
Går det virkelig an elske høy puls, silende svette og såre muskler? I 37 år svarte 
denne journalisten nei. Så fant hun kjærligheten til en liten, gul ball.

D
et begynte sommeren i 
Syden for to år siden: 
«5 tennisleksjoner – 150 
euro».

I to dager hadde jeg 
subbet sakte forbi det enkle skiltet. En 
ettermiddag på vei hjem fra stranden, 
godt hjulpet av en lett hvitvinsrus, fattet 
jeg mot: 

– Hello … I would like to learn how 
to play tennis, stotret jeg til den tyrkiske 
tennisproffen. Han fant plass i avtale-
boka allerede neste morgen. 

Helt fra jeg var liten har jeg vært 
fascinert av the Gentlemans sport. De 
knallgule ballene, de snerte skjørtene,  
de elegante spillerne. Martina Hingis, 
Maria Sharapova, søstrene Williams, 
Roger Federer – jeg har fulgt dem fra 
sofaen og fra tribuneplass, men selv 
knapt tatt i en racket. Bare drømt om 
å mestre spillet. I 37 år ble det med 
drømmen. For hvor stas er det å være 
klumsete Klara når du pusher 40 og den 
motoriske gullalderen er lenger unna 
enn pensjonstilværelsen?

Litt mindre skummelt når man er 

langt hjemmefra, på fremmed grus og 
læremesteren er en tyrker i litt for trange 
shorts, konkluderte jeg. 

Heldigvis. For spillegleden kom 
umiddelbart – og langt raskere enn 
ferdighetene. Jeg klønet meg gjennom 
de første leksjonene, der flesteparten av 
ballene havnet i nettet, utenfor banen el-
ler på en annen bane. Men merkelig nok 
gjorde det ikke noe. Jeg hadde det gøy 
likevel. Så gøy at jeg knapt enset pulsen 
som gikk i taket eller svetten som rant i 
salte strømmer. Resten er historie, som 
det så fint heter. Siden den spede starten 
under Sydens sol har tennis blitt en fast 
del av livet og treningshverdagen min. 
Jeg har funnet en tennisklubb, fått meg 
tennistrener, tennisvenninner og selvføl-
gelig: Mitt helt eget tennisskjørt. 

DRØMMEN OM DUSJEN 
Finn en treningsform du elsker! Hvor 
mange eksperter har du ikke hørt lire av 
seg dette motivasjonsrådet?

Kanskje har du stille tenkt som meg: 
Det er lett å si når du ble født med ball 
i beina, eller med oksygenopptaket til 
Bjørn Dæhlie og en innstilling om at 
«en dag uten trening er en dag uten me-
ning». Jeg hater sånne folk! 

Ikke misforstå, jeg har aldri hatet å 
trene. Jeg har løpt mine intervaller, tråk-
ket løs på spinningssykler og sporadisk 
løftet manualer i styrkerommet. Først og 
fremst fordi jeg er forfengelig og vet at 
trening er godt for kroppen. Drømmen 

om dusjen etterpå har også motivert 
meg. Du vet, den fantastiske godfølelsen 
som kommer når du er ferdig. Når du 
kan sette deg i sofaen med smågodtet og 
vite at du har fortjent det. 

Lite visste jeg at det faktisk går an å 
ha den samme gode følelsen mens man 
trener også. 

Den litt flaue begeistringen jeg kjen-
ner når backhanden sitter ned langs 
linjen, eller jeg en sjelden gang dunker 
inn et serveess, overgår alt jeg tidligere 
har opplevd iført tights. I de øyeblikkene 
er det bare meg og ballen som gjelds. 
Bevegelsen, timingen, treffpunktet – alt 
smelter sammen og opplevelsen av tid 
og sted opphører. 

Den følelsen har et navn. Det er fak-
tisk en form for mindfullnes, forklarer 
psykolog og yogalærer Karen Kollien 
Nygaard. 

– Når du kun har fokus på akkurat 
det som skjer i øyeblikket, når trening 
kjennes som noe mer enn bare trening, 
da opplever du det som kalles flow, eller 
flyt. Det er et veldig godt sted å være, 
oppsummerer eksperten. For noen skjer 
det mens de strikker, for andre på fot-
ballbanen eller i seilbåten. For psykolo-
gen selv skjer det på yogamatta. 

I idrettspsykologien snakker man om 
indre og ytre motivasjon. Når ønsket om å 
bli slankere, strammere eller å forbrenne 
kalorier er det som driver oss, motiveres 
vi av ytre faktorer. Da er det pliktfølelse og 
disiplin som får deg ut av sofaen. 

       Når trening 
kjennes som noe 
mer enn trening, da 
er du i flytsonen. 

