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FORORD          

FITNESS TIL TOPFORM – konkurrencefitness og avanceret allround fitness er en 
håndbog for fitnessentusiaster – atleter, der konkurrerer, og seriøse motionister, som 
har lyst til at konkurrere – samt fitnesstrænere som vil vide mere om videregående 
fitnesstræning, enten med henblik på konkurrencedeltagelse eller udformning 
af avancerede træningsprogrammer for øvede fitnessudøvere.
Bogen er til både kvinder og mænd, fordi fitnessreglerne for de to køn – bortset fra 
tøjet – er næsten identiske, så træningsprincipperne er overordnet de samme.  

Bogen er skrevet på baggrund af over 15 års erfaringer med elitesport, blandt andet
som Miss Fitness-dommer og international aerobic gymnastik-træner og -dommer 
samt træningserfaringer fra danske og internationale konkurrencer.
En stor del af inspirationen kommer fra internationale kolleger, nogle af verdens 
mest erfarne trænere i aerobic, fitness og gymnastik på VM- og OL-plan, og en lang 
række dygtige fitness-atleter, finalister, fra familiens tidligere fitnesscenter BodyTeria.

Emnet er avanceret fitness og bogens træningsinformationer er skrevet til fitness, 
men er inspireret af gymnastik og anden idræt, hvor man på baggrund af lange tra-
ditioner med elitetræning og konkurrence har udviklet avancerede træningsmetoder 
som fitness-atleter kan lære meget af.
Et vigtigt mål med bogen er at motivere til seriøs og målrettet træning og eventuelt 
konkurrencedeltagelse. Med udgangspunkt i en fornuftig træningsplan og taktisk 
kloge valg er der ikke så langt fra træningssalen til konkurrencescenen.

Bogen kan læses for sig selv eller som en fortsættelse af Fitness og styrketræning – 
øvelser, programmer og metoder, der gennemgår basisviden om kroppen, trænings-
lære, træningsplanlægning og fitnesstræning.
Forhåbentlig kan bogens informationer og træningstips være til hjælp og inspiration
i fitnesstræning og medvirke til at præstationsevnen optimeres samtidig med at 
risikoen for overtræning minimeres.

En meget stor tak til Danmarks dygtigste, mest vindende fitness-atleter for hjælp 
med fotos (alfabetisk efter fornavn), Anja Nielsen, Henning Christensen, Peter Lars-
en, og Saryn Muldrow, samt Elena Babko, sports aerobic og Miss Fitness topatlet, 
og min søster Pia Aagaard, to gange Miss Fitness finalist og styrkerundevinder.  
Også stor tak til disse diplomtrænere for input og inspiration: Camilla Nielsen, Camilla 
Omar, Christian Heidemann, Dennis Voerbeck Christensen, Johanne Smith-Nielsen, 
Kristina Sørensen, Maria Louise Jensen, Michael Holger Gregersen og Ole Okke. 

Marina Aagaard, Aarhus
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KAPITEL 1 | INDLEDNING

Fokus på kropsudvikling og krops- 
konkurrencer er ikke noget nyt. Det 
har været fremme siden det antikke 
Grækenland.  
I nutiden begyndte man allerede først i 
1900-tallet at lave konkurrencer om de 
flottest udviklede kroppe.
I 70’erne og 80’erne blev bodybuild-
ingkonkurrencer rigtigt populære og i 
1990’erne fulgte Fitness-konkurrencer 
med fokus på både kropsudvikling og 
fysisk formåen.

Fitnesskonkurrencer er for fitnessentu-
siaster, som vil have et mål med deres 
træning; når man træner 5-6 dage om 
ugen er det motiverende at have et mål.
En del trænende har et diffust ønske 
om at stille op i konkurrencer, mens de 
rigtig dedikerede udøvere gør det.

FITNESS TIL TOPFORM er skrevet til 
alle med interesse for videregående fit-
nesstræning, inklusive de som konkur-
rerer eller vil i gang med at konkurrere.
Formålet er at give ideer til special-
træning indenfor motorik-, styrke-, 
konditions- og smidighedstræning.

