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I perioden den 27 okt. til den 11 nov.  2018 gennemførte Veteranstøtten et pilot projekt som 
omhandlede et livstilsændringskursus for skadede veteraner, Fit To Fight 

Som mange andre, har jeg kæmpet med at komme i gang med motion og generelt ændre i min 
livsstil. Det ikke altid er helt nemt at få sparket sig selv i gang.  

Jeg har meldt mig til de forskellige arrangementer som veteranstøtten har lavet for os veteraners 
skyld og guderne skal vide at både veteranstøtten og jeg selv virkelig har forsøgt at få gang i mig, 
men desværre uden held. 

Så da jeg så dette livsstilsændrings kursus for veteraner, var det da også med en del skepsis jeg fik 
tilmeldt mig, men jeg gjorde det! 

Jeg tilmeldte mig kursus i foråret 2018 og fik besked om at jeg var optaget på dette kursus med 
start lørdag d.27 okt. kl. 0800. Indtil kursus start sørgede instruktør SSG Steen Poulsen for at 
holde mig orienteret, med div. Info, spørgeskema, nedskrivning af indtaget af daglig madvarer og 
drikkelse, samtidig med at der blev sørget for indkvartering fra fredag aften da jeg kommer fra 
Djævleøen. 

Der var sørget for alt, således at jeg og mine med kursister kunne føle os trygge hele vejen i 
processen, selv på turen over til Karup Flyvestation fredag aften ringer SSG Steen Poulsen for at 
høre om alt er vel, om jeg har fundet min indkvartering og om alt var som det skulle være. 

I porten til Karup Flyvestation lå der nøgle og Id-kort klar, som Fynbo så pænt havde sørget for, så 
jeg kunne herefter kører over på et super dejligt værelse, få spist min medbragte aftensmad og få 
noget søvn inden det hele skulle starte. 

Dag 1: Så nåede vi første kursus dag og det UT ikke lige havde tænkt ind var at man er langt fra alt 
og at caferiteret selvfølgelig er lukket på Karup Flyvestation, så jeg stod nu lørdag morgen uden så 
meget som en kop kaffe til morgenmad, men mødt op på aftalt stillested kl. 0800. 

 Det første der møder mig er en super frisk og glad SSG som spørger om jeg er frisk, hvorpå jeg 
fortæller at jeg ikke havde fået mad, fluks render SGG ind på kontoret, finder en ration frem, tager 
morgenmad fra, koger vand og vupti jeg har morgenmad, det kan man da kalde service. 

Vi skulle have været 12 stk. veteraner men sad kun 6 veteraner desværre, et eller andet gik galt så vi 
endte med at være en lille tæt skare af veteraner med hver vores baggrund for at have tilmeldt os 
dette kursus. 

Men det slog hverken instruktør eller kursister ud, så vi blev budt velkommen af og gik straks i 
gang med det planlagte kursus. 

Vi kom igennem to dage med en meget veloplagt og kompetent SSG og ikke mindst hans ligeså 
kompetente hustru Karen, hvor vi lagde ud med at fortælle lidt om os selv, derefter Tanita scanning 
(Klart en øje åbner for os alle) 

Resten af dagen gik med en Walk and Talk, så vi kunne lærer hinanden bedre at kende samt få 
pulsen op, derefter frokost på KFUM, hvor værterne Allan og hans hustru sørgede for at servicer os 
med noget af det dejligste mad (nej det var ikke kun salat og grønsager, samt vand) fantastisk mad, 
dejlige værter og ikke mindst kunne vi kigge/handle grej imellem måltiderne ;-) 



Efter frokost stod den så på træningsteori omkring kredsløb, samt kostforedrag, for så at slutte 
dagen af med kombinationstræning.  

Igen super fantastisk mad i på soldaterhjemmet og selvom vi var trætte, så nåede vi lige lidt socialt 
samvær ovre i vores fælles stue. 

Dag 2. Dagen starter med super skøn morgenmad på soldaterhjemmet, igen mangler der intet, 
derefter mødes vi i klassen kl. 0800 til endnu en gang træningsteori, efterfulgt af svømning hvor 
SSG havde indlagt forskellige øvelser så vi fik pulsen godt op i vandet. 

Efter en skøn frokost igen stod den så på kognitiv adfærdsterapi, samt kost og motionsvaner, samt 
noget inspiration og motivation. Inden weekenden skulle afsluttes fik vi alle en lektion i 
styrketræning og ja så var første weekend slut. 

Nu var det så op til hver i sær at få trænet på de principper vi har fået tillært os i de næste 14 dage 
inden vi skulle samle os igen for at forsætte kursus d. 10 nov. 