Slik finner du DIN 
treningsform

REPORTASJE

TEKST: Torhild Ribe FOTO: Gry Traaen 

KamillePULS40



Mer enn trening: Da Kamilles journalist 
fant tonen med en tennisracket, fikk 
trening en helt ny mening.
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– Belønningen kommer først når økta 
er over. Det kan være vel og bra for å 
komme i gang, men skal du bli glad i 
trening over tid, så trenger du også en 
indre motivasjon. Da kommer den gode 
tilfredsstillelsen underveis i treningsøkta 
og da blir det lettere å holde det gående, 
i måned etter måned, år etter år, forsi-
krer Nygaard. Og heldigvis kan vi alle 
komme dit, helt uavhengig av idrettsta-
lent og tidligere treningserfaring. 

– Vær bare litt tålmodig, ofte må man 
få en viss teknikk og form før den gode 

følelsen kommer. Det kan være en moti-
vasjonsfaktor i seg selv, tror Nygaard.

SE TIL BARNDOMMEN 
– Trening kan bli for flinkt. Nå om 
dagen er det et enormt fokus på å trene 
smartest mulig, gjerne hardest mulig 
på kortest mulig tid. Det er vel og bra å 
trene effektivt, men tenker man kun på 
det, blir treningsglede helt uvesentlig, 
sier Yngvar Andersen kjent fra blant an-
net Puls på NRK. Han brenner for at flere 
skal finne trening med mening og råder 

deg til å tenke tilbake til barndommen. 
– De tingene du hadde interesse for 

som barn, vil ofte også være det du har 
glede av i voksen alder, sier Andersen. 
Treningseksperten snakker av erfaring. 
For noen måneder siden begynte han å 
spille fotball. Etter nesten 20 år uten ball 
i beina er han nå en del av et oldboyslag 
hjemme på Tåsen i Oslo. Vinteren for to 
år siden kjøpte han sine første lengde-
løpsskøyter. Siden barndommen hadde 
han sett opp til Hjallis, uten selv å ha 
skøyter på beina. Fotballtreningene og 

I flytsona: Når hodet 
ditt er helt til stede i 
aktiviteten du gjør, da 
opplever du flow. Et 
godt sted å være. 
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       De tingene du hadde 
interesse for som barn, vil 
ofte også være det du har 
glede av i voksen alder.

Yngvar Andersen

Finn din tennis – her er 
ekspertenes råd: 
✱ Se til barndommen din: Hva likte du å drive 
med? Hva har du alltid hatt lyst til å prøve? Ofte 
vil de samme tingene som interesserte deg som 
barn, gi deg glede som voksen. Vær nysgjerrig, 
fortell andre at du leter etter en ny treningsform. 
Da vil du naturlig åpne opp for flere muligheter. 
Kanskje finner du ut at kanonballgjengen 
i nabolaget trenger en ny spiller, eller at 
kollegaen din skal begynne på ridekurs. 
✱ Intervju deg selv: Foretrekker du å trene 
innendørs eller utendørs? Alene eller i gruppe, 
sammen med andre? Hvordan er miljøet 
rundt den idretten du vurderer, er det din 
type mennesker? Hva er godt for kroppen 
din? Har du store bryster og er kanskje litt 
overvektig, er det eksempelvis ikke så rart at 
jogging ikke føles godt. Hvilken rytme har du? 
Noen er saktere enn andre og trives med en 
roligere form for trening. Andre har kanskje en 
stillesittende jobb og trenger en mer eksplosiv 
treningsform. 
✱ Les deg opp: Sett deg inn i det nye du skal 
lære deg. Søk på nettet, finn gode lærere/
trenere, inspirasjon og forbilder. Du blir raskere 
bedre på det du er nysgjerrig på.  

Kilder: Karen Kollien Nygaard, Yngvar Andersen

rundene rundt på isen er i dag små frimi-
nutt for trebarnsfaren. 

– Du har ikke sjanse til å være foku-
sert på noe annet når du driver med en 
spesifikk aktivitet. Du tvinges rett og 
slett inn i et frikvarter. Du får en pause 
fra stress og bekymringer. Kanskje får 
du også flere positive tanker og økt 
kreativitet i etterkant, tror Andersen. 
Også han presiserer at alle kan finne en 
treningsform som gir dem mer enn høy 
puls og muskler. 

– Det handler om å bli kjent med seg 

selv og hva man liker. Om å våge nye 
ting og legge fra seg frykten for å feile, 
råder Andersen. 

Selv har jeg for lengst innsett at det 
aldri blir noen Wimbledon-deltagelse 
på meg. Det lever jeg godt med. Denne 
sommeren skal jeg og jentene på tennis-
kurset ha vår egen lille turnering. Hvem 
som vinner er ikke så viktig. Det vanker 
verken pokaler eller nasjonalsang når 
siste sett er spilt. Bare tørr hvitvin og 
Pimms i hagen til en lagvenninne. Det er 
tross alt det de drikker på Wimbledon! 

Små gleder: Gle-
den over å eie et 
eget snertent ten-
nisskjørt skal ikke 
undervurderes.

På nett: Tennisvenninene aka «Mandagsgruppa». Aldri feil å starte uka 
med denne gjengen. 
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