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Forord 

Jeg har siden foråret 2012 afholdt det, jeg kalder for Rekrutforløbet, i min 

klub Captain's Gym i Helsingør. Jeg har fra starten brugt en formel, som jeg 

med ret stor overbevisning kan sige virker. Der er skrevet utallige bøger om 

træning og ernæring og dette er ikke et forsøg på at lancere endnu en. Min 

plan var oprindeligt at lave et lille kompendium til deltagerne, det har nu 

taget mere om sig og udmundet i denne e-bog.  

 

Ofte har deltagerne på Rekrutforløbet et fælles ønske om at blive stærkere 

og tabe fedt på kroppen, og derfor virker det rigtig godt at være flere 

sammen på et hold. Det giver en god dynamik og et fællesskab, og samtidigt 

har man en coach som gør, at man holdes til ilden.  

 

Et Rekrutforløb varer 8 uger. De første 14 dage indrapporteres der dagligt på 

mail, og i de efterfølgende 6 uger afleveres der et ugeskema. Det 

dokumenterer om man når sine mål, og jeg kan guide og vejlede ud fra dette.  

Jeg lægger stor vægt på stop for sukkerindtag, og opfordrer til mange gå ture.  

 

Styrketræning er en grundpille i Rekrutforløbet, her lærer man bl.a. teknik til 

korrekt udførsel af øvelser med vægtstænger og øvelser med kettlebells. 

Henover de 8 uger øges vægten i styrketræningsøvelserne progressivt, og der 

arbejdes sideløbende med at forbedre konditionen.  

Det betyder at mange Rekrutter efter forløbet er stærkere og i meget bedre 

kondition end nogensinde før. Der føres en personlig logbog i alle 8 uger.  

Nye vaner tilegnes og implementeres i dagligdagen. 

 

På samme måde som Rekrutforløbet, henvender denne e-bog sig til 

begyndere, der vil i gang med træning, tabe 5-15 cm på maven eller mere.  

Rekrutforløbet – home edition er et ”mini-Rekrutforløb”, som er muligt at 

følge uden større træningskundskab.  

 

Bogen er ikke tænkt som en erstatning for et Rekrutforløb, men en vejledning 

i hvorledes du selv kan gøre det derhjemme. Bogen skal læses af kommende 

Rekrutter inden de starter på et Rekrutforløb hos mig.  

Den kan bruges af tidligere Rekrutter og andre interesserede der vil 

genopfriske eller vide hvordan tingene forholder sig. 

 

Jeg siger ikke at der ikke findes andre måder at gøre tingene på, for det gør 

der helt sikkert - dette er blot min version. Og det er en måde som jeg ved 

der virker. Hvis du de næste 4-8 uger arbejder målrettet og gør som der står i 

http://captainsgym.dk/rekrutforlobet/
http://captainsgym.dk/
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programmet, kan jeg garantere at du opnår resultater du ikke troede var 

mulige på så kort tid.  

Garantien bortfalder dog, hvis du ændrer i programmet, laver dine egne 

regler og springer over hvor gærdet er lavest! 

 

Det jeg håber på er, at det motiverer dig til at komme videre herfra. Jeg har 

lavet programmet således, at det hele kan klares derhjemme med minimalt 

brug af udstyr, og kun med din kropsvægt som modstand.  

 

Det største jeg som træner kan få er, at mine klienter når deres mål. At 

opleve mennesker gennemgå en fysisk og psykisk transformation er 

kæmpestort. Deres glæde over resultaterne, deres motivation og gåpåmod 

giver mig meget tilbage - jeg bliver selv glad og motiveret. 

 

På samme måde vil det glæde mig meget, hvis du bliver motiveret til at 

ændre dit liv af at læse denne bog.  

 

Og så selvfølgelig efterfølgende gør det! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kh Kaptajnen  

Helsingør, 13. september 2014 

  




