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Från hetsätare till
maratonlöpare
Så gick överviktige Kim ner 33 kilo

Bäst på PLUS just nu
PLATT MAGE – snabbt!
PLUS TRÄNING ”D-Flex” guidar till
sexpacket på bara tre veckor

Den gröna dieten
MAT & VIKT Tappa 5 kilo på

PLUS

en månad

TEST: Bästa röda läppstiftet
PLUS MODE & SKÖNHET Tio
läppstift testade – här är de fem
bästa

Vi bloggar på Wellness
 Nu väntar Stockholm Marathon 2014. Namn: Kim Karlsen. Ålder: 45 år. Bor: I villa i Huddinge. Yrke:
Snickare i egen firma. Familj: Sambo och tre barn.
Foto: SARA RINGSTRÖM
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TRÄNING Snickaren Kim Karlsen hetsåt, snusade, rökte och söp.

Men när vågen visade tresiffrigt fick det vara nog.
På bara ett år har Kim lagt av med alla ovanor, tappat över 30 kilo –
och blivit långdistanslöpare.
Kim tar några prövande men spänstiga löpsteg utanför villan i Huddinge. Knäet
börjar äntligen kännas okej. För en månad sedan sprang han tio mil på gamla
Riksettan mellan Botkyrka och Nyköpingsbro i ett svep. Ensam, med en kompis i en
följebil som enda sällskap.
– Jag har kört den där sträckan med veteranbil
många gånger. Nu tänkte jag att jag skulle springa
den i stället, säger Kim och flinar.
Tränade aldrig
Vi backar bandet till augusti 2012. Kim var då
kraftigt överviktig och levde katastrofalt
ohälsosamt. Han tränade aldrig och kunde lätt
stoppa i sig en sju–åtta bullar och en chipspåse
framför TV:n.
– Jag hade problem med hetsätning och åt i
smyg. Jag drack för mycket och hade alltid ett par
ölflak i källaren. Frukost hann jag aldrig med, det
blev bara snus och kaffe i bilen på väg till jobbet.
”Måste byta livsstil”

Filippa Salomonsson Petra och Agneta
FÖLJ WELLNESS HÄR


 Kim före uppryckningen
Vikt då/nu: 103 kg/70 kg.
Vilopuls då/nu: 100 slag per
minut/50 slag per minut.
Kroppstemperatur då/nu: 38
grader/36 grader.

WELLNESS

Kim började inse att han inte skulle bli så långlivad om han inte bytte livsstil. Men
det var först när hans dotter deltog i Lilla Midnattsloppet som han definitivt
bestämde sig.
– Jag blev begeistrad av stämningen och av själva tävlingsmomentet. Jag såg alla
slimmade kroppar i tajta löparkläder och tänkte: ”Skulle det vara möjligt för mig att
göra det här?”.
Dagen efter ”sprang” Kim fyra kilometer på 48
minuter. Någon månad senare tog samma sträcka
30 minuter. Sedan dess har löprundorna stadigt
blivit allt längre och snabbare.
I samband med att han började springa slutade
Kim också tvärt med nikotin, alkohol och socker.
”Efter tre månader var suget över”
– I tre dagar skakade jag som en vulkan i hela
kroppen. Efter tre månader var suget efter alkohol
och nikotin över, men sockersuget kämpar jag
fortfarande med.
I dag väger Kim 70 kilo, vilopulsen har kapats med
hälften och hans svåra ryggsmärtor är borta.
Humöret är jämnare och Kim trivs med sig själv. En
 Numera i väldigt gott skick.
vanlig vecka springer han nästan varje dag.
– Det blir mycket träning, men jag växlar mellan Foto: SARA RINGSTRÖM
distans i lugnt tempo och intervallpass för att spara
kroppen. Och så har jag ju förberett mig genom att gå upp och ner för
byggnadsställningar med 20–30 kilos övervikt i flera år. Min kropp är van vid en hög
belastning.
I sommar ska Kim springa Stockholm Marathon. Det var det första, ursprungliga
målet han satte upp när han började träna. En viktig morot av flera skäl.
– Min sambo sa att om jag går i mål på maran så gifter vi oss. När jag har gjort det
vågar jag fria, då kan hon inte säga nej!

NYTT NUMMER Tjuvkika på innehållet
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Så äter Kim
Kim utesluter alkohol, godis, snacks och friterad mat helt. I övrigt har han inga direkta
restriktioner, utan äter ordentliga portioner vanlig mat och undviker småätande. Om han gör ett
fysiskt tungt jobb under dagen blir det dock ett par fruktmellanmål.
Frukosten är viktig. Från att tidigare ha börjat dagen med snus och kaffe äter Kim nu ett rejält
mål efter morgonens löprunda. Frukosten består av fyra XL-ägg, en stor skål müsli med mjölk,
en knäckemacka med leverpastej och gurka samt ett glas apelsinjuice.

6 NR + HUDVÅRD
FRÅN BODY SHOP =
139,50 KRONOR
Senaste Nytt
NYTT NUMMER
WELLNESS Tjuvkika på innehållet i
Wellness nr 1!

Före en lång löprunda äter Kim en näve nötter och russin plus en halv banan för att orka.
”Jag offrar inget med LCHF”

Ingen mat efter klockan 18.

