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Sport

Sprek � Guide til en sunnere livsstil

Her er ti gode råd  
til alle menn med  
voksende kulemager
hhJonas Leijonhufvud var på vei i feil retning. Så begynte han å trene,  

slanket seg og skrev bok om det. Nå vil svensken 
gjøre småfeite �nordmenn �veltrente �på �60 �dager.
StOCKHOlM
Svensken Jonas Leijonhufvud 
jobbet som journalist i Dagens 
Nyheter da han ble med på et 
Kom i form – program på job-
ben. Han var ikke veldig over-
vektig i utgangspunktet, men 
merket at han ikke var tilfreds 
med utviklingen

 – Jeg hadde akkurat fylt 35 år. 
Og som så mange menn over 
30, hadde jeg begynt å legge på 
meg litt. Et kilo i året eller så, 
uten egentlig å vite hvordan el-
ler hvorfor. Noen smultbolle var 
jeg definitivt ikke. Men jeg var 
1,81 høy, veide 87,3 kilo og hadde 
en BMI på 26,6. Det er litt over 
grensen til overvekt. Jeg hadde 
vondt for å skjule den voksen-
de kulemagen og lå vel en åtte-ti 
kilo over min personlige match-
vekt, skriver Leijonhufvud i inn-
ledningen i boken «Bli en ny 
mann – fra småfeit til gloheit på 
60 dager», som nylig kom ut på 
norsk. Leijonhufvud gikk ned 

sju kilo på sju uker i 2010, og 
har holdt fast ved sine endrede 
trenings- og kostholdsvaner. På 
vår oppfordring kommer han 
med følgende ti råd til dem som 
ønsker å la seg inspirere av ham:

Bruk �kroppen
1. Beveg deg daglig. Gå eller sy-
kle til jobben, og tren litt armhe-
vinger, situps og triceps hjem-
me. Sitter du mye på kontoret 
slik som jeg, er dette viktig for 
å få opp stoffskiftet til normale 
verdier.
2. Tren ordentlig tre dager i 
uken. For eksempel løping, 
spinning, bodypump, boksing 
eller styrketrening med opp-
varming på tredemølle. La en 
av øktene være kondisjonstre-
ning hvor du øker dosene hver 
uke. Da trener du hjertet og sør-
ger for at all annen trening blir 
lettere. Jeg begynte med å løpe 
fem kilometer og økte med to 
kilometer for hver uke til jeg 
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Boken «Bli en ny 
mann – fra småfeit 
til gloheit på 60 
dager» er nylig 
kommet ut på 
norsk.

nådde 15 kilometer. Det skal 
nevnes at jeg hatet langdistan-
seløping og aldri hadde løpt 
mer enn en mil tidligere. Fem 
måneder senere sprang jeg 
Stockholm Marathon på under 
fire timer.

Spis �fornuftig �og �sov
3. Følg middelhavsdietten. La 
halve tallerkenen være grønnsa-
ker, erter og bønner. Legg til fisk 
og kanskje litt brun ris, grovt 
brød og andre former for lang-
somme karbohydrater. Kutt ned 
på kjøtt, brød og alle former for 
raske karbohydrater.
4. Slutt med søtsaker, chips og 
søte drikker.
5. Spis på tid. Start med en 
frokost bestående av en ome-
lett eller en yoghurt med frukt 
eller nøtter, og spis så hver 
tredje til fjerde time.
6. �Spis frukt som mellommål-
tid. Høyst to brødskiver om da-
gen, og bytt til mager ost.

7. �Ikke spis etter klokken 20, til 
nød en gulrot.
8. �Legg deg før midnatt, og sikt 
deg inn på minst seks-sju timer 
søvn.

Vin �bedre �enn �øl
9. Pass på øldrikkingen. Før jeg 
kom i form, kunne jeg drikke åt-
te-ti øl på en kveld på byen. Da 
nærmer man seg det antallet ka-
lorier som en 30-åring behøver 
å få i seg i form av mat i løpet av 
en dag. Ja, dere skjønner mate-
matikken.
 Sett grenser i forveien når du 
skal ut å kose deg. Du blir ikke 
mer sjarmerende av å drikke 
mer enn fem glass. Slik unngår 
du også den verste fyllesyken, 
som medfører at man spiser en 
masse søppelmat og ikke orker 
å trene.
10. Drikk heller hvitvin enn øl. 
Der er det halvparten så mange 
kalorier per enhet.

Kim Bøyum
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«Gratulerer, tjukken!»
StOCKHOlM
«Dersom �du �leser �dette, �betyr �det � �
at �du �har �bestemt �deg �for �å �ta �tak � �
i �helsa.» �Slik �starter �den �svenske �
forfatteren �boken �som �tydelig �retter �
seg �mot �andre �menn. �

Og Jonas Leijonhufvud er klar på hva han 
mener det første en nordmann som vil ned 
i vekt bør gjøre:

– Jeg var i Oslo en uke for noen år siden. 
Da noterte jeg meg at nordmenn spiser ek-
stremt mye brød, til frokost og til lunsj på 
jobben. Brød, brød, brød hele tiden. Det 
går greit om man går på ski konstant, noe 
mange av dere gjør. Men lever man et stor-
byliv med moderat daglig mosjon, blir man 
tykk av alle karbohydratene, sier forfatte-
ren.