Trods fokus på præstationsrelateret fit-
ness, målrettet og hårdere træning end 
i motionsfitness, er den overordnede 
ledetråd hele vejen igennem hensynet 
til helbredet, helbredsrelateret fitness.
Er fundamentet ikke i orden, er det ikke 
muligt at lave toppræstationer, så både 
atleter og trænere må gå gradvist frem 
efter forsigtighedsprincippet, så skader 
og overbelastning undgås. Det gør det 
muligt at træne og konkurrere nu og 
fremover.

God læse- og træningslyst.
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Fitnesskonkurrencer startede i Danmark 
i 1993 med kvindernes konkurrence, 
Miss Fitness, og i 1996 kom mændenes 
konkurrence, Mr. Fitness til. 
Fitness-konkurrencen er tre runder med 
fysik, præstation og styrkeudholdenhed.
Begge konkurrencer har indtil videre 
været afviklet en gang om året.  
Desuden har der været arrangeret en-
kelte lignende stævner. 

Danske Miss- og Mr. Fitness-konkurrencer 
er startet efter amerikansk forbillede, 
Womens Fitness og Mens Fitness 
konkurrencer, der er startet af det Inter-
nationale Bodybuilding Forbund, IFBB, 
men de afviger på nogen punkter: 
I dansk Miss og Mr. Fitness har der alle 
år været en udvidet styrkerunde med 
en forhindringsbane og showrundetiden 
har været kortere end internationalt.
 
I de internationale Womens og Mens 
Fitness er der tre runder, hvor den første 
er en kropsrunde, den anden en opvis-
ningsrunde, og den tredje en ny krops-
runde for de 10 bedste. Scorerne fra 
alle tre runder tælles sammen, hvilket 
betyder at kroppens udseende tæller 
dobbelt i forhold til præstationen.

Udover IFBB’s Fitnesskonkurrencer 
er der kommet en IFBB Bodyfitness 
konkurrence for kvinder, uden en opvis-
ningrunde. Der er tre kropsrunder i 
forskellige typer badetøj. Denne konkur-
rence afholdes også i Danmark. Se 
mere på www.ifbb.dk og www.dbff.dk.

Herhjemme har Danmarks Bodybuild-
ing og Fitness Forbund, DBFF, lavet en 
konkurrence Athletic Fitness med fire 
runder, symmetri (krop), styrke (bardip 

og chins), fitness (500 m roning på tid) 
og symmetri igen for de fem finalister.

I denne bog fokuseres der en del på 
Miss og Mr. Fitness konkurrencen, fordi 
der er flere aspekter i konkurrencen, 
men træningsprincipperne kan over-
føres til alle typer fitnesskonkurrencer.

I Danmark har der i nogle år ikke været 
Miss og Mr. Fitness konkurrencer, så  
danske atleter er taget til udlandet. 
 
I relation til konkurrencetidspunktet 
(som fra 2007 for kvinder og mænd 
foregik samtidigt i september) kan 
der uanset konkurrence forekomme 
ændringer i tider og regler. Derfor er 
det væsentligt at holde sig orienteret, 
så man kender konkurrencedato, så 
trænings-planlægningen kan tilpasses. 

Fitnesskonkurrencer foregår typisk over 
en dag med start om eftermiddagen 
og slut om aftenen. Kvalifikationsrunden 
foregår om eftermiddagen samt evt. om 
formiddagen afhængigt af deltagerantal. 

I Miss og Mr. Fitness har man til dato 
i kvalifikationsrunden kun igennem 
de første to runder: Kropsrunden og 
showrunden. Deltagelse i styrkerunden 
er først om aftenen under finalen. Det 
nyeste regelsæt skal dog tjekkes nøje, 
så man er opdateret og klar. 
 
