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  Af journalist Jan Jakobsen

 
Sandra Kærgaard, 24 år: 

 Ridning
Beskriv din træningsform: 

Jeg har altid redet på pony, og det er jeg fortsat med, 
selv om det ikke er i nært samme omfang, som da jeg 
var med i mange stævner. I dag kan jeg ride på en pony 
og nogle gange være med til at strigle den. En gang 
imellem kan jeg også gøre saddel og trense klar, men 
ofte må jeg have hjælp til det. I dag er det hele tiden 
smertegrænsen, der afgør, hvor langt jeg når.

Hvorfor valgte du at ride? 
Jeg har redet, siden jeg var 6 år gammel. Derfor havde 

jeg allermest lyst til at fortsætte med det. Det er blevet 
sværere at ride og i mindre omfang, men følelsen ved at 
ride er stadig den samme, så det hjælper med at holde 
mig i gang. Træning er vigtig for at holde smerterne nede, 
så det var naturligt for mig at fortsætte med ridning.

Hvordan træner du? 
Jeg bruger en del tid på at komme i gang om morge-

nen. Der skal „tændes op“ for hele kroppen. Jeg kan ikke 
komme i stalden før ved middagstid, og jeg ved aldrig, 
hvor længe jeg kan være på hesten. Det er først, når jeg 
sidder på hesten, at jeg ved, om jeg kan træne lidt kon-
centreret på bane, eller det bliver til en tur ud i naturen.

Hvor lang tid bruger du på at træne? 
Det er svært at sige, for meget af tiden bruger jeg med 

hesten. Men det er vigtigt at ride 4-5 gange om ugen. 
Hvor lang tid, det så bliver til i sadlen, er svært at sige. 

Er der særlige hensyn, du skal tage? 
Først og fremmest min smertetærskel. Det er helt 

udelukket, at jeg kan svinge mig op fra jorden, så jeg 
skal bruge en skammel, når jeg skal op på hesten. Jeg 
kan kun deltage i stævner 5-6 gange om året, mens det 
før var 2-3 gange om måneden. Jeg er også meget af-
hængig af min hest. Jeg har selv redet den til, så den har 
lært at reagere på meget mindre tegn end andre heste.

Hvad får du ud af at ride? 
Jeg får meget socialt ud af det – både sammen med 

andre mennesker, der også interesserer sig for ridning og 
med hesten. Jeg får det bedre med mig selv og i min 
krop, når jeg rider. Jeg kan tydeligt mærke forskel i min 
krop, hvis jeg ikke har redet regelmæssigt. Min krop gør 
mere ondt og bliver langt mere sensibel. Det holder mig i 
gang og giver en helt anden livskvalitet. Det giver mig 
ansvar at have med levende dyr at gøre, og det motive-
rer. Når jeg har mange smerter har ridning også hjulpet 
mig. Det er lettere at abstrahere fra smerterne.

Har du nogen nye mål for din træning?  
Målet er, at jeg kan blive ved med at holde mig i gang 

og holde mine smerter nede. Jeg håber på at kunne ride, 
også når jeg bliver 70 år. Som konkurrencemenneske 
synes jeg også, at jeg hele tiden skal prøve at blive bedre. 

Gode tips til andre? 
Man skal finde noget, hvor man møder 

andre mennesker, for min erfaring er, at det 
sociale styrker det fysiske. Det skal være 
noget, man kan holde til, og hvor glæden er 
med. Jeg ville glemme 100 mavebøjninger, 

uanset det er sundt, fordi det ikke er sjovt.
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Janne frØSig, 59 år: 

Styrketræner 
Beskriv din træningsform: 

Jeg styrketræner i Fitness-World. Jeg får hjælp af en 
instruktør til at sammensætte mit træningsprogram, der 
jævnligt ændres eller udvikles. Desuden er jeg heldig at 
bo kun 2 minutter fra Fredensborg Slotspark, som jeg 
bruger flittigt til gåture. I hverdagen har jeg ikke bil men 
en gammeldags „konecykel“, når jeg skal noget. Det hol-
der også min krop i gang. 

Hvorfor valgte du styrketræning? 
Det virker utroligt godt med den form for træning. Det 

giver mig et naturligt værn og er som en slags korset for 
min krop. Det er et godt redskab for mig, og det giver 
mig meget bedre muligheder for at tackle smerter. Jeg 
valgte Fitness-World, fordi jeg nyder at komme ud blandt 
andre mennesker, der også blot vil styrke eller holde 
deres krop i gang og have det sjovt. 

Hvordan træner du? 
Jeg træner alene, og når det passer mig. Det er vigtigt 

for mig, fordi det er meget svingende, hvordan jeg har 
det, og dermed hvad jeg kan præstere fra gang til gang. 
På den måde tilpasser jeg træningen efter de muligheder, 
min krop giver mig. Jeg skal hele tiden passe på ukon-
trollerede bevægelser, og dem kommer der for mange af, 
hvis jeg bliver stresset af at skulle følge et fastlagt 
tempo, som det for eksempel foregår på et hold. 

Hvor lang tid bruger du på at træne? 
3 gange om ugen. Det gør jeg så i Fitness-World. Hvor 

lang tid, det tager, kommer an på, hvordan jeg har det. 
Normalt tager det 45 minutter at komme gennem hele 
det fastlagte program, andre gange en time og meget 
sjældent mere end en time. Det afgørende er, at jeg gen-
nemfører alle øvelserne og fuldfører mit program. 

Er der særlige hensyn, du skal tage? 
Det skal altid ske med respekt for min smertetærskel 

og for min krop. Jeg er nødt til at træne meget struktu-
reret, og at jeg gør det, uden at det indvirker negativt på 
min krop. Samspil og inspiration til at udvikle mit pro-

gram er også et vigtigt hensyn. Det er altid godt at få 
hjælp til at tilrettelægge og udvikle det rette trænings-
program. 

