
Konditionstræning

Af Flemming Olin

Har du tænkt på, at din krop fungerer som en computer, der får styresystemet opgraderet,
når du træner?

Kredsløbskondition
Når du trækker vejret, kommer der oxygen ned i lungerne. Her
binder det sig til hæmoglobinet i blodet og bliver transporteret
til hjertet. Fra hjertet bliver oxygenet transporteret videre til
hjernen, organerne og musklerne.

Når musklerne har omdannet oxygen ved at bruge energi, er
der CO2 tilbage. CO2 bliver transporteret med blodet tilbage
til lungerne. Herfra bliver den udåndet.

For at komme i bedre kondition skal man træne sit kredsløb. Kredsløbet bliver bedre, når man bevæger sig
meget og i lang tid. Pulsen skal op. Ved kredsløbstræning er det først og fremmest hjertet, der bliver
trænet. Det bliver både større og stærkere. Derved kan det pumpe mere blod for hvert hjerteslag, og
blodmængden i kroppen stiger. På den måde får musklerne tilført mere oxygen.

Længere på literen
Stofskiftekondition handler om musklernes evne til at bruge
den oxygen og de næringsstoffer, der bliver transporteret
rundt i kroppen med blodet. Hvis man i lang tid træner ofte, så
udvikler der sig fine små hårkar omkring musklerne.
Hårkarrene kalder man kapillærer. De sørger for, at
blodgennemstrømningen bliver større, og at der bliver tilført
mere oxygen til musklerne.

På den måde bliver musklerne bedre til at omsætte den
energi, de har oplagret. Det medfører også, at kroppen bedre
kan få mere energi ud af den kost, man spiser. 

Hvis man sammenligner det med en bil, kan man sige, at man
kører på en måde, som bruger mindre brændstof pr. km.

Stofskiftekondition kan blive forbedret ved al fysisk aktivitet,
selv ved en moderat belastning af kredsløbet. Derfor er det
vigtigt, at man sørger for at få bevæget sig så meget som
muligt ved fx at gå eller cykle i stedet for at køre med bil eller
bus.
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Vidste du, at ...

den norske langrendsløber Bjørn
Dæhlie havde et kondital på 96?
Det er det højeste nogensinde.
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Effekt af konditionstræning
Mere muskelmasse bruger mere oxygen. Derfor er det bedst at bruge så mange af de store muskler som
muligt, når du træner din kondition. Det kan være aktiviteter som løb, cykling, svømning eller roning.

Konditionstræning
Din træning kan være så hård, at du hurtigt bliver meget forpustet og kun kan træne i kort tid. Eller den kan
være mindre hård, og du bliver derfor ikke lige så hurtigt træt og forpustet. Begge dele virker, men meget
tyder på, at det er bedst at træne hårdt en-to gange om ugen for at forbedre konditionen mest muligt.

Når musklerne bliver brugt, har de brug for oxygen, og musklerne indretter sig til den aktivitet, du laver. Når
du er aktiv, vil din krop forsøge at gøre sig selv stærkere og bedre inden næste gang, du er aktiv.
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