Konkurrencen bedømmes, både under 
forbedømmelser og finaler, af et dom-
merpanel på seks fitness-, konkurrence- 
eller performancekyndige dommere, her 
iblandt overdommeren. 
Desuden er der en sammentæller, der 
tæller point sammen.

KAPITEL 2 | FITNESS KONKURRENCER
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REGLER 

I enhver sport er konkurrencens regler 
bestemmende for konkurrencevilkårerne 
og dermed kravene til udøverne. Derfor 
starter man som atlet eller træner med 
at skaffe reglerne. Konkurrencereglerne 
fås hos arrangøren.

Reglerne for Miss og Mister Fitness er 
lidt forskellige, men de overordnede 
krav til kroppen, styrke, kondition, 
smidighed og balance er ens. 

Reglerne er en kort beskrivelse af 
konkurrencens runder og overordnede 
krav til atletens form, men i modsætning 
til anden sport er der ingen beskrivelse af 
de specifikke krav fra dommerne. 

Hvert år skal man anskaffe et nyt  
regelsæt da der kan være ændringer. 

Igennem årene har krav været ret ens, 
men for en sikkerheds skyld skal man 
holde sig ajour. Ikke kun ved at læse 
reglerne, men også ved at se konkur-
rencerne for at følge udviklingen, blandt 
andet hvordan dommerne bedømmer 
deltagerne, det kan skifte fra år til år.

Fitnesskonkurrencer stiller mange og 
forskelligartede krav til udøverne: 

•   1. Runde: Krop (fysik og symmetri)
•   2. Runde: Show (den frie runde) 
•   3. Runde: Styrke 

Karakteren i kropsrunden har tidligere 
talt dobbelt, men i 2008 vægtedes alle 
runder ligeligt, cirka 33,3% hver.
Tjek det nyeste regelsæt for detaljer. 
 
Konkurrencereglerne skal overholdes 
ellers kan deltageren bortdømmes.  

Ikke alene er regelsættet i forhold til 
andre idrætsgrene meget kortfattet, 
betingelserne i showrunden er meget 
frie, derfor kan det efterfølgende være 
vanskeligt for dommerne at argumen-
tere for en given placering eller forskelle 
fra atlet til atlet. 
Det er naturligvis ærgerligt, hvis man 
som atlet gerne vil have feedback, 
men det betyder ikke nødvendigvis at 
bedømmelsen er mindre gyldig, og alle 
fitnessatleter konkurrerer på disse vilkår.

KAPITEL 3 | REGLER OG KRAV

FITNESS KONKURENCE BEDØMMELSE OG PRÆMIEOVERRÆKKELSE

Bedømmelsen af atleterne foretages af dommerpanelet, som består af en overdommer og syv 
dommere. De højeste og laveste dommerscorer går fra og gennemsnittet af de resterende fem 
scorer giver resultatet i hver runde.
Konkurrencen består af tre runder, Krop, Show og Styrke, og de opnåede placeringer i hver runde 
lægges sammen, så den samlede score findes. 
Konkurrencen afsluttes med præmieoverrækkelse, hvor alle finaledeltagere står på linje, line-up, til 
præmieoverrækkelsen iført dragter fra styrkerunden. 
Præmieuddelingen starter med den laveste placering og slutter med nummer et, vinderen.
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ARBEJDSKRAV 

Fitness-konkurrencens krav til atleten, 
hvordan vedkommende skal træne for 
at komme til tops, kaldes arbejdskrav. 
De kan indirekte læses ud af reglerne. 

