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DE GRØNNE FLASKER •..!
idræts trænerens værste fjende.
Alkohol giver ikke i nogen som helst doser
forbedring af præstationsevnen, hvilket er
vigtigt for enhver konkurrence-idrætsmand
at gøre sig klart.på grund af, at alkoholen
får visse hæmning~r til at forsvinde, har
alkoholnyderen ofte den modsatte opfattelse.
Det er helt klart at alkohol er konditions-
Ødelæggende. Men næsten overalt, hvor idræts-
træneren kommer frem, mØder han sin fjende,
bajersflasken. Kun den virkelig seriØse
idrætsmand ha~ mineralvand foran sig. Alt
for mange mennesker kan ikke hygge sig over
en mineralvand, de grønne flaskers farve og
indhold er nØdvendigt, desværre.
Øl-drikkeriet er vistnok ved at udvikle sig
til en national-sygdom. Et gammelt ord siger,
at for lidt og for meget fordærve r alt, men
sæt ordet beskedenhed foran ved spiritusnyd-
else, så vil der opnås endnu bedre kondition,
bedre resultater, og vil man være top-idræts-
mand med tryk på top, så er alkohol noget,
man helt går uden om.
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Vi træner ti
ker et par nk
gås ud lØrd g, l m n h gæster, 'de

lte bliver til tr -fire måske flere i af-
enens lØb, der kommer en sØndag og en aften

til hyggestemning, og på tirsdag, når man
mØder idrætstræneren, så er vi klar til at
begynde forfra - forfra hver tirsdag i be-
hjertet arbejde for at skabe en stigning i
den maximale syreoptagning og øget tempo i
spaltningsprocesserne giver magre resultater
under disse vilkår. Der er kun en gevinst at
hente, idrætsmanden bevarer en nogenlunde
anstændig figur, fordi det ugentlig ov
vægtsindslag fjernes uge for ug . At b k
en idrætstræner for at få denn opg v Ø·
er håblØst spild.
Den idrætstræner,der kan overbevise sin flok
og bringe alkoholforbruget til et minimum el-
ler helt eliminere det, den træner er næsten
sikker på succes.
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