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>  TRÄNING  >

UNDER DRYGT 90 ÅR har Narva BK fostrat blivande boxa-
re. Den klassiska boxningsklubbens historia är påtaglig i 
träningslokalen i centrala Stockholm. Svartvita fotografier 
och affischer minner om matcher och topptränade idrottare 
från förra seklet.

Men numera har verksamheten en bredare målgrupp; här 
välkomnas alla från ungdomar till grå pantrar och personer 
med Parkinson.

Konceptet med anpassad boxningsträning har blivit 
välkänt i Sverige de senaste åren. Utvecklingen har 
gått snabbt. Det är bara sex år sedan Narva BK och 
Hans Lindahl, klubbens ordförande, fick upp ögonen 
för parkinsonboxning på en studieresa till New York. 
Träningsformen är etablerad i USA under namnet ”Rock 
Steady Boxing”

Men under pandemin blev det stopp för träningen i 
Narvas lokal och istället föddes tankarna på att utveckla 
bra alternativ. Med hjälp av nyutvecklad teknik körs nu nya 
digitala träningspass tre gånger i veckan. En tekniker sköter 
det teknikbord som finns uppställt bredvid ringen och 
växlar mellan olika kameror för att göra träningsmomenten 
tydliga. Samtidigt säkras ljudkvaliteten så att de som tränar 
hemma kan ha talkontakt med tränaren.

Hans Lindahl hoppas att utvecklingen av nya tränings-
former kan göra det möjligt för fler att träna.

– Det är det enda positiva hittills med pandemin, kanske 

vi kan få bättre kontakt med personer som inte kan ta sig 
hit, säger han.

KONCEPTET MED HEMMATRÄNING utvecklas av Narva BK 
med stöd av Arvsfonden i ett treårigt projekt. Parkinsonför-
bundet är samarbetspartner.

För dem som tränar hemma innebär träningen att man 
kopplar upp sig via zoom, via dator eller mobil och kan se 
tränaren i sin egen TV. Hos deltagarna finns också hand-
fast och enkel träningsutrustning. Narva har tagit fram 
ett utrustningspaket som kan användas hemma. Där 
ingår bland annat en sorts boxpelare i stället för sand-
säck, och en variant av hopprep som fungerar även i ett 
trångt vardagsrum. I stället för hantlar används plastflaskor, 
och för rörlighetsövningar används ett drygt meterlångt 
plaströr.

Tanken är att träningen ska vara lika varierad som pass i 
lokalen. Klubben har tagit fram över 60 olika träningspro-
gram och varje pass har ett speciellt tema, som kan vara allt 
från ”andning i boxning” till ”det perfekta slaget”. 

– Vi har startat och testat med en pilotgrupp, men fler 
deltagare från hela landet är välkomna. Längre fram är 
också tanken att man också ska kunna koppla upp sig från 
andra boxningsklubbar. Ofta är det svårt att hitta tränare 
som kan leda pass på förmiddagstid och då är det här i 
stället ett alternativ, säger Hans Lindahl.

TRÄNINGEN ÄR SPECIALANPASSAD för personer med Par-
kinson. En annan central del är att träningen är interaktiv. 
Deltagarna är med och kan ställa frågor och får också åter-
koppling av tränarna. Tre pass körs i veckan, förmiddagar 
måndag, onsdag och fredag.

– Det är bra att det är förutbestämda tider, tycker vi. Då 
blir träningen av. Om man kan gå när som helst och kan 
påbörja ett redan inspelat pass är det större risk att det inte 
blir av, säger Hans Lindahl.

Träna boxning digitalt 
– i vardagsrummet om du vill

Parkinsonboxning har lockat deltagare till boxningsklubbar över 
hela Sverige de senaste åren. Nu tar träningen ett steg vidare. Hem 
till ditt vardagsrum om du vill.

Boxningsklubben Narva har utvecklat en ny interaktiv tränings-
form.

TEXT SUSANNE RYDELL  |  FOTO  TOM KRONESTEDT,  HANS LINDAHL

Ta fajten mot Parkinson  
– så startade boxningsträningen i Sverige

Narva BK och Parkinson Stockholm började samarbeta om boxningsträning hös-
ten 2015. Inspirationen kom från en studieresa som Narva gjorde till USA. 
Därefter har ett 15-tal boxningsklubbar i Sverige inspirerats och startat träning 
för personer med Parkinson, i samarbete med lokala parkinsonföreningar.
Det nystartade treåriga projektet med digital boxning sker med Parkinsonförbun-
det som samarbetspartner.
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Interaktiv parkinsonboxning hos Narva

PD Boxningsträning (Parkinson Disease) i Sverige har sin grund i Rock Steady Boxing som utvecklats i 
USA. Det är en träningsform med så kallad non-contact boxing.

