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Ultimativ form på 8 uger 
 
 
Dette er den ultimative guide for dig der ønsker et vægttab, god kondi, six-pack, blive stærkere, bedre 
flexibilitet og/eller bare få en sundere livsstil. Samtidig vil du mærke din energi i hverdagen vil stige. 
Alt dette er hvad du vil skabe hjemme i dit hus på 8 uger. 
Programmet vil guide dig gennem alt du behøver, alt træning og mad der burde indtages under 
forløbet. 
 

● Det hele er delt op uge efter uge, hvor intensiteten i din træning vil stige. 
● Din kost vil bestå af ca. 55-60% kulhydrater, 30-35% protein og 10% fedt. 
● Din kalorier vil ligge på 2000-2300 om dagen, delt over 6 måltider. 
● Du vil få brug for følgende træningsudstyr: løbesko/tøj, en yogamåtte og evt. håndvægte. 
● Du har 2 hviledage på en uge. 

 
 
 
Det er vigtigt at du ved hvordan du udfører teknikkerne rigtigt, så slå øvelserne op på fx Youtube eller 
Google, da forkert teknik kan føre til skade. 
Mange af øvelserne er på engelsk, da der ikke er danske udtryk for alle, så er du i tvivl burde du også 
slå øvelserne op. 
 
Alternativer til vægt: 1,5-2 liters flaske med vand. 
Kosttilskud: vitaminpiller 
 
 
Programmet vil kræve høj viljestyrke, fokus og lyst. 
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Uge 1. 
 
Kostplan: 
 
 

 Mad: Drikkevare: Kosttilskud: 

Morgenmad: 
ca kl 7:30 

50 g havregryn m. 
170 ml mælk og  
1 banan. 

200 ml vand 1 vitaminpille 

Mellemmåltid: 
ca kl 9:00 

20 g mandler 
1 æg 

200 ml vand  

Frokost: 
ca kl 11:30 

50 g grov pasta m. 
½ dåse tun 
½ gulerod 
½ peberfrugt 
15 g majs 

200 ml vand  

Mellemmåltid: 
ca kl 13:30 

1 banan  
40 g rosiner 

200 ml vand  

Under træning:  400-500 ml vand  

Efter træning: 
ca kl 16:30 

50 g grov pasta m. 
½ dåse tun 
½ gulerod 
½ peberfrugt 
15 g majs 

200 ml mælk  

Aftensmad: 
ca kl 18-19 

100 g ris 
1 kyllingefilet 
100g broccoli 

250-300 ml vand  

Mellemmåltid: 
ca kl 20-21 

2 æg 200 ml vand 
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Mandag: 
Opvarmning af hele kroppen 6-8 minutter - Stærk altid ud efter træning 
 
(maks 25 sekunder pause mellem hvert sæt) 
 
-15x3 dybe squats 
-10 x2 raised knee crunches 
-5x3 push ups 
-45 sekunder planke 
-8x3 rygbøjninger 
-15x3 dybe squats 
-5x2 push ups 
 
Tirsdag: 
Opvarmning af hele kroppen 6-8 minutter. - Stærk altid ud efter træning 
 
(maks 25 sekunder pause mellem hvert sæt) 
 
-1.5 km løb (maks 2 pauser) - træningen burde finde sted højst 15 min efter løb 
 
-5x2 push ups 
-16x2 russian twists (8 til hver side) 
-6x3 rygbøjninger 
-45 sekunder planke 
-20x2 squats 
-5x2 push ups. 
 
Onsdag: 
Fri 
 
Torsdag 
Opvarmning af hele kroppen 6-8 minutter. - Stærk altid ud efter træning 
 
(maks 25 sekunder pause mellem hvert sæt) 
 
-1.5 km løb (maks 2 pauser) - træningen burde finde sted højst 15 min efter løb 
 
-5x2 push ups 
-16x2 russian twists (8 til hver side) 
-6x3 rygbøjninger 
-45 sekunder planke 
-20x2 squats 
-5x2 push ups. 