I de 14 dage sørgede SSG Steen Poulsen for at vi ikke var alene, han tog pænt kontakt til hver enkelt 
af os for at hører hvordan det gik med os, vores træning og kost, hvis det gik godt fik man et kæmpe 
skulder klap gik det ikke så godt fik han motiveret os til at forsætte kampen. 

Dag 3:  Så kom weekend 2 med start lørdag morgen d. 10 nov. Kl. 0800, igen her var der sørget for 
indkvartering allerede fra fredag og denne gang havde de lyttet og sørget for morgenmad til os 
lørdag morgen ovre hos de skønne værter på soldaterhjemmet. 

Vi lagde hårdt ud med kognitiv adfærd, gik over i bevægeligheds træning, fik rappellet og over 
middag stod den på basal kostlærer, kombinationstræning og sluttede dagen af med egen 
træningsplanlægning. 

Så var det jo Mortens aften, så værterne på Soldaterhjemmet havde sørget for and med div tilbehør 
til aftensmad, det kunne næsten ikke være bedre efter en lang og lærerig dag. 

 Inden sengetid blev dagens oplevelser vendt med mine med veteraner ovre på fællesområdet. 

Dag 4: Så kom sidste dag på kursus, efter et godt morgenmåltid lagde vi ud med kostplan og 
træning, lidt mere om kognitiv adfærd, gik ud i workshops for at finde på træning ideer, hvorefter 
vi alle sluttet med fællestræning inden vi fik ” Kursus bevis ” i form af egen træning plan for 
fremtiden. 

Som jeg startede med at indlede denne skrivelse med, var jeg i den grad skepsis, men for mit eget 
vedkommende er dette det bedste jeg har gjort for mig selv. 

Jeg mødte to skønne og i den grad utrolig kompetente instruktør i form af SSG SP og hans dejlige 
hustru Karen, som ikke nok med de fik os op af ”sofaen” men fik os til at indse at selvom man er 
skadet veteran på forskellige niveauer, er man nød til at arbejde med sig selv på alle fronter, at det 
at være skadet veteran ikke altid behøver være negativt. Vi blev præsenteret for Post Traumatisk 
vækst, som er det modsatte af post traumatisk stress syndrom, at vi skal vækste positivt frem for 
negativt ”hvad skal der til for at komme i gang og være vedholdne” samt positiv psykologi! 

Jeg gik derfra med en ny tro på mig selv, at jeg nok skulle klare det og ikke mindst troen på at 
komme op af ”sofaen” i det daglige, jeg oplevede nogle super empatiske instruktører, hvor man 
kunne mærke at det her ville de, de ville os det bedste og samtidig delt de ud af deres private 
historik, for som SGG så pænt sagde så er vi jo i samme båd alle sammen, skadet eller ikke skadet 



Dette kursus har givet mig det i dag, at jeg startede med at træning d. 27 okt. ved kursus start og 
træner stadig jævnligt 2-3 gange ugentligt eller i det omfang jeg kan. 

Jeg er kommet op af ”sofaen” som var et af mine hovedmål, i den grad fået mere energi, bedre 
humør og troen på mig selv igen. 

Har i den grad fået en masse værktøjer i form at selvindsigt, Post traumatisk Vækst, bliv din egen 
træner, kost justering. Sidst men ikke mindst har jeg lært IKKE AT SLÅ MIG SELV når der ikke lige 
er tid til træning eller der smutter lidt sødt ind i hverdagen, samt hvis hverdagen har været svær i 
en periode så er det okay det smutter og så starter jeg bare op igen, hvor jeg slap. 

Ud over det så har jeg i den grad fået lysten til at træne igen, så meget at jeg har tilmeldt mig til div 
arrangementer såsom det lokale motionscenter, hvor jeg som tidligere beskrevet træner 2-3 gange 
om ugen, tilmeldt mig KMD 4:18:4 igennem DIF Soldaterprojekt som skal gennemføres i August, 
samt fået meldt mig til Invictus Games 2020 i Holland (Dog ikke blevet udtaget endnu) Tilmeldt 
mig Veteranmarchen på 30 km 1.juni, sidst men ikke mindst arbejder jeg på at få tilmeldt mig 
Ride4Rehab, så jeg må sige at FIT TO FIGHT kursus i den grad har givet mig en øjne åbner og fået 
mod på mere i livet nu. 

Så kære medveteran, vil du gøre noget godt for dig selv så tilmeld dig dette kursus, giv dig lov til at 
gøre noget godt for dig selv, giv dig lov til at møde SSG Steen Poulsen og hans Hustru, ligesindede 
som har det som dig selv, giv dig lov til at på begynde en rejse, hvor du har en chance for ændre på 
dit liv. Husk du er aldrig alene, You Never Walk Alone! 

BIA 

Uffe Klixbüll 


