
OKTOBER 2015!37AKTIVTRÆNING.DKAKTIVTRÆNING.DK36!OKTOBER 2015

V i er skabt til at gå. Det er 
den naturligste bevægelse 
for os og har været det i 

titusindvis af år. Vores forfædre gik, 
når de skulle transportere sig rundt i 
verden, og helt automatisk blev de sunde 
og kom i god form.

Siden er vi blevet mere magelige, og 
vores arbejds- og fritidsliv er i dag fyldt op 
med stillesiddende aktiviteter, der er ren 
gift for vores sundhed. De mange timer, vi 
tilbringer på den flade, øger markant risi-
koen for at blive ramt af diverse livsstils-
sygdomme. Vil du styre uden om farerne, 
handler det derfor om at gøre forfædrene 
kunsten efter og følge dit instinkt – ganske 
enkelt ved at gå.

Det er nemt at undervurdere trænings-
effekterne af gang, fordi det ikke er hårdt 
på samme måde som en løbetur. Men fak-
tisk kan gang matche løb på flere fronter, 

Motion behøver ikke kun at handle om lange, sveddryppende 
træningspas med pulsen helt oppe i det røde felt. Du kommer langt 

bare ved at sætte det ene ben foran det andet. Byt en del af din 
stillesiddende tid ud med gåture, og mærk, hvordan din krop og 

hjerne høster store gevinster.

GÅ DIG
STÆRK

hvis blot du fletter regelmæssige, raske gå-
ture ind i kalenderen.

For hvert skridt er der gevinst at hente, 
da både kredsløb, kondition og muskler 
nyder godt af, at du giver den gas på gå-
turene. Også din hjerne bliver skarpere af 
gåturene – både humøret, hukommelsen 
og kreativiteten får et løft.

Du kan sagtens træne gang på en måde, 
der giver sved på panden og får pulsen i 
vejret. Hvis du for alvor vil løfte din form 
med gåture, er det vigtigt at intervaltræne 
undervejs frem for bare at slentre derudad 
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i et roligt tempo. Du kan fx lægge en 
håndfuld intervaller ind midt i gåtu-
ren. Gå 2 minutter i så højt tempo 

som muligt, og hold derefter 2 mi-
nutters pause i almindeligt gåtempo, 

før du igen sætter farten op.
Måske synes du, det bliver lidt for me-

kanisk at fare ud ad en flad vej som en an-
den kapgænger i fastlagte intervaller, og så 
er det helt oplagt at henlægge gåturen til 
fx et bakket skovområde, hvor intervaller-
ne kommer mere naturligt.

Prøv fx at gå 5 kilometer, og stræb ef-
ter at komme op ad alle bakkerne, og gå 
med så høj fart som muligt på turen op, 
mens du hviler ved at gå afslappet ned på 
den anden side. Eller gå helt offroad, og 
lad terrænet bestemme udfordringerne.

I modsætning til et løbeprogram, hvor 
du meget langsomt bygger formen op for 
at undgå skader, er der ingen problemer i »
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10.000 
SKRIDT

om dagen er et godt mål at
stræbe efter

DET GØR GÅTURENE
FOR KROPPEN

Fra stærke muskler til bedre hukommelse. Se, hvad forskerne 
har opdaget om sundhedsgevinsterne ved gang.

HJERTET
Dit hjerte er den største vinder, 

hvis du indfører nye, regelmæssi-
ge gåture. Din indsats stimulerer 

kredsløbet og musklerne, så 
både blodtrykket og kolesterol-
tallet falder, og dit hjerte bliver 
så stærkt, at det kan holde en 

række frygtede hjerte-kar- 
sygdomme fra døren.

KNOGLERNE
Risikoen for at få knogleskørhed 
i hoften daler med helt op til 40 
procent, hvis du går flittigt. Det 
er konklusionen i en rapport, der 
sammenfatter flere studier på 
området. Hvis du virkelig vil ryk-
ke dig i forhold til knoglestyrke, 
anbefales det at gå godt til og 
gerne i kuperet terræn. Især når 
du går ned ad bakke, bliver der 
sendt kraftige stød op gennem 
benene, hvilket har vist sig at 
stimulere kroppen til at styrke 
knoglerne ekstra meget.

PSYKEN
Forskning peger på, at gåture er 
guf for psyken og ligefrem kan 
beskytte mod depression. Hjer-
nens kemi ændrer sig nemlig, 
når du går, så du bliver gladere 
og bedre rustet til hverdagens 
udfordringer. Lyset og den friske 
luft har også vist sig at kunne 
trække mundvigene opad: Folk, 
der går flere gange om ugen, er 
bare gladere end alle andre.

VÆGTEN
Du kan tabe dig ved at gå. Krop-
pen forbrænder primært fedt på 
grund af det lave tempo, så det 

bliver dellerne og ikke kulhydrat-
depoterne, gåturene tærer på. 

Det giver dig en kæmpe slanke-
fordel, for du slipper for at blive 
overvældet af sult og gå amok 

i køleskabet, når du kommer 
hjem. Sulten bliver nemlig ikke 

trigget nær så hårdt af angrebet 
på fedtdepoterne, som når det 
er de sparsomme kulhydratde-
poter, der leverer energien. Dit 
blodsukker forbliver stabilt, og 

du risikerer ikke at ødelægge det 
hele i en sukkerrus.

LEDDENE
Når du gåtræner i stedet for at 
løbetræne, bliver du skånet for 
de mange belastende stød op 
gennem kroppen, som løb giver. 
Når du går, har du altid en fod i 
jorden, så du slipper helt for, at 
fødderne ‘svæver’ over jorden 
og lander hårdt på underlaget, 
hvilket er stærkt belastende for 
kroppen.

HJERNEN
Når du går hurtigt, skabes der 

nye hjerneceller, og hjerneområ-
derne bliver bedre til at kom-
munikere med hinanden. Med 

10 kilometers gang om ugen får 
du nemmere ved at huske og 

holde dig skarp i hovedet, også 
på længere sigt. Også kreativite-
ten får et løft, så næste gang du 
bøvler med en svær opgave på 

jobbet, så snup en gåtur. I en un-
dersøgelse steg testpersonernes 
kreativitet med hele 60 procent, 
mens de gik, i forhold til når de 
sad ned. Det gjaldt, uanset om 

de gik inde eller ude.

kg

CHRIS
GÅR TIL ALT

Vi skal blive bevidste om at gå, mener Chris MacDonald, 
der aldrig sidder ned mere end 45 minutter ad gangen.

Man bliver både 
skarpere, sun-

dere og gladere af at 
gå. Det er fysiolog og 
sundhedsekspert Chris 
MacDonald slet ikke 
i tvivl om. Hans fore-
trukne transportform 
er ‘human power’, og 
han har gjort det til en 
vane at gå til alle sine 
aftaler i byen, når det 
overhovedet er muligt.

“Jeg mærker me-
get tydeligt, at mine 
gåture gør mig mere 
energisk, og at jeg 
fungerer bedre men-
talt og socialt. Det er 
noget andet, jeg får ud 
af at gå end at løbe. 
For mig er det mental 
afslapning, og det er 
på gåturene, jeg rigtig 
kan sortere i tankerne 

og komme på nye 
idéer,” forklarer Chris 
MacDonald.

Han har en aftale 
med sig selv om, at 
han ikke må sidde stille 
i mere end 45 minutter 
ad gangen. Så skal han 
op af stolen og gå en 
kort tur. Og hver dag 
sørger han for at tage 
mellem 10.000 og 
15.000 skridt. Ryger 
han under 10.000, fal-
der straffen prompte.

“Det går både 
ud over energien og 
humøret, så for mig 
er det en nobrainer, 
at der skal være plads 
til gåturene i daglig-
dagen,” siger Chris 
MacDonald.

Han opfordrer til, at 
vi bliver mere bevidste 

om mulighederne for 
at få flere skridt ind i 
hverdagen.

“Der er evidens 
for, at det giver nogle 
sundhedsgevinster, 
som man ikke bare kan 
dække ved at dyrke 
motion nogle timer 
om ugen. Så selvom vi 
dyrker motion, skal vi 
stadig sørge for at gå 
en masse,” siger Chris 
MacDonald og minder 
om, at vi ikke er skabt 
til et stillesiddende liv:

“Det er jo i virke-
ligheden en ekstrem-
sport at sidde ned i 8 
timer på jobbet, når 
man tænker på, hvad 
vores krop og hjerne 
er designet til – nem-
lig at være i nærmest 
konstant bevægelse.”

Tænk gåturene 
ind i familiens 
rutiner – skift fx 
en del af tiden 
foran TV’et ud 
med en gåtur, 
opfordrer Chris 
MacDonald.

10.000

Du forbrænder 
cirka 600 kalorier 

på en times 
gåtur.

at kaste sig ud på kilometerlange gåture, 
fordi gangtræningen er skånsom for både 
muskler, led og sener. Du får simpelthen 
fuld valuta for pengene allerede fra den 
dag, du går i gang.

Og dagen efter, mens løbebegynderen 
sidder og plejer sine trætte led og sener, 
kan du trave afsted på endnu en tur.

Ud over de rendyrkede gåture, hvor 
dit eneste formål er at gå, er det værd at 
tænke over, hvordan du kan forene hver-
dagens mange gøremål med nogle flere 
skridt. Tænk over, hvor ofte du bruger 
bilen til småture, der lige så nemt kunne 
ordnes på gåben. Og den tid, du spilder 
på at vente ved busstoppestedet, kan også 
sagtens udnyttes til at gå et par stoppeste-
der længere frem.

Mulighederne for at flette masser af 
gang ind i dagens program er utallige, og 
for at gøre motivationen endnu større kan 
det være en god idé at investere i et fitness- 
armbånd. Det er en god træningsmakker, 
som kan holde dig lidt i ørerne og afsløre, 
om du er god nok til at snige skridt ind 
i hverdagen. Eksperter anbefaler, at vi ta-
ger 10.000 skridt om dagen for at holde 
os sunde, og her tæller alle de aktiviteter, 
vi laver i løbet af dagen, med. Går du en 
halv time i rask tempo, er du knap halv-
vejs mod målet.

Men der er selvfølgelig ingen grund 
til at stoppe, når du rammer de 10.000 
skridt. Prøv at udfordre dig selv til at gå 
længere uge for uge. Du er født til det.  
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