Han har vært svært opptatt av ikke å vel-
ge noen kortsiktige løsninger for å gå ned 
i vekt. 

– Jeg begynte å spise skikkelig mat, helt 
enkelt, sier han.

I boken han har skrevet, retter han seg 
tydelig mot andre menn: «Gratulerer, 
Tjukken! Dersom du leser dette, betyr det 
at du har bestemt deg for å ta tak i helsa, 
finne tilbake til idealvekta, komme i gang 
med treningen og få et overblikk over drik-
kingen. Eller hva? Flott!» skriver han i 
starten.

– Jeg ville ha en tone som blir brukt mel-
lom menn, noe sånt kunne man nok al-
dri ha skrevet i en bok som retter seg mot 
kvinner, sier Leijonhufvud.

Her poserer Jonas Leijonhufvud etter  
at han tok tak i sin egen livsstil for to år siden. 
Bildet er fra boken «Bli en ny mann – 
fra småfeit til gloheit på 60 dager». Foto:  privat

KOStHOld
Halvparten � �
slanker �seg �med �
lavkarbo
Hver fjerde kvinne 
slanker seg, og de 
fleste følger en lav-
karbodiett. Kvinnene 
som slanker seg 
spiser mer fett og 
kutter ut brød, pasta, 
poteter og ris, ifølge 
en undersøkelse 
Synovate har gjort 
på oppdrag for Opp-
lysningskontoret for 
meieriprodukter. 

trenIng
trening �bra � �
ved �kronisk � �
nyresykdom �
Regelmessig trening 
har positiv effekt på 
fysisk form hos per-
soner med kronisk 
nyresykdom, skriver 
fysioterapeuten.no. 
Den positive effekten 
gjelder muskelstyr-
ke, oksygenopptak 
og gangkapasitet. 
Trening kan også 
ha gunstig effekt på 
hjertefunksjoner som 
blodtrykk, makspuls 
og hvilepuls hos den-
ne gruppen. Alvor-
lige følger av kronisk 
nyresykdom er tap 
av nyrefunksjon og 
utvikling av hjerte- 
og karsykdom. 

trenIng
Melkesyre � �
beskytter �
hjernen
Melkesyre forbindes 
vanligvis med stive 
muskler. Nå er det 
påvist at den faktisk 
beskytter den hvite 
substansen i hjernen.  
Ny forskning viser 
nemlig at melkesy-
ren hjelper til med 
å lage myelin, som 
er det beskyttende 
fettlaget rundt ner-
vetrådene. 
– På samme måte 
som isolasjonen 
rundt en elektrisk 
kabel, sier postdok-
tor Johanne Egge 
Rinholm ved Univer-
sitetet i Oslo. 

langrenn

Fra Solastranda 
til Marcialonga 
Hjelmelandsbuen Audun Laugaland, 
bildet, brukte den siste treningsøkta 
før avreise til Val di Fiemme, Italia til 
løping på Solastranda. Søndag ven-
ter sju mil lange Marcialonga for ski-
løperen. 

– Det er deilig å få litt spenning i 
muskulaturen – etter en del økter på 
ski. De siste dagene før viktige renn 
forsøker jeg å få minst mulig stress, 
reisebelastning og styr. Denne gan-
gen innebar det at jeg droppet en ski-
økt for å slippe å reise etter snøen. 
Jeg håper jeg får igjen for det i form 
av overskudd på søndag, sier Lauga-
land. 

langrenn

Sinnes satser på ny 
Marcialonga-suksess
I fjor ble sirdølen Svein Tore Sinnes 
nummer sju i det prestisjefulle langlø-
pet i italienske Val di Fiemme. 

 – Jeg føler meg i topp form, og har 
jeg gode ski kan det bli en veldig god 
plassering. Løypen passer meg veldig 
godt, sier Sinnes. Han påpeker imid-
lertid at han ikke har satt seg mål om 
en konkret plassering i søndagens 
løp. 

lØPIng

Klare for halvmaraton 
i Sola denne helgen
I morgen, lørdag, arrangeres Sola-
stranden halvmaraton for 7. gang. 
Hittil er rundt 100 deltakere påmeldt. 
Det er også muligheter for å løpe 10 
kilometer. Ifølge arrangør Einar Søn-
deland er det fortsatt mulig å melde 
seg på løpet, dersom du ikke allerede 
har gjort det. Fellesstart for halvma-
raton skjer ved Sola kirke, mens de 
som skal løpe 10 kilomter starter ved 
sykkelstien langs flyplassen, like ved 
Pratt & Whitney.

Ungdommer drikker 
mindre saft og brus
Norske ungdommer har vært i ver-
denstoppen på brusdrikking. I 2000 
slo undersøkelsen Ungkost fast at 30 
prosent av sukkerinntaket blant ung-
dom kom fra brus, og Helsedirekto-
ratet beskrev brusinntaket som uro-
vekkende høyt. Nå tyder en ny studie 
på at inntaket av sukkerholdig brus 
og saft har gått drastisk ned mellom 
2001 og 2008. Inntaket av lettbrus 
har derimot økt i den samme perio-
den.

Kosthold
Livsstil
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