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 B O K S E H A N D S K E R  M E D   F L Ø J S F Ó R
Test din comfortzone med tre timers intensiv træning. Boksning, 

TRX-slyngetræning, yoga og meditation – en fysisk genvej til indre balance, 
hvor du kombinerer det hårde med det bløde.

Træner Vinnie Davida Søndergaard 
kombinerer den fysiske træning med 
mange års erfaring med yoga og me-
ditation. Konceptet kalder hun for LPTI 
(Life Powered Through Inside). 
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 B O K S E H A N D S K E R  M E D   F L Ø J S F Ó R

Vinnie er tre gange 
europamester 
i boksning og 
arbejder også som 
kropsterapeut og 
mentor. 

Kroppen skal presses 
maks., når der dyrkes 
TRX-træning.
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– Jeg var ikke blevet tre gange europamester i 
boksning, hvis ikke jeg havde brugt den mental-
træning og afspænding, jeg øver med jer i dag. 
Sådan åbner mesterbokser Vinnie Davida Søn-
dergaard sin tre timers workshop på Kurhotel 
Skodsborg Spa og Fitness. Ti kursister sidder 
bænket i loungesofaer med udsigt til azurblåt 
hav og lammeskyer på himlen. Foran os ligger 
tre timer med grænseoverskridende boksning, 
TRX-træning og blid yoga. En kombination, 
som Vinnie skabte til sig selv for ti år siden for 
at overleve knubs og blå mærker i bokseringen 
samt optimere overskud og præstation.
– Jeg kalder workshoppen LPTI (Life Powered 

Through Inside), fordi det er så vigtigt at huske 
balancen i alt, hvad vi gør. Også når vi træner. 
Rigtig mange af os har en tendens til at træne en-
sidigt – yoga og kun yoga eller hård styrketræning 
og kun styrketræning. Vi skal mikse og blande, så 
kroppen forstår, at der er forskel på, når den præ-
sterer maks., og når den hviler. Ved at huske den 
blide del hjælper vi kroppen i parasympatikus, den 
afslappede tilstand, hvilket gør, at vi kan præstere 
bedre og træne mere effektivt. Ligesom i livet; 
ellers er det, vi nemt ramler sammen med stress 
og følgevirkninger, fordi krop og sind ikke har 
fået en pause, siger Vinnie Davida Søndergaard.
– Mit ønske med denne workshop er, at I mærker, 

at I godt kan lave en hård og intens træning og 
samtidig drage omsorg for jer selv. Så I går fra 
de tre timer med en god balance i krop og sind 
og følelsen af at have brugt kroppen og samtidig 
være landet i en god jordforbindelse. Omvendt, 
hvis man udelukkende træner intensivt og skip-
per udstræk og afspænding, sker der nemt det, 
at sjælen hænger i en tråd efter én. Fordi den 
intensive træning går stærkt og kører på en kraf-
tig, maskulin power-energi, som nemt hiver op-
mærksomheden ud i den ydre verden. Og når man 
hele tiden er derude-hvor-alting-sker, mister man 
nemt jordforbindelsen og kontakten til sig selv.
Vinnie ved, hvad hun taler hun. Hun startede med 

K R O P  O G  P S Y K E

C H A R L O T T E  S K O V G A A R D
45 år. Projektdirektør i Arbejdernes Landsbank 

"Jeg har trænet TRX med Vinnie Davida Søndergaard gennem 
flere år og er meget begejstret for træningsformen. Den sikrer, 

at jeg får trænet hele min krop på effektiv vis – også de 
muskler, som jeg ikke vidste, at jeg havde.  

Siden har jeg suppleret med konceptet Life Powered  Through  
Inside, som jeg også har overgivet mig til. I en hektisk hverdag 

kan det nemlig knibe for mig at få tid til både fysisk træ-
ning, yoga/stræk og meditation. Men når jeg prioriterer alle 
tre elementer i sammenhæng, giver det mig en helt særlig 
afstressende følelse i kroppen, som ellers kan være svær at 

opnå. Særlig det, at jeg arbejder med både den mentale stress 
og den fysiske stress (som naturligt kommer efter en hård træ-

ning), er guld værd for mig i forhold til at restituere og bygge 
fornyet mental og fysisk styrke op.    

Og så har Vinnie en personlighed, som både kan presse én til 
den hårde fysiske træning, samtidig med at hun inkluderer de 

mentale elementer med en høj grad af autenticitet." 

