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 J
eg håber, du er god til at skrive 
om smerte, lyder det fra Britt, 
der ligesom de fleste andre 
deltagere på dagens træning 
har den malet i ansigtet.

Glem alt om CrossFit og ultraløb. 
Det her er for de virkelig hardcore. Vi 
er til fasciatræning – eller bindevævs-
træning – hos Den Intelligente Krop 
i Herlev, og man skal ikke lade sig 
narre af, at flere af øvelserne foregår 
i langsommere end mikrotempo. Bin-
devævet ligger som et fintmasket net 
i hele kroppen, og vores bevægelig-
hed og skaderisiko er afhængig af, at 
det er elastisk og stærkt – og det skal 
der arbejdes lidt for, viste det sig.

Redskaberne er foam rolleren, små  
bolde og egen kropsvægt, og trænin- 

gen lægger pres på bindevævet, 
strækker og styrker det. Der er øvel-
ser, der minder om yoga, lidt om 
gymnastik, og så er der øvelser helt 
for sig, der når dybt ind i vævet, så 
kroppen bliver æltet godt igennem.

Forløsning forude
Vi ligger på foam rolleren og ruller 
meget, meget stille frem og tilbage 
på lårene – som faktisk er et af de 
mest ømme steder, vi har på kroppen. 

Vores instruktør, bevægelsescoach 
Edith Maria Hornshøj Laugesen, be-
der os om at finde et punkt i det ene 
lår, hvor vi møder modstand – og bli-
ve der. Et “læderstykke”, som hun 
kalder det. Det er ikke svært.

– Ja, det er træls at have to ben, si-

ger Edith, da vi skal skifte ben – men 
det er fantastisk for jer, der løber.

Til gengæld er der instant release, da  
vi slipper det ene ben, og der er tydelig  
forskel på det og på det andet ben, vi 
endnu ikke er nået til. Det føles, som 
om der er meget mere plads og min-
dre stramhed. Som at ligge på mas-
sagebriksen med tårer i øjnene, mens 
massørens fingre er presset helt ind i 
marven – og forløsningen bagefter.

– Trækker I stadig vejret?, spørger 
Edith, mens der bandes på måtterne.

Det prompte payoff gør, at vi bliver 
ved trods smerte og hedeturene, der 
opstår af at røre noget, man ikke har 
rørt længe. Måske aldrig? Lettelsen 
og blødheden i kroppen, da Edith si-
ger tak for i dag, er det hele værd.  

Smertetærskel på prøve
Helt nye grimasser så dagens lys, da I FORMs læsere testede fasciatræning. Til gengæld 
var der stor begejstring for effekten af godt en times tæsk til bindevævet.

Der er fuldt fokus på 
maveregionen, lige  
dér, hvor den lille hårde,  
sorte bold presser på.  
Må man godt bande nu?

DET SYNES I FORM-LÆSERNE

Det er hårdt, fordi det gør ondt
– Jeg synes, det var mega fedt og hårdt. 
Træningen er jo som sådan ikke hård, det 
er hårdt, fordi det gør ondt. Det var fedt, 
at der var en veksling mellem det dyna-
miske, hvor vi var oppe og hoppe, og så 
nede i de her helt stille millimeter-stræk.
– Jeg har det rart og afslappet, men lidt 
sitrende i kroppen lige nu.
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Det sværeste var at ligge stille
– Jeg blev kørt ned for et år siden og døjer 
stadig med smerte i ryggen. Men under 
træningen havde jeg ikke ondt. 
– Man kunne mærke, at man virkelig har 
nogle steder, hvor man er øm, og noget af 
det sværeste var at ligge stille og vide, at 
lige meget hvor lidt du rykker dig, så går 
smerten først over, når du er helt færdig. 

Man kan virkelig mærke sin krop
– Det var fantastisk. Jeg er dybt overrasket 
over, hvor forbandet ondt det gjorde. Men 
min krop er helt blød nu, og der kommer 
en lækker varme helt dybt indefra. 
– Man kan mærke sin krop så meget, hver 
en lille del i den, hele vejen igennem … nu 
er det lår … godt, så mærker jeg bare mit 
lår. Det var meget dybere end yoga.
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FAKTA OM 
FASCIATRÆNING
Passer til: Alle.

Varighed: 75 min.

Fokus: At styrke, smidig-
gøre og udfordre kroppens 
bindevæv, så du får en større 
bevægelighed – både i hverda-
gen og i den træning, du i øvrigt 
dyrker.

Musik: Helt stille baggrunds-
musik. Instruktøren er meget 
guidende.

Prøv det her: Den Intelligente 
Krop v. Lotte Paarup, Herlev. Se 
mere på Denintelligentekrop.
dk. Undersøg evt., om der er en 
fysioterapi i dit lokalområde, 
der udbyder træningen.

LÆSERNE TESTER FASCIATRÆNING

– Det er ligesom at have et stort blåt 
mærke under armen, siger instruk-
tøren, Edith, da vi i en øvelse presser 
ned over foam rolleren med  
armhulen.  
Og ja – det er det!
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VIL DU VÆRE MED  
PÅ VORES I FORM 

TEST TEAM?
Vi vil gerne have dig til at teste 
den næste nye motionsdille. 
Har du lyst til at være en del af 
vores I FORM Test Team – og 
få en  SOC-T-shirt som tak for 
hjælpen? Bliv venner med os 
på facebook.com/iform.dk. 
Her kan du få information om, 
hvornår vi skal i gang med at 
teste noget nyt, og så kan du 
tilmelde dig, hvis det er noget 
for netop dig.

EKSKLUSIVT
Medlemmer af 
I FORMs Test 

Team kan iføre 
sig denne lækre 
T-shirt fra SOC.


