

Laver	du	(næsten)	ingen	fysisk	aktivitet	til	dag-
lig, kan ferien være en passende lejlighed til at 
starte:	Lav	evt.	blot	lidt	end	i	dagligdagen:

1. Bevæg dig mere generelt 
Vær mere på benene, gå mere, tag trapperne.

2. Lav ekstra små-aktiviteter 
Benyt enhver lejlighed til at bevæge dig mere 
end ellers, gå omveje, tag ekstra ture osv.

3. Gå ture 
Gå	en	skøn	morgen-	eller	aftentur;	det	giver	
ud over motionen ekstra gratis sightseeing.

4. Tag prøvetimer i idræt eller motion 
Prøv	en	(ny)	idræt	fx	vandaerobic,	vandreture,	
ridning,	dansetimer,	(vand)cykelture	m.m.
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Kom i form

Er	du	ikke	vant	til	at	motionere,	bør	du	starte	
gradvist op. Gerne regelmæssigt, men i små 
portioner til at starte med. 
Er du heller ikke vant til at gå, kan du starte 
med korte gåture. Det er skånsomt for leddene.  
Start	med	10-60	min.	ture;	aktiv	sightseeing.

Er du vant til at gå, kan du indlægge helt korte 
intense intervaller: 15-30 sekunder powerwalk 
eller jog efterfulgt af 30-120 sekunder gang.  
Gentag	3-10	gange	afhængigt	af	form	og	humør.

Klassisk	model:	Opvarmning;	rask	gang	5	min. 
10 x 1 : 1 minut. Arbejde : pause på skift.

Døjer	du	med	overvægt	eller	fod-,	knæ-	eller	
ryg-problemer,	kan	kondicykling,	spinning	og/eller 
udendørs	cykling	være	bedre;	prøv	fx	interval-
cykling.	Mange	steder	kan	man	låne/leje	cykler.
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Er der adgang til fitness, er det oplagt at gribe 
chancen	til	at	komme	i	gang	med	styrketræning: 

Et grundprogram er overkommeligt fx blot  
5-9 øvelser for de store muskler: 
8-12	løft/gentagelser,	1-4	sæt	(serie)	med	1-2	
minutters pause imellem sæt. Få instruktion.

Er der tilbud om holdtræning, er det også en 
anbefalet måde at komme i gang på: 
Musik, instruktion og opmuntring undervejs. 
Alternativt	tilbyder	en	del	feriesteder	prøvetimer	
i diverse idrætter med trænerassistance.
_____________________________________

Spis (lidt) sundere. Rejser og ferie kan byde 
på fristelser, men undgå eller erstat de mest 
kalorietunge fødevarer og snacks med andre 
alternativer, så det er muligt at holde vægten 
på farten – og afbalancer evt. ekstra kalorier 
fra bøffer, cocktails og is med ekstra aktivitet. 
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Hold formen 

Træner du regelmæssigt 2-4 gange om ugen 
og er vant til at bruge din krop, er det ret nemt 
at vedligeholde formen på ferien. 

1. Vedligehold med én høj-intensiv træning 
Hold ferie – også ferie fra træningen – bortset 
fra	én	træning	midt	på	(ferie)ugen	med	ekstra	
høj	intensitet	eller	moderat	intensivt	og	længe.

2. Træn kort og hårdt, tidseffektivt 
Træn	interval-	eller	cirkeltræning:	Kort	og	hårdt.

3. Træn som du plejer, men med variationer 
Træn som vanligt, 2-4 gange med alternativer 
til	det	vante	program	fx	(nem)	parkour.

4. Træn anderledes (sport) og måske mere 
Vær	aktiv	med	anden	træning	eller	idræt;	tennis,	
vandpolo,	beach	volley,	sejlads	eller	dykning.
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Det	har	vist	sig,	at	selv	med	ganske	lidt	høj- 
intensiv træning, enten styrketræning eller 
konditionstræning eller en kombination, kan 
man vedligeholde sin form i en kort periode  
på måske 1-2 uger.
Er du eksempelvis vant til at træne 3-4 gange 
per uge, kan du i visse tilfælde – det er helt  
individuelt –  vedligeholde formen med bare  
en	enkelt	eller	to	høj-intensive	træninger.

Høj-intensiv intervaltræning er hårdt, men 
det virker. Kan du motivere sig til det, er det 
oplagt	til	at	holde	formen.	Men	mindre	kan	gøre	
det.	Selv	moderat-høj	intensitet	giver	resultater.

Ønsker du styrketræning eller kombi-træning, 
kan	du	cirkeltræne	1-3	gange	på	en	ferieuge.	

Prøv	fx	7 minute workout (se	Circuit	side	102)	
– eller en Nabufit workout (en	international	
træningsapp	med	forskellige	programmer).
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100 Workout	er	en	special	form	for	circuit,	man	
tager	1-3	runder,	og	der	findes	mange	slags	fx:

100	jog	–	løb	på	stedet
		90	twisthop	–	hop,	samlede	fødder,	side	til	side	
		80	saksehop	–	fødder	forskudt,	frem	og	tilbage
		70	sprællemand;	evt.	35;	hop	ud	(1),	hop	ind	(2)
		60	skrå	mavebøjning	–	sid	eller	lig,	overkrop	op
		50	skøjtehop	–	hink	fra	side	til	side	 
		40	diagonalløft	–	på	alle	fire	(modsat	arm-ben)
		30	høje	knæløft	–	løft	knæ	moderat	eller	hurtigt
		20	rygstrækning	–	lig	på	mave,	løft	overkrop	
		10	burpee;	ned	på	gulv	(evt.	armstræk),	op,	hop
_______________________________________

Spis strategisk. Ferie er ferie, men vælger du 
at skeje ud med guf, så sørg for at være ekstra 
fysisk aktiv og/eller træn intensivt samme dag 
og spis lidt sundere næste dag.
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Kom i bedre form

Du er vant til at træne, måske træne ofte eller 
meget, og vil i endnu bedre form? På rejse er 
der ofte særlige muligheder, der kan udnyttes.