Den interaktiva formen är nyutvecklad och projektet drivs av Narva BK med stöd av Arvsfonden. 
Narva BK har tagit fasta på att försöka efterlikna träningen i lokal så mycket som möjligt. I början häl-
sar tränaren deltagarna välkomna personligen och småpratar 5–10 minuter innan passet börjar.

Passen startar på en bestämd tid, precis som för de som väljer att vara med på plats i lokalen. Al-
la bör ha samma utrustning som i boxningsklubben. Detta är boxpelare, pannboxboll, innehopprep, 
plaströr (eller kvastskaft), badrumspall (eller en mindre men stadig pall), två av varje 33cl, 50cl och 
1l plastflaskor fyllda med vatten som hantlar och en tygpåse för vinflaskor från Systembolaget som 
hemmakettlebell. Utrustningen är tänkt att ingå som ett lån och finansieras via en träningsavgift. Nivån 
på denna avgift är ännu inte fastställd. 

Under träningens gång har tränaren en löpande dialog med en eller ibland flera deltagare. Tränaren 
kan visa olika rörelser och deltagaren kan själva ibland vara med och leda kanske 5 minuter av passet 
med egna övningar. Det förekommer även frågesporter under olika pågående träningsmoment. Vinna-
ren får oftast som ”pris” föreslå eller genomföra någon kul övning. 

Vad gjorde 
att du valde just
parkinson-
boxning som
träningsform?

träffa några 
av dem som 
gjort valet!

➟ 
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>  TRÄNING >

”Boxning 
var det värsta jag 
kunde tänka mig”
Alice Rydberg tränar par-
kinsonboxning på distans 
tre gånger i veckan. Det var 
inget självklart val från bör-
jan.

 – Usch boxning vill jag 
inte hålla på med, summe-
rar hon sin tidigare inställ-
ning.

Seriöst, roligt och utveck-
lande, summerar hon nume-
ra boxningsträningen.

Alice Rydberg har haft en parkin-
sondiagnos i tio år. Hon började 
pröva boxningsträning för några 
år sedan när hon hörde talas om 
den specialanpassade formen, pd 
boxning, och bestämde sig för att 
ge det en chans. Numera tränar 
hon digitalt tre gånger i veckan 
och ser en rad fördelar.

– Det är allsidig träning, balans 
och styrka i kombination med 
kognitiv träning. Det är fantas-
tiskt roligt och ökar kroppsmed-
vetenheten. Jag är imponerad 
av tränarnas kunskap om vilken 
träning vi behöver, allt är seriöst 
och medvetet genomfört, säger 
Alice Rydberg.

I YRKESLIVET VAR Alice Rydberg 
sjuksköterska och verksam på en 
rehabiliteringsklinik för personer 
med hjärnskada. 

– Jag trodde aldrig att jag 
skulle hålla på med boxning som 
träning. Boxning var det värsta 
jag kunde tänka mig, säger Alice 
Rydberg.

Men nyfikenheten på den 
specialanpassade tränings-
formen resulterade alltså i ett 
nytt intresse och ett starkt enga-
gemang.

– Jag missar sällan en träning 

numera, säger hon.
Alice Rydberg tränar digi-

talt, även om det är möjligt 
att komma ner till Narva BK:s 
lokaler centralt i Stockholm 
också.

– Det är lika lätt att uppfatta 
momenten och övningarna hemi-
från. Det finns flera olika kamer-
avinklar där övningarna visas 
och det är roligt att kunna se de 
andra deltagarna via zoom också, 
säger hon.

EN ANNAN VIKTIG del är åter-
koppling.

– Tränaren tittar på oss och 
ger återkoppling om det är något 
man kan tänka på, exempelvis 
hållningen. Eller om det ser bra 
ut. Det betyder mycket att få 
återkoppling och bekräftelse, då 
känner man sig glad och taggad, 
säger Alice Rydberg.

– Den individuella delen tycker 
jag har fungerat väldigt bra 
digitalt. Det är också fantastisk 
att det är möjligt att vara med 
oavsett om jag är hemma eller i 
fritidshuset, säger hon.

Har du några råd till andra som 
funderar på om parkinsonbox-
ning kan vara en bra tränings-
form att börja med?

– Ja, jag vill framför allt betona 
att det är så kunniga och seriö-
sa tränare och att det verkligen 
är riktat till oss med Parkinson. 
Ibland när jag träffar personer 
som inte känner till parkinson-
boxning möter jag mycket förvå-
ning att jag tränar boxning. Jag 
förklarar vilken nytta och glädje 
det ger mig, säger Alice Ryd-
berg.