Hvad er gevinsten ved din styrketræning? 
Den helt store gevinst er, at jeg får tacklet mine smer-

ter og gener i hverdagen, så de bliver mindst mulige. Det 
giver det bedste udgangspunkt for at leve så ’normalt’ 
som muligt trods smerter.

 

Har du nogen nye mål for din træning? 
I princippet har jeg nye mål hele tiden. Jeg vil gerne 

opgradere mit program, så jeg udover mit øgede velbe-
findende hele tiden får flere og synlige beviser på, at min 
krop får det bedre og kan klare mere. Alt er jo relativt, 
så en af de „kameler“, som vi med fibromyalgi må sluge, 
er dog, at kroppen aldrig bliver som før. Derfor er målet 
selvfølgelig at blive så god som overhovedet muligt. 
Andre kan sikkert nå det på 4 måneder, som jeg er et år 
om. Et konstant mål vil altid være at huske at lade min 
krop fortælle mig, hvor langt jeg kan gå. 

Gode tips til andre?
Det må være altid at lytte til kroppen. 

Hav respekt for det, den fortæller. Trænin-
gen skal være vedholdende/kontinuerlig – og 
derfor er det vigtigt, at træningen er lystbe-
tonet. Man skal sikre en træningsform, der 

passer til én selv. Selv har jeg erfaring som fysioterapeut 
i mere end 30 år, og jeg ved, at det er godt og vigtigt at 
hente erfaring og inspiration fra andre, der har en faglig 
viden.

Dette er sjette del af serien om 
fysisk træning, hvor mennesker 
med fibromyalgi fortæller om 
deres gode erfaringer med 
forskellige former for 
fysisk træning. Læs 
med og bliv inspireret.

TIPs!

Janne Frøsig



 Nr. 2 201414 fibromyalgi•dk

Karina MØLLer BeCK, 44 år: 

Ridning, yoga, gåture 
og cykling
Beskriv din træningsform: 

Jeg har et varieret program, hvor jeg rider, går ture 
eller cykler. Det er en række muligheder, som jeg tager 
af alt efter, hvad jeg kan overkomme de enkelte dage. 
Hertil kommer min yoga, som er et program, der er til-
passet mig, og som jeg skal igennem hver dag. Min yoga 
er ren smertehåndtering og en vigtig del af mit liv, hvis 
det skal være en god dag. 

Hvorfor valgte du ridning, gåture og cykling? 
Det er vigtigt for mig, at det, jeg gør, er lystbetonet. 

Tidligere har jeg roet kajak og deltaget i Marathon i toer-
kajak, men det er helt udelukket nu. Jeg har redet for 
mange år siden. Derfor valgte jeg at ride igen. Hesten 
skal jeg ud til uanset, hvor koldt det er. 

De andre ting kan jeg bruge ved siden af. Jeg købte 
sidste år en mountainbike, som jeg bruger i skovene om-
kring, hvor vi bor. Det er et godt supplement til ridning 
og gåture.

Hvordan træner du? 
Lysten inspirerer mig, og derfor skal jeg finde ud af, 

hvad min krop har noget ud af de enkelte dage. Der er 
også dage, hvor jeg intet kan, men det hævner sig altid 
som ondt i kroppen og dårlig søvn. Som minimum laver 
jeg derfor yogaøvelser. 

Hvor lang tid bruger du på at træne? 
Selve træningen bliver i gennemsnit nok en halv time 

hver dag. Nogle gange går eller cykler jeg en time. Ud 
over det passer jeg mine yoga-øvelser som tager fra 7 
minutter til en halv time.

Er der særlige hensyn, du skal tage? 
Når jeg rider, bruger jeg en skammel til at komme op 

på hesten. Der er nogle dage, hvor det ikke går så godt 
med ridning, lige når jeg starter, men det bliver som 

regel bedre, når jeg er varmet op og godt i gang. Jeg 
skal hele tiden huske at mærke efter, hvordan jeg har 
det. Nogle gange kan jeg godt presse mig selv.

Hvad får du ud af at træne? 
Jeg får helt sikkert færre smerter, og de smerter, jeg 

har, fylder mindre. Når jeg får bevæget mig, har jeg ondt 
på en mindre påtrængende måde. Jeg får en frihedsfølel-
se og føler mig sund og godt tilpas. Jeg behøver heller 
ikke smertestillende medicin, hvis jeg holder mig i gang. 
Motion gør i det hele taget noget godt for humøret og 
giver følelsen af at være rask.

Har du nogen nye mål for din træning? 
Jeg har ingen mål for min yoga. Den er kun smer-

telindrende, men med ridning, gåture og cykling har jeg 
nye mål hele tiden, men det er ikke sikkert, jeg når dem. 
Jeg får mange ideer, som jeg ikke altid får ført ud i livet.

Gode tips til andre? 
Dyrk yoga. Det gælder om at finde en 

form, som passer til det, man kan. Selv bru-
ger jeg noget, der hedder restoring yoga. 
Jeg kan anbefale en bog til at komme i gang. 
Den hedder „Yoga på stuegulvet“ og er skre-

vet af Louise Fjendbo Jørgensen. 
Jeg har det tip, at det er godt at have fokus på det, 

der går godt. Vi kan ofte mere, end vi tror. 
Mit udgangspunkt er, at vi fibromyalgi-ramte også har 

ret til et fedt liv, selv om vi er kronisk syge. Der er for-
skel på smerter. Alle andre, der starter på motion, får 
også ondt, indtil kroppen har vænnet sig til det – vores 
fibromyalgi er ikke svaret på alt.
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