1. Øg sværhedsgraden (og intensiteten).  
Er	du	vant	til	at	gå	eller	løbe,	så	træn	samme	
mængde,	distance	–	under	sværere	betingelser;	
i vand, i sand eller i terrænet, trail running.  
Hold	øje	med	forhindringer:	Undgå	skader.

2. Øg intensiteten (eller varigheden). Er du 
vant	til	at	cykle,	så	cykl	samme	distance	under	
sværere	betingelser;	hårdere	terræn,	fx	i	bakker 
eller rigtige bjerge. Eller varier med enkelte 
ekstra lange ture i forhold til det normale.

3. Træn med andet udstyr.  
Er du vant til styrketræning? Træn så hårdt 
som	muligt	ud	fra	stedets	muligheder; 
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1)	anderledes	udstyr	end	det	vanlige	eller	 
2)	gammelt,	old-school, evt. slidt basisudstyr, 
bænke,	vægte	o.l.	eller	3)	udendørs	med	
kropsvægt, stativer, træ,  stubbe, sten.

4. Træn hårdt udendørs. Erstat 1-2 af ugens 
pas med parkour eller forhindringsbanetræning 
på baner, legepladser o.l. inde eller ude:  
Forcér,	balancér	og	løft,	træk	og	skub	dig	frem.

5. Træn hoved og krop anderledes end vanligt. 
Pres kroppen med uvante træningsformer, der 
involverer	andre	muskler;	Havsvømning,	sejlads,	
trappeløb,	SUP,	ridning,	(kamel,	elefant,	æsel,	
hest),	klatring,	rapelling,	bordtennis,	dans,	basket.
_____________________________________

Spis smart; det vil sige tilstrækkeligt, svarende 
til et højt aktivitetsniveau, og sundt, groft, grønt, 
godt med protein, så du har overskud til det hele.  
med et højt energiforbrug er der også plads til guf.
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I topform?

Det er muligt at komme i topform på rejse, men 
næppe på en travl forretningsrejse eller familie-
ferier,	hvor	det	sociale	har	førsteprioritet.

Til gengæld findes der rejser, hvor det handler 
om	at	motionere	og/eller	komme	i	bedre	form;	 
cykelrejser,	fitnessrejser,	yogarejser	og	diverse	
former for træningsophold. Her gælder det, at 
vil man i topform, skal indsatsen naturligvis også 
være	i	top	og	træningen	mere	specifik	end	ellers.	 
Der skal satses på det, man vil være god til, og 
i fx triatlon kræves der store mængder træning. 
Styrke	og	visse	sprintdiscipliner	kræver	knapt	så	
stor tidsinvestering, men hård, målrettet træning.
 
Supermotionister – 6-10 t træning pr. uge – der 
vil i bedste all-round form kan fx træne morgen 
og eftermiddag, kondition og styrke, moderat  
og/eller	høj	intensitet	i	kortere	eller	længere	tid.
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Høj-intensiv styrketræning kan enten foregå med  
tunge	vægte,	få	gentagelser,	flere	sæt,	fx	5	x	5,	
længere pauser, men det kræver grundstyrke. 
Alternativt	kan	man	løfte	middeltungt,	”tungere	
end	vanligt”	og	eventuelt	have	korte(re)	pauser	–	
uden at slække på god træningsteknik.
 
Høj-intensiv konditionstræning foregår ofte som 
intervaltræning	(HIIT).	En	populær	model	er:	 

Tabata-protokollen: 
20 sek. maksimal intensitet og 10 sek. pause. 

Gentag hvert arbejds-og-restitutionsinterval  
6-8 gange: 4 minutter. Dertil opvarmning i  
5-10 minutter og 3-6 minutters nedvarmning. 

Tabata	er	velegnet	til	sprintløb	eller	-cykling,	
eventuelt	roning	eller	cardiomaskinetræning. 
For	maksimal	effekt	skal	intensiteten	være	så	
høj	som	muligt,	men	selv	mindre	giver	resultater.
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Fysisk aktivitet, træning og sund kost  
gør en forskel – også på rejse 

Giv dig selv, din krop og hjerne, bedre vilkår på 
farten	og	oplev	øget	fysisk	og	mentalt	overskud	
og velvære. Det kræver ofte en mindre indsats 
end forventet. Rigtig god fornøjelse – god rejse. 
Du	kan	finde	mere	inspiration	til	motion	og	rejser	
	 	 	 				på	www.marinaaagaardblog.com
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REJSE FITNESS  
I form på farten – sundhed og motion på rejse og ferie 

En	praktisk	guide	til	de,	der	er	rejser	lidt	–	måske	første	
gang – og de, der rejser meget i forbindelse med job eller 
fritid: 50 konkrete tips til selve rejsen samt effektive veje  
til mere sundhed og velvære på farten og udlandsophold.
Viden	og	værktøjer	til	at	holde	sig	sund(ere)	undervejs	via	
enkle, overkommelige kost- og motionsstrategier.

Af Marina Aagaard, MFT, foredragsholder, forfatter til 30 
bøger om sundhed og træning, sundheds- og trænings-
konsulent, rejselederuddannet rejseentusiast og blogger.
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