Dagens træning handler 
om at finde balancen 
mellem det udfarende 
liv og det indadvendte 
fokus.
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fodbold som ni-årig, gik over til boksning som 
17-årig og blev tre gange europamester efter hård 
træning. Så ja, at tabe sjælen i hårdt muskelarbejde 
er noget, hun kender helt ned i boksehandskerne, 
og noget, hun bevidst har arbejdet på at balan-
cere gennem årene med mindful-teknikker som 
yoga og meditation. Og noget må være lykkedes, 
for Vinnie slår fødderne væk under de fleste – 
ikke med boksehandskerne, for dem lagde hun 
på hylden i 2011 – men med sin afbalancerede 
udstråling af blidhed og styrke. Fysisk overlegen 
og sjæleligt blid. Derfor elsker deltagerne hende. 
Ingen føler sig forkerte eller ikke-stærke-nok i 
hendes timer.

– Lad os komme i gang, opfordrer Vinnie og viser 
vej til redskabsrummet med TRX-suspensions, 
boksehandsker, yogamåtter plus en lille goodiebag 
til hver kursist med vand, æble og proteinbar. Så 
er overlevelsen da i det mindste sikret ...(!)

MEDITERENDE BOKSER
Træningen foregår udendørs, og mens gruppen 
snører boksehandskerne og varmer op, kører tan-
kerne: ”Slår vi nu hinanden til plukfisk? Kan jeg 
overhovedet ramme? Hvordan føles en lige højre?” 
Imens fortæller Vinnie om sin boksekarriere: 
– Min første internationale kamp var en stor 
øjenåbner, fordi jeg ikke var mentalt forberedt. 

Jeg mødte et fransk muskelmonster, som fik alt 
til at visne inden i mig. Jeg kan huske, jeg kiggede 
over på hende og tænkte ”hov, nu mister jeg min 
kraft” og kunne mærke, hvordan troen og energien 
stille forsvandt. Resultatet udeblev ikke – kampen 
blev stoppet i 2. omgang, fordi min modstander 
var mere end 15 point foran.
– Efter den kamp besluttede jeg at knække koden 
og blive lige så sej som hende. Ikke i muskelstør-
relse, men indre selvsikkerhed og udstråling. Ja, 
hun var stor, men det var hendes stålfaste ro og 
selvsikkerhed, der slog mig ud. Så jeg trænede 
både muskler og mental styrke og udstråling i 
årene efter, og resultatet kom med det sam-

Det er tid til at 
finde sig selv efter 
at have langet ud 

efter verden.
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me: Jeg vandt tre europamesterskaber og huskede 
undervejs at skabe balance i kroppen med yoga, 
meditation, afspænding og visualisering. Så jeg 
kunne præstere bedre.
Workshoppen er nu nået til hånd- ben- og fod-
stilling, så bokseslag og trin følges ad. Vi øver 
enkelt- og dobbeltslag ud i luften, og efter en 
træningsrunde fordeler Vinnie holdet i par, hvor 
den ene trækker i ”plethandsken”, og partneren 
gør klar med boksehandskerne. Fem par hopper 
og danser rundt om hinanden med effektive slag. 
”Pow, wow! Bang!” siger det, og helt ærligt: Det 
er svært ikke at blive revet med. Fødderne tripper, 
armene langer ud, og følelsen af at ramme puden 
med en lige højre – er laber! Kuldegysende laber, 
fordi der strømmer en kolossal energi direkte ud 
fra armen og retur igen. Slagene kører rytmisk 

og bringer en meditativ stemning ind i kroppen: 
Slag, pow, slag, pow! som en boomerang, der vil 
én det bedste. 
”Kom an!” siger bevægelsen, og lækkerierne bliver 
ikke mindre af, at Vinnie-mestertræner tripper 
rundt mellem grupperne og hepper: ”Yes, sådan! 
Brug fødderne! Husk venstre arm! Godt gået!” 
Bagefter føles kroppen tømt for ugens ophobede 
irritation, vrede og pirrelige tanker. De har fået 
én på skallen og efterladt kroppen summende 
afslappet.

