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Kojso Perssonfrdn Lidkiiping fdreliistei l6rdogsom skodefrildpning.
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detgiiraontattspringa?"
"MAste
KajsaPerssonfrireldsteom lcipning och hur man fcirebyggerskador
t-OpNtNc"Mlste det
giira ont att springa?"
var frigan. KajsaPersson,medminga irs
erfarenhetinomltipningochhur manfiirebyggerochreparerar
skador,gavsvarenniir
honftirelSstepABolum
Horisonti Broddetorp
underliirdagsfiirmiddagen.

-Vi brukar samlas nigra
stycken och springa tillsammans, vilket sporrar
en och dessutom drvdldigt
trevligt, berdttar hon.

Ville ha inspiration
Fiir att fa ytterligare inspiration infiir sisongen bjiid
sAi l<irtlagsBGoIF,i samarbete med sIsU Idrottsutbildarna, in Kaisa Persson
frin Lidkiiping fiir att fiirelisa om hur man hAller sig
skadefri och vad man ska
tinka pi nir man ir ute
Fdrra h<isten startade och kiper.
raisa berdttade fiirst sin
Broddetorps Gymnastikoch Idrottsfiirening ett egen historia om att hon
nioveckors program som var kraftig nir hon var
gir ut pi att fi fler att yngre, till slut ledsnade
kinna pi hur det dr att pi att bli retad fiir det och
bestdmde sig ftir att brirja
kiptrina.
trdna.
Det var stor uppslutning
till en biirjan var det
pi folk och det resulterade
mest att ga ut med huntill slut i att nAgra verkligen fastnade i lcipningen den, men det gick successiwt <ivertill mer intensiv
samt fortsitter dn idag.
En av dessadrAsa Pauls- och hArdare trdning. Till
son - som ser det bide som slut var hon fast.
-Nu f<ir tiden Aker jag
motion och en socialgrei.

ingenstans utan trdningskldder -inte ens nir jag
ska hAlla fciredrag, siiger
hon.
rrilutbildad
och
erfaren instruktiir
I dag dr Kajsa personlig
trenare, licensierad kostrAdgivqrg, har iobbat mdd
flera fcirening.ar och ftiretag ner dqt geineratt f6rec
bygga samt reparera skli;
dor oeh dessutom jobb'dt
med sivdl cykellandslaget
som pi cykelgymnasiet.
-Med erfarenheten utvecklar man sina sinnen
och blir lyhiird f<ir vad
kroppen sdger.
lpet giiller att lAra kdnna sig sjilv som idrottare,
fcir alla dr olika och har
sina fiirutsdttningar.
- Det ir den stora nyckeln till att hAlla sig skadefri, berdttar hon och fortsatter:
-Sedan gdller det f<irstAsatt hilla kroppen i bra
skick genom att ata rett

ltujso liireliiste i Bolum Horisont i Broddetorp.
och ha rdtt typ av kldder
och skor. En sAdan enkel
sak som att ha fel skor kan
generera svAra skadebekymmer som tar lAng tid
att lAka.
Tanken med att bjuda
in Kajsa var fiirstis i f<ir-

sta hand att fi inspiration
och information kring hur
man hiller sig frisk och
skadefri,men ocksAen fiirhoppning om att locka fler
till att biirja liipa.
- Det har blivit fler och
fler i vir fiirening och vi
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/
hoppas det fortsdtter sA,
sigerAsaPaulsson.

Adam
Pinthorp
0515-67
0442
adam.pinthorp@vgt.se
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