Da regelsættet ikke udspecificerer de 
nøjagtige krav, kræver det, at fitness 
trænere og atleter laver deres egen 
analyse, en såkaldt kravsanalyse, ud 
fra viden om træning og personlige 
træningserfaringer og ved at se på de 
seneste fitness-konkurrencer, på hvilke 
atleter og rutiner, der falder i publikums 
og dommernes smag. 
Det er også vigtigt at deltage i konkur-
rencer, så man danner sine egne erfar-
inger og indtryk, føler konkurrencen på 
egen krop, med hensyn til:

•   Betingelser (fysiske omgivelser, 
     afvikling og bedømmelse)
•   Konkurrence/konkurrenter
•   Egen formåen

Det er typisk, at man som atlet vil 
vente til man synes man er 100 % klar, 
men det er en dårlig ide. Noget af det 
vigtigste er at skaffe sig konkurrence-
erfaring, så man får fornemmelsen af, 
hvordan det føles at stå på scenen. 
Det er ikke nødvendigt at gå efter en 
førsteplads den første gang man stiller 
op, det vil for de fleste også være u-
realistisk. 
Det er et smart delmål at stille op for 
at sikre sig erfaring og et forspring til 
konkurrenterne næste år. 

De fysiske arbejdskrav, hvad man skal 
kunne fysisk for at gøre sig gældende i 
konkurrencen, kan man indirekte læse 
ud af reglerne.
 
I de næste kapitler er der en gennem-
gang af kravene i de forskellige runder. 

Flere tidligere atleter er nu personlige 
trænere og kan hjælpe med råd, vej-
ledning og træning. Desuden er der 
efterhånden en del uddannede diplom-
trænere, som kan lægge avancerede 
træningsprogrammer med gradvis 
fremgang, progressioner, der mindsker 
risikoen for skader.

KEND OG FØLG REGLERNE

Atleter og trænere skal under træning og 
konkurrence følge alle bestemmelser og 
krav i reglerne, for at undgå fradrag eller 
diskvalifikation på grund af manglende 
viden eller misforståelser. 
Er man som træner eller udøver i tvivl, 
spørger man arrangør eller dommere.
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Træningslære, læren om idrætstræning, 
danner fundamentet for træningsplan-
lægning og udformning af træningspro-
grammer, både i motions- og konkur-
rencefitnessplanlægning
Almen træningslære omfatter generelle 
forhold ved træning, som opbygning og 
restitution, mens specifik træningslære 
omfatter sportens specielle karakter.

Træningsplanlægning, udformning af 
et program for en sæson eller periode, 
kræver kendskab til anatomi, fysiologi 
og træningslære, så man har forudsæt-
ninger for at lave en plan, der giver re-
sultaterer uden at overbelaste kroppen. 

Bøgerne Idrættens Træningslære og 
Fitness og Styrketræning er anbefalet 
læsning.

De overordnede områder er:

Arbejdskrav Krav i sport eller aktivitet, 
   man vil være bedre til, 
Kapacitet Udgangspunkt. Helbred, 
    fysisk og psykisk form.
Målsætning Målet med træningen.  

Først analyseres sporten og atletens 
formåen og målsætning. Dernæst 
udarbejdes en plan.

Der skitseres en langsigtet plan i grove 
træk og derefter inddeles den i mindre 
enheder, periodeplaner.

Som kontrol, for at sikre at træningen 
fungerer, indlægges der på givne tids-
punkter tests af de forskellige fysiske 
kapaciteter.

Inden træningen går i gang, opstiller 
træneren rammer og regler for trænin-
gen, så der er klare aftaler.
Begge skal kende og være enige om 
målsætningen. Tider og aftaler skal 
overholdes, så man kan regne med 
hinanden, så træningen forløber let og 
passer ind i det øvrige program.

Planlægning sikrer:

•   Hensyntagen til atlets alder, helbred 
     og form, så skadesrisikoen nedsættes
•   Systematik i træningen
•   Effektiv udnyttelse af træningstiden, 
     på kort såvel som langt sigt.
•   Variation i træningen
•   Formtopning på det rigtige tidspunkt

         
FITNESSPLANLÆGNING

1.   Kravsanalyse
2.   Kapacitetsanalyse/testning
3.   Målsætning
4.   Planlægning – plan og strategi
5.   Årsplan – makrocyklus 
6.   Periodeplan – mesocyklus
7.   Ugeplan – mikrocyklus
8.   Træningspasplan – træningