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B E N I T A  J O N S S O N

Hur ska jag börja?



NÄR KAN JAG
BÖRJA TRÄNA?
Det är en av de vanligaste frågorna som jag får
och som jag skulle kunna prata i timmar om!
Därför skapade jag denna guide som jag
hoppas ska kunna ge dig svar på dina frågor
och förhoppningsvis inspirera dig till att ta
steget till att börja träna igen efter din
graviditet.
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HUR SKA JAG TÄNKA?
Alla måste börja någonstans och det kommer säkert att
kännas ovant till en början, men för varje pass du tränar
så blir förhoppningsvis steget till träning kortare och du
känner dig starkare!

VART SKA JAG BÖRJA?

01 Känn efter hur det känns i
kroppen!

02 Underskatta inte
barnvagnspromenaderna!

03 Hitta din träningsrutin!

04 Träning ska vara lustfyllt!

www.benitajonsson.se

Här delar jag med ming av mina fyra bästa komma-igång tips!
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HUR KÄNNS DET
I KROPPEN?
Det är en fråga du alltid bör komma tillbaka till.

Har du ont, finns det några obehagskänslor eller är
det något annat som hänt sedan  förlossningen som
du behöver ta hänsyn till? Boka gärna in ett besök på
MVC för efterkontroll om det är så att du inte blivit
kallad.

När du sedan känner dig motiverad att börja träna så
är det då som du ska börja! Det är det bara du som
kan känna så låt ingen annan pusha dig till något du
inte vill.

I början kan det säkert kännas ovant i kroppen och du
kommer säkert märka av efteråt att du belastat den.
Träningsvärk är okej att känna, men märker du av att
det gör ont så bör du kontakta en fysioterapeut
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UNDERSKATTA
INTE BARNVAGNS-
PROMENADERNA
Det är ett superbra sätt att starta på när du vill komma
igång med din träning! Börja med kortare rundor och öka
allteftersom du & din kropp känner sig piggare.

Om du vill så kan du göra din promenad till en 
Aktiv Barnvagnspromenad och blanda in träningsstopp
längs med vägen! 2

www.benitajonsson.se

Aktiv Barnvagnspromenad
Ställ klockan på 10 minuter och när den ringer
vid de olika stoppen kan du göra dessa övningar
När du är klar så startar du din timer igen och
upprepar övningnarna vid nästa stopp.

10 Knäböj
10 Utfallssteg
10 Höftfällningar
10 Tåhävningar

1.
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HITTA DIN
TRÄNINGSRUTIN
Vart, när & hur ofta?

Vart? Utomhus, hemma, ensam eller tillsammans spelar
egentligen inte så stor roll. Vi har alla olika önskemål och
förutsättningar för hur vår träning kan se ut!

När? Måste du anpassa träningen till särskilda tider eller
är det flexibelt? Vad funkar för dig?

Hur ofta? Fundera på vad som skulle vara rimligt för dig
i din vardag. Är det flera gånger eller räcker det med ett
bra pass i veckan?
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Förslag på ett veckoupplägg
Måndag:     Aktiv Barnvagnspromenad*
Tisdag:        Vila / promenad
Onsdag:      Gruppträning
Torsdag       Vila / promenad
Fredag:        Onlineträning, ex. "MAMA Boost"**
Lördag         Vila / promenad
Söndag:       Vila / promenad

* Jag startar upp mina i juni
** Se aktuell kursstart på hemsidan
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TRÄNING SKA
VARA LUSTFYLLT
Dansa, sätt på bra musik & njut!

Hitta en träningsform som passar dig, din kropp, dina
tider & förutsättningar Det kommer kanske inte alltid
kännas roligt utan också vara utmanande och då kan det
vara viktigt att ha sådant omkring sig som gör det lite
roligare; ett kompisgäng, inspirerande miljö eller en
belöning efteråt - hitta vad som funkar för dig!
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HOPPAS DU GILLADE
MINA TIPS!
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HAR DU FLER FRÅGOR?
Hör gärna av dig till mig genom att skicka ett mail på
benitajonsson@outlook.se eller följ mig på Instagram
       @benitajonsson

BENITAS FYRA TIPS

01 Känn efter hur det känns i
kroppen!

02 Underskatta inte
barnvagnspromenaderna!

03 Hitta din träningsrutin!

04 Träning ska vara lustfyllt!
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Och att du nu känner dig redo att starta upp din
träning! Kom ihåg att du alltid kan be mig om mer
hjälp & tips för att komma igång eller ta din
träning vidare.