Så äter Kim en vanlig dag
Vid uppstigningen ca kl 03:00-04:00: En näve russin och en näve nötter av valfri sort.
Frukost efter löprundan kl 06:00: Fyra XL-ägg, en stor skål müsli med mjölk, en knäckemacka
med leverpastej och gurka samt ett glas apelsinjuice (efter en kortare runda utesluts macka och
juice).
Lunch kl 10:00: En normalstor portion pasta med köttfärssås. Tre-fyra dagar i månaden ersätts
den lagade lunchen av sallad med tonfisk och fetaost.
Mellanmål kl 14:00: Eventuellt en banan och ett äpple.
Middag kl 17:00: Kyckling med ris, normal portion (två dagar i veckan tränar Kim på kvällen, då
äter han en smörgås och sallad kl 15:00 i stället och fyller på med två bananer och proteindryck
efter träningen).

PLUS MAT & VIKT Klara Desser ger
dig recepten för ett lättare liv

Platt mage på 24 timmar!
MAT & VIKT 24 timmar av magsmart
mat och du är redo för fest

”När kan jag senast äta på
kvällen?”
MAT & VIKT Viktklubbs dietist
Josefine Jonasson svarar på frågor

Ät som en stjärna!
PLUS

MAT & VIKT Tappa 9 kilo på 4

veckor!

Bäst på PLUS just nu
WELLNESS | TRÄNING

Kims träningsschema
Månad 1–2: Kim sprang samma löprunda på fyra kilometer tre till fyra gånger i veckan. För att
motivera sig själv siktade han hela tiden på att springa lite snabbare än vid föregående runda.
Månad 3–7: Efter två månaders träning sprang Kim för första gången en mil. Från och med nu
varvade han milrundan med fyrakilometersslingan och sprang totalt tre-fyra mil i veckan
uppdelat på fyra–fem pass.
Månad 8: Nu började Kim trappa upp genom att nästan enbart springa milpass.
Efter någon månad började han växla mellan rundor på en mil och 15 kilometer.
Månad 9–12: I samband med att Kim anmälde sig till Stockholm halvmarathon ökade han vissa
rundor till 21 kilometer. Dem varvade han med rundor på 10 och 15 kilometer.
Månad 13 och framåt: Efter halvmaran ökade Kim distansen ytterligare. Nu springer han
oftast mellan 15 och 30 kilometer. I snitt tränar han sex gånger i veckan, varav två pass är med
långdistansgruppen i Huddinge AIS.

Så får du gyllene GLID
OS-medaljören Anna Haag guidar till glid i
skidspåret
WELLNESS | TRÄNING

Kims bästa tips för att lyckas!
Gör en träningsplan och försök att hålla dig till den även när det tar emot. Bestäm dig för att
träna i alla väder!
Ha en plan för och ett mål med varje träningspass. Då blir det en lek, en tävling med dig själv
och inte så monotont. Ett mål kan vara att du ska springa en lång backe i ett visst tempo. Eller
att du ska hålla ett visst tempo de sista kilometrarna av rundan.
Sätt upp mål, till exempel att du ska springa en mil på 50 minuter ett visst datum.
Anmäl dig till tävlingar. Då har du något att se fram emot och träna för.
Satsa på bra kläder och klä dig inte för varmt. Det blir väldigt mycket jobbigare att springa i en
tjock, svettindränkt hoodie än i en lätt funktionströja. Klä dig i åtsittande träningskläder som
andas. Ta på en mössa i funktionsmaterial när det är kallt ute. Kom ihåg att det är helt okej att
frysa lite i början av passet, du blir varm efter några minuter.

Så skyddar du
kroppen från
julfrossa
Redan på en vecka kan kroppen ta skada
men det finns knep...

Starta en blogg där du berättar om ditt ”projekt”. Dels blir det en extra sporre att du faktiskt vill
ha något att skriva på bloggen, dels att du får respons från andra på det du gör (Kim bloggar på
www.springandesnickaren.se, där kan du följa hans träningsresa och bli inspirerad!).
Gå med i en löpargrupp. Du får hjälp att utvecklas i din löpning och en chans att träna med
likasinnade. Friskis&Svettis erbjuder löpträning i grupp. Du kan också kolla med någon lokal
idrottsklubb.
Kom överens med din familj om hur mycket och när du ska träna så att ni hittar ett upplägg som
alla kan leva med.
Det är okej att misslyckas. Hoppade du över ett träningspass? Åt en påse chips? Lägg det bakom
dig och ta nya tag!
WELLNESS | TRÄNING

”Min man är
förslappad”
Träningsexperten Annika Sjöö svarar på
läsarnas frågor
WELLNESS | TRÄNING

Så tränar vi 2014
Här är nästa års stora trender

WELLNESS | TRÄNING

WELLNESS | TRÄNING

Tre energihöjare
PT-Johannas övningar för att bota tröttheten
WELLNESS | TRÄNING

Hemmaträning
med PT-Johanna
Du behöver inte köpa gymkort för att hålla
nyårslöftet
WELLNESS | TRÄNING

Håll farten i vinter
Löparexperten Malin Ewerlöf ger sina
bästa tips
PLUS

Så får du gyllene GLID
OS-medaljören Anna Haag guidar till glid i skidspåret
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