Alice Rydberg tränar hemma med utrustning anpassad för hemmabruk 
med hjälp av en boxpelare. Foto: Privat
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”Den roligaste form 
av motion jag gjort”
Per Lundgren har alltid tyckt om att motionera och prö-
vat olika typer av träning.  När han hörde talas om box-
ningsträning för personer med Parkinson bestämde han 
sig för att testa. Sen dess har han tränat tre gånger i veck-
an.
– Jag kollade och blev fast, säger han.

Per Lundgren har haft diagnosen Parkinson i åtta år och har tränings-
vana från olika sammanhang. Men boxning hade han ingen erfaren-
het innan träningen hos Narva.

– Det var en tillfällighet att det blev boxning, i samband med att 
vi flyttade från Göteborg till Stockholm hörde jag talas om Narvas 
boxningsträning. Jag var lite skeptisk till boxning innan men ville 
pröva, säger han.

Det blev mer än ett testtillfälle, nu tränar Per Lundgren digitala 
träningspass hemifrån varje vecka och ser stora fördelar med tränings-
formen.

– Det blir en bra kontakt med tränarna som leder passen, och det 
är en fördel att få återkoppling direkt på hur man utför övningarna. 
Man blir tekniskt bättre och hinner göra rätt i övningarna, säger Per 
Lundgren.

Träningsglädje är en annan viktig dimension.
– Det här är det roligaste jag har gjort när det gäller att motionera 

tycker jag. Man skuttar runt och det är på ett sätt som att leka, samti-
digt är det mångsidig träning. Jag blir starkare och tycker att besvären 
från Parkinson blir mindre efter träningen, säger Per Lundgren.

Att träningen sker hemifrån har blivit en underlättande faktor.
– Det är bekvämt att slippa åka i väg, det är också en fördel med 

den möjligheten med tanke på att det är osäkert hur pandemin 
utvecklar sig, säger han.

Träningen fungerar i hemmiljö även om man inte har stora tomma 
ytor att förfoga över, enligt Per Lundgrens erfarenhet.

– Jag har inte jättemycket plats, men det funkar hyfsat tycker jag. 
Man får använda det utrymme man har helt enkelt, säger han.

Parkinsonboxare berättar 
Juha Jäppinen
Vad gjorde att du valde just parkinsonboxning som träningsform?

– Jag sökte efter något jag kunde göra med min Parkinson. Efter att 
ha provat bland annat boule och film  fick jag en broschyr med infor-
mation om PD-boxning Rock Steady. Efter två prova-på-pass var jag 
såld.

– I början kom jag för att försöka bli bra eller bättre i mina besvär, 
men fann att det både var roligt och gav lindring av symtomen. Och 
jag har fortsatt med boxningen som gett mig mycket socialt med nya 
vänner och bättre kondition.

Hur funkar den nya formen, interaktiv digital boxning? Vad bety-
der det att kunna träna hemma i stället för att åka till en lokal?

– Det är ett bra komplement när man inte kan komma till en lokal, 
man kopplar upp sig via zoom. Den kan inte komma med samma 
känsla som att träna i lokal, men i pandemitider är det guld värt att 
ändå ha en möjlighet att träna med distanskontakt.

Har du några tips eller råd till andra som funderar på att börja 
träna parkinsonboxning?

– Rådet man kan ge är att kämpa på med lite fantasi, så blir det lite 
lättare garanterat. Vi har tagit kampen.  Ge inte upp så blir det bättre.

Elisabet Wikander
Vad gjorde att du valde just parkinsonboxning som träningsform?

– Rolig sport, fart, koordination och balans. 

Hur funkar den nya formen, interaktiv digital boxning? Vad bety-
der det att kunna träna hemma i stället för att åka till en lokal?

– Det fungerar bra det finns både plus och minus. Beroende på hur 
man bor kan det bli liten yta. Betydligt lättsammare att koppla upp sig 
istället för att åka iväg. 

Har du några tips eller råd till andra som funderar på att börja 
träna parkinsonboxning?

– Prova på! Det är svettigare än man tror. 

Vill du pröva parkinsonboxning?

Många boxningsklubbar runt om i landet erbjuder parkinsonboxning 
i samarbete med lokala parkinsonföreningar. Kontakta din förening 
om du funderar över att börja träna lokalt och vill veta om det finns 
möjlighet.

Intresserad av digital träning? 
Kontakta Narva BK Hans Lindahl, ordförande 
eller Jenny Lundberg, tränare, 
info@narva.com, tfn 070-3778191


