
MATCH MOT

Kom igång med träningen. Bli en fighter!

Vi finns i din ringhörna.

Du tränar hemma framför din TV!Tränaren instruerar via internet.
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Distansträning för parkinsonsjuka
Flera studier har visat att regelbunden, intensiv träning tre ggr/vecka i totalt 150 min kan 
sakta ned sjukdomens utveckling. Träningen bör omfatta koordination, balans, rörlighet, ex-
plosivitet, styrka m m. D v s det som normalt ingår i all boxningsträning. Genom att komplet-
tera med moment, som även tränar den kognitiva förmågan, tror vi oss ha funnit ett vinnande 
koncept i fighten mot Parkinson.
Narva BK (bildad 1930) har sedan 2015 erbjudit träning för parkinsonsjuka. Den baseras på 
boxningens grundträning, kompletterad med erfarenheter som hämtats från bl a  Rock Steady 
Boxing (RSB) i USA. Narva är en s k affiliate (”partner”) till RSB och har certifierade tränare.
Innan pandemin erbjöd 18 boxningsklubbar i Sverige s k PD Boxningsträning. (PD = Parkin-
son Disease). De flesta har nu återupptagit denna träning. Vi tar nu nästa steg genom att även 
erbjuda distansträning, 
Vi har valt konferensprogrammet ZOOM som system för distansträningen och erbjuder parkin-
sonsjuka över hela Sverige att delta i vårt träningsprogram.
Välkommen till en stimulerande form av regelbunden träning.

Hans Lindahl, ordförande i Narva Boxningsklubb

Tränaren som leder träningspassen, befinner sig i ringen i Narvas boxningslokal, och kan hela tiden kommunicera 
med deltagarna som visas på duken.
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Intensiv, regelbunden träning
kanske lika viktig som mediciner?

Mycket intressant forskning har presenterats under senare år, beträffande träning/Parkinson. 
Med bra, regelbunden, intensiv träning (i kombination med medicinering) verkar en avtagan-
de utveckling av sjukdomen kunna uppnås. Bl a har en studie redovisad i The Lancet (ansedd 
medicinsk faktatidning) kommit fram till att högintensiv aerob träning som genomförs 3 ggr/
vecka och omfattar 30-45 min kan dämpa sjukdomens symptom. 
Hos en av våra tränande klubbmedlemmar, som tillhört en kontrollgrupp i en stor vetenskaplig 
studie, har man konstaterat att medicinkonsumtionen under en 10-årsperiod kunnat hållas 
relativt konstant. 
I en deltagarundersökning (dec 2019), avseende PD Boxningsträning med 179 tränande i 17 
olika klubbar runt om i Sverige, kom man fram till att det stora flertalet som deltog i box-
ningsträningen upplevde positiva effekter. Symptomen mildrades och självkänslan stärktes. 
Den sociala aspekten hade säkert också en positiv inverkan.
Källa ParkinsonJournalen 2/2020.

Se våra videoinspelningar 
som visar hur redskapen ska 
användas. Länkar nedan.

 Pannboxboll för kordina-
tionsövningar.
vimeo.com/narva/pannbox

 Boxpelare för teknikträ-
ning av de olika slagen (raka, 
krokar, uppercuts).
vimeo.com/narva/boxpelare

 Badrumspall stärker ben- 
och vadmuskler samt tränar ba-
lansen.
vimeo.com/narva/badrumspall

 Innehopprep som kan an-
vändas inomhus utan risk för 
att slå ned varken vaser eller 
taklampor.
vimeo.com/narva/innehopprep

 VP-rör (plaströr) eller kvast-
skaft används för olika upp-
mjukningsövningar.
vimeo.com/narva/vpror

 Vattenhantlar används på 
olika sätt för att stärka arm-
musklerna och som koner vid 
olika stegövningar.
vimeo.com/narva/vattenhantlar

 Hemmakettlebell som inne- 
håller vattenhantlar (enligt 
ovan) för att ge personligt an-
passad tyngd..
vimeo.com/narva/kettlebell
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Träna hemma
Kolla först att det funkar för dig (testa gratis en vecka)
En av Parkinsons värsta motståndare är kontinuerlig, intensiv träning! Via ZOOM bjuder vi 
in till fight tre gånger per vecka. Du kan delta i träningen via din mobil/platta/bärbara dator, 
som kopplas till din TV. Under träningen kan du både prata med tränaren och få instruktioner 
om hur du t ex med rätt balans kan slå din vänsterkrok. Vi vill få dig att känna dig som om du 
deltar i en träningslokal.
För att kunna bedriva effektiv träning måste alla deltagare ha tillgång till en viss träningsut-
rustning. Vi har därför tagit fram ett set med sju träningsprylar (se bild på sidan 7). Utrust-
ningen hyr du av Narva BK. Hyran ingår i träningsavgiften.
OBS! Testa träningen gratis några gånger, genom att koppla upp dig och säga hej till träna-
ren. Du kan även fysiskt delta i passet om du vill. Efter ca en vecka bestämmer du dig om du 
vill ge Parkinson en fight, med Narva i din ringhörna.
Om du avbryter träningen, vill vi få tillbaka utrustningen. Alternativt köper du loss den enligt 
ett restvärde som baseras på hur länge du varit med och tränat.
Boxningsträning passar alla och vi försöker anpassa den individuellt efter vars och ens förutsätt-
ningar. Det är bara du som bestämmer hur hårt du vill träna.

När du följer tränarens intruktioner framför din egen TV, kan du också ha ljudkontakt med tränaren.
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Träna i grupp på en klubb
eller i en föreningslokal

För att kunna erbjuda effektiv och säker träning måste gruppen ledas av en erfaren tränare 
som även har förståelse för sjukdomen. Ett problem är att hitta tränare som flera gånger i veck-
an kan ställa upp på en förmiddag. Många gånger kanske en klubbtränare kan leda träningen 
en eller max två gånger/vecka men den tredje gången saknas tränare? 
Narva kan erbjuda en vidareutveckling av den teknik som används i distansträning för att till-
lämpas i klubbar och föreningar som saknar tränare. Den interaktiva träningen sker då via en 
storbilds TV som utrustats med en web-kamera. Träningen sänds från oss i Narva på samma 
sätt som distansträningen sänds till hemmatränande. 
Bor du på en ort där det kanske finns en boxningsklubb eller någon annan lokal ledig på för-
middagar, går det att rigga upp en mottagningsutrustning (stor-TV) för att genomföra grupp-
träningspass och utnyttja klubbens träningsutrustning. I lokal utan träningsutrustning lå-
nar vi ut sådan. Vi kan sända till anslutna klubbar samtidigt som vi kör träningspassen för 
hemmaträning eller så kan vi genomföra pass för en eller fler grupper som tränar samtidigt. 
Denna typ av pass är under utveckling vad gäller teknik och hur man kan sätta ihop olika 
grupper för att erbjuda effektiv träning. Fördelen är att man kan träna tillsammans och då 
även kunna etablera kontakter med andra parkinsonsjuka. Ibland kan man kanske avsluta 
med gemensam fika?
Tränar du på en boxningsklubb måste du vara medlem i klubben. Om du tränar i en annan lo-
kal bör du vara medlem i den lokala parkinsonförening som står som huvudman för träningen.

När du tränar i en grupp framför en storbilds-TV, går det att via en webbkamera kommunicera med tränaren, som 
befinner sig i ringen på Narva Boxningsklubb
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Komplett utrustning för hemmaträning

Utrustning som du får låna från Narva 
Boxningsklubb, är förutom boxpelaren (med 
pall), det som finns till vänster: ”Kettlebell-
kasse”, pannboxboll och innehopprep.

Du skaffar själv: Plaströr (s k VP-rör) eller 
ett kvastskaft samt pantflaskor i olika stor-
lekar som du fyller med vatten eller sand, 
beroende hur tunga ”hantlar” du vill ha. 
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Kontrollbordet
En operatör på Narva Boxningsklubb sköter upp-
kopplingen till de som tränar hemma och kan via 
Zoom, tillsammas med tränaren; tala med alla 
som deltar i distansträningen.

Referenser

Alice har tränat i klubben fram till pandemin 
och i sin bostad sedan juni 2020.
Så här säger hon: ”Jag var först ganska tveksam till trä-
ningen, men upplevde att jag började känna mig bättre. 
Tyvärr innebar pandemin att all träning avbröts.
I Men i juni 2021 startade Narva upp ett utvecklingsarbete 
och försök med att träna hemma. Så jag tänkte varför inte?
Klubben tillhandahöll all träningsutrustning och jag fick 
instruktioner om hur jag kopplar upp mig med min dator. 
Efter lite inledande strul stabiliserades tekniken. Jag för-
söker träna tre gånger per vecka och kan träna omväxlan-
de i bostaden och i min sommarstuga”.

Per har tränat i Narva sedan 2016.  
Han deltar även i distansträningen.
Så här berättar han: ”Problemet att träna hemma är främst 
att det tar plats och kan störa familjen (i mitt fall hustru 
och hund). Jag har dock lyckats finna plats för såväl box-
pelaren som de övriga sex hjälpmedlen så att de snabbt går 
att plocka fram och sedan är man igång. Att träningen är på 
fasta tider och på förmiddagarna innebär att den blir en del 
av veckorutinen, d v s inget att skjuta upp till senare och att 
träningen blir av. Att den dessutomär effektiv och hjälper 
mig att vara på gott humör intygar både hustru och hund”.

David har tränat i Narva sedan 2015 och är 
en av initiativtagarna till PD Boxningsträ-
ning.
Så här säger han: ”Den bästa träningen för mig, är 
den som blir av. Ingen sport eller träning är så läm-
pad för mig med Parkinson som boxningsträning. Jag 
får alla övningar jag behöver på varje träningspass. 
Koordination, styrka, balans, kognitiva övningar, ex-
plosivitet, kondition.
Men det viktigaste är, att jag inte känner mig som 
en patient eller brukare. Jag har blivit en fighter 
som slår tillbaka mot Parkinson”.



Vi har hämtat inspiration från
Rock Steady Boxing i USA

Kort om Rock Steady Boxing
Rock Steady Boxing (RSB), är det första boxningsprogrammet i sitt slag för 
att lindra symptomen av Parkinsons sjukdom. RSB grundades 2006 av den 
tidigare åklagaren, parkinsonsjuke Scott C. Newman.
Efter att vid 40 års ålder ha diagnostiserats med tidig Parkinson började Scott 
träna kontaktfri boxning. Resultatet visade sig redan efter ett par månader. 
Sjukdomen verkade stabiliseras och Scott upplevde att han kände sig bättre.
Tillsammans med en tränare etablerade han en ideell organisation och börja-
de erbjuda denna träningsform till andra parkinsonsjuka.
Idag har RSB 871 s k affiliates i 19 länder och 43.500 sjuka i träning. 

Du som är intresserad av att gå en match mot Parkinson, 
mejla: Namn / Bostadsadress / Mobilnr / till info@narva.com 
och ange ”Distansträning” i ämnesraden.
Vill du få mer information, ring  0703 778 191


