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 H
vis folk her i efteråret begynder at stå 
og spjætte ved busstoppestedet eller 
umotiveret spæner tre gange rundt 
om køledisken i supermarkedet, kan 
det meget vel tænkes, at de er under 

indflydelse af DRs nye motionskampagne »Kom i gang 
Danmark«.

Det kan også meget vel tænkes, at ideerne til, hvordan 
motion kan puttes ind i enhver tænkelig hverdagssitua-
tion på en sjov måde, stammer fra Lotte Paarup. 

Som vært på den del af DRs kampagne, der foregår 
på nettet, vil Lotte dog først og fremmest præsentere 
træning i en form, så web-brugeren selv kan sammen-
sætte sin egen motionstime. Uanset om du er konkur-
rence-typen, den mindre motions-motiverede type eller 
måske ligefrem den type, hvor motionen skal leges ind 
i hverdagen – lover Lotte Paarup, at hendes forslag til 
motion er sjove og vil få sveden til at løbe.

Bevægelsestosset

Med en baggrund som håndboldspiller, underviser i 
workout og aerobic og en uddannelse som fysioterapeut 
har Lotte Paarup bevæget sig fra elitesporten mod den 
brede motion.

– I 1990’erne kastede jeg mig over fitness. Iført stram 
dragt og g-streng gik jeg fuldstændig op i at se ud og være 
tynd. Men på et tidspunkt stoppede jeg op og fandt ud 
af, at det ikke handlede om at se godt ud men derimod 
om at have et godt liv, fortæller Lotte.

Som uddannet fysioterapeut opdagede hun, at der var 
et stort behov for at indføre træning i fysioterapi-verdenen, 
mens fitnessverdenen, som hun selv kom fra, havde 
brug for en mere bred og mindre elitær tilgang. Med 
disse tanker i baghovedet begyndte Lotte at undervise 
og nærme de to verdener hinanden – med succes. Så 
stor succes, at hun helt glemte at passe på sig selv og 
sin krop.

– Jeg har altid været vild med at bevæge mig, ja nærmest 
bevægelsestosset. Men på et tidspunkt tog min karriere så 
meget fart, at jeg endte med ikke at kunne overskue det. 
Jeg glemte at få min daglige motion. Jeg tænkte ikke på at 
få noget ordentligt at spise. Ok...det kan gå i en periode, 
men i det lange løb kan kroppen ikke følge med. Det skete 
også for mig. Jeg gik ned med alvorlig stress.

24 timer med en bjørn i hælene

– Urtidsmennesket nød godt af de stresshormoner, som 
kroppen naturligt producerer i situationer, hvor livet står 
på spil, fx at undslippe en vild og glubsk bjørn. Men 

efter sådan en jagt slappede urtidsmennesket af i en 
periode og genopbyggede kroppen efter den stressende 
oplevelse. I dag lever mange af os, som om vi havde 
en bjørn i hælene 24 timer i døgnet, året rundt. Det er 
hverken godt for kroppen eller psyken, og i så stresset 
en situation er en  løbetur om dagen ikke nok til at løse 
problemet, forklarer Lotte Paarup.

Selv måtte hun helt ned og vende og erkende, at hun 
i en periode ikke kunne arbejde, før cirklen var brudt. Da 
hendes mor døde sidste år, røg hun endnu engang helt 
ned og orkede ingenting.

– Selvom jeg i næsten hele mit liv har været i topform, 
oplevede jeg sidste år, at jeg ikke kunne gå op ad en trappe 
på 10-15 trin uden at blive forpustet. Så dårlig var min 
kondition. Jeg startede stille og roligt igen og oplevede, 
hvordan motionen hjalp mig med at finde ud af, at jeg 
havde taget et rigtigt valg. Jeg begyndte med at meditere, 
dyrke pilates, gå ture, svømme og senere begive mig ud 
på små løbeture. Efterhånden blev min form bedre, men 
det bedste var, at jeg gennem motionen lærte at holde 
fast i, hvad der var godt for mig. Gennem motionen fik jeg 
kraft til ikke at vende tilbage til de mønstre, som to gange 
har fået mig til at gå ned med stress. Set i bakspejlet er jeg 
glad for de erfaringer, for jeg kan bruge dem i dag, når jeg 
underviser. Jeg véd lige præcis, hvor svært det kan være 
at komme i gang med at motionere, når motivationen 
er på nulpunktet, siger Lotte Paarup.

– Lidt er bedre end ingenting, slår hun dog fast og 
præciserer:

– Hvis du er topstresset, hjælper det ikke at kaste sig ud 
i avancerede motionsprogrammer. Begynd i stedet med 
små ting som fx at gå en tur. Så kan det andet komme 
senere, når bjørnen ikke længere konstant snapper dig i 
hælene.                                                                               n

kom i gang danmark!

Lotte skaL få os op 

fra sofadyBet

Lotte Paarup, vært på DRs nye motions-
kampagne, har selv prøvet at være så 
stresset, at hun end ikke orkede den 
daglige motion, der ellers kan være med 
til at holde stressen fra døren. En ond 
cirkel som hun nu gerne vil hjælpe andre 
med at bryde. 

Har du ikke tid, lyst eller overskud til at få rørt dig nok, så klik 

ind på www.dr.dk/motion og find inspirationen, der skal få dig 

op af sofaen og i gang med at motionere!

10. september går motionskampagnen »kom i gang danmark« 

i luften på p4 og p3 og i de øvrige medier.

fra 16. september kan du finde motionstilbud lige uden for døren 

på en af de 500 nye motionsruter, som åbner over hele landet. 

Læs mere på www.dr.dk/motion eller www.gangidanmark.dk 

kampagnen lanceres af dr og sundhedsministeriets »Gang i 

danmark« i samarbejde med bl.a. danske fysioterapeuter.

af lisbet rasmussen journalist   
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