NAVY SEAL'S HÅRDE NEGLE
Nu er udendørstræningen nået til TRX-delen. 
TRX står for: Total Resistance Excercise og stam-
mer fra intet mindre end den amerikanske flådes 
specialstyrke, Navy SEALs, fortæller Vinnie. Det 

var militærmand Randy Hetrick, der opfandt sy-
stemet, så flåden kunne træne kroppen med meget 
lidt udstyr og på et lille areal. Så workshoppen 
kaster sig nu ud i del to af det maskuline univers, 
og da vi er ni kvinder og én mand på holdet, er 
comfortzonen igen på prøve. Sort/gule suspensi-
ons bliver hængt op på et krogstativ, og så starter 
instruktionerne: ”Træk håndtagene til jer, spænd 
mavemusklerne og find balancen på fødderne, læn 
jer tilbage og få et godt stræk i bagben og balder.” 
Træningen kører nonstop med sveddryppende 
mavetræning, hænderrystende bisceps- og tri-
cepsøvelser, planke i et stræk og hugsiddende 
armstræk. Følelsen er igen svimlende lækker. 
Remmene eller suspensions, som de korrekt hed-
der, holder kroppen, strammer og giver lige den 
feedback, som gør, at det bliver okay at kaste sig 

K R O P  O G  P S Y K E

Efter boksning 
føles kroppen 
tømt for vrede 
og irritation.
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T A N J A  K J Æ R S I D E
45 år, Communications Consultant

"Det er anden gang, jeg deltager i LPTI-workshop-
pen, og denne gang tog jeg en veninde med. Vi aftal-
te, at det skal være en fast tradition at deltage en-to 

gange om året. Det er ren selvforkælelse. 
Grunden til at jeg tilmeldte mig første gang, var 

kombinationen af TRX-træning, som styrker kroppen, 
og afspændingsdelen i form af yoga, mindfulness og 
vejrtrækningsøvelser. Jeg lever med følgerne af en 
langvarig hjernerystelse, og her er kombinationen 
af styrke og afspænding ideel, samtidig med at jeg 

kan tage øvelserne i mit eget tempo og blive kyndigt 
vejledt af Vinnie." 

ud i, hvad der må se halsbrækkende ud. Men nej, 
det holder og er kæmpesjovt. Sveden pibler, alle 
griner, mens vi hænger som små aber i lianer og 
kigger på hinanden, når øvelsen ikke lige kræver 
fuld opmærksomhed.
Og så er dagen nået til sidste del med yoga og 
meditation. Gruppen samler alt udstyr og vandrer 
pludrende tilbage til træningssalen. Stemningen 
er forløst, afslappet og kammeratlig. Vi har svedt, 
grint, hamret, banket, mast og hængt ud sammen, 
så comfortzonen har fået én på lampen, og vi har 
fundet os selv igen i en ny og udvidet version. Vi 
gjorde det!-følelsen.
Derefter følger en times velfortjent yoga, udstræk 
og meditation, som sætter de indre møtrikker 
på plads. De blide, bløde bevægelser fra yogaen 
smitter af på følelserne, som bliver rolige, venlige 

og mere indadvendte. Kroppen finder igen sin 
egen balance efter boksetimens kraftfulde ud-
advendthed med slag, puf og tryk. Maskineriet 
kører normalt. Timen er slut, Vinnie serverer en 
kop te og afrunder dagen: 
– LPTI-træningen hjælper jer med at finde jeres 
personlige balance mellem det udfarende liv og 
det indadvendte fokus. For nogle kræver det at 
finde modet til at være blød og langsom som i 
yoga og meditation, for andre er det modet til 
at komme ind i kampen med muskeltræning og 
sved. Undervejs har I formentlig opdaget, hvor 
mange ressourcer I indeholder, som I måske slet 
ikke var klar over, I havde. Tag den viden med jer 
ud i jeres hverdag!
Farvel, farvel – alle er enige: Det er ikke sidste gang, 
vi mødes på dén måde!

H V A D  E R  L I F E 
P O W E R E D  T H R O U G H 

I N S I D E  ( L P T I ) ? 
 Træningen kombinerer funktionel træning, TRX, 
boksning og cirkeltræning med efterfølgende 

yoga, afspænding, meditation og åndedrætsteknik.

H V O R D A N  V I R K E R  L P T I ? 
Træningen skaber balance i krop og sind, fordi 
den kombinerer fysisk hårde øvelser med af-

spænding og meditation. Du opnår muskelstyr-
ke, centrering, fokus, ro og balance.

K A N  A L L E  V Æ R E  M E D ? 
Ja, alle kan være med. Træningen bliver justeret 

efter den enkeltes behov og ressourcer.

H V O R ,  H V O R N Å R  O G  P R I S ?
Tre timer med intensiv træning, afspænding og 
meditation med Vinnie Davida Søndergaard på 

Skodsborg Spa & Fitness koster 400 kr.  
Næste workshop: 27/5 2018 kl. 12-15.

Stærke ben må der 
til, og selvom det var 

hårdt, var det også 
sjovt at give den gas.
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