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Intention om at slanke sig op til
sommerferien bliver ofte til det modsatte
Med blot få måneder til årets sommerferie, begynder fokus så småt at komme på,
om vi nu også kan passe badetøjet, sommerkjolen og -skjorten fra sidste år.
Risikoen for, at svaret for nogens vedkommende bliver et nej, er overhængende.
Hver sjette (15 pct.) har nemlig ofte intentioner om at tabe sig op til årets
sommerferie, men det lykkes tilsyneladende sjældent. Samtidig erkender mere end
hver tiende (13 pct.), at de har taget på siden sidste sommer. Det viser en
undersøgelse foretaget af Apollo blandt 1.000 danskere fra hele landet.

Der har stået julesul og vinterisolering af kroppen på programmet i en del
måneder efterhånden.
Med forårets kommen begynder vi at smide nogle af de mange lag tøj, og
samtidigt skal mange af os inden for overskuelig fremtid tilbringe dagen i
bikini og badebukser.
Sæsonen for at støve solbriller og badetøj af nærmer sig med andre ord, og
mange danskere forsøger at forberede krop og sind på at vise sig frem i
badetøj på årets sommerferie.
Hver sjette dansker (15 pct.) har da også ofte intentionen om at tabe sig op til
årets sommerferie, men de indrømmer samtidigt, at det sjældent lykkedes for
dem.
Det viser en undersøgelse foretaget af Apollo blandt 1.000 danskere.
Kvinder får oftest panderynken over vægten
Mens intentionerne ikke fejler noget, så har viljestyrken tilsyneladende ikke
været helt på sit højeste blandt mere end hver tiende (13 pct.), som
sandsynligvis vil opleve, at badebukserne strammer, når vi når dertil. I hvert
tilfælde tilkendegiver de, at de har taget på siden sidste sommer.
Det er primært kvinder, der har skelet til vægten med panderynker, og det er
ligeledes primært kvinderne, der ofte har intentionen om at tabe sig, men
som ender med ikke at smide de tilstræbte kilo.
”Uanset om man er kvinde eller mand, så er vi danskere så sjældent i bade- og
sommertøjet, at vi ofte bekymrer os mere om, hvordan vi ser ud i det, end man fx
gør sydpå, hvor solsæsonen er noget længere, og hvor man derfor har en del
mindre pres over at vise sig i badetøjet. Men hvis man nu ikke når at tabe sig eller
træne mavemusklerne helt op, så har man en god undskyldning for måske at fylde
lidt aktivitet på i selve ferien. Vi hører i hvert tilfælde ofte fra vores gæster, at en
ferie med lidt morgenyoga, løb eller ekstra meget svømning kan være med til at
sætte skub i motivationen. Er man heldig, varer motivationen ved, og så har man
måske en perfekt strandkrop til næste sommerferie,” mener Glenn Bisgaard,
kommunikationschef hos Apollo.
I Apollos sommerferieprogram for sommeren 2016 er der både mulighed for
rendyrket daseferie, decideret aktiv ferie med mulighed for at benytte stort
set alle tænkelige typer fitness- og sportsudstyr samt ni Apollo Mondo
hoteller med fast morgenyoga på programmet. Samtidig tilbyder Apollo 152

hoteller med spa.

Apollo er en af Nordens førende rejsearrangører. Apollo arrangerer
charterrejser, aktive ferier og krydstogt samt fleksible rejser til hele verden,
hvor du selv vælger, om destinationen skal være by eller strand samt
længden af rejsen. Apollo Rejser i Danmark danner, sammen med Apollo i
Norge, Sverige og Finland, flyselskabet Novair, Krone Golf, Golf Plaisir, Lime
Travel samt træningsresortet Playitas på Fuerteventura, Apollo Travel Group.
Apollo Travel Group har cirka 900 medarbejdere og 1 mio. passagerer om
året, der rejser til destinationer i hele verden.
Følg Apollo på Facebook, Google+ og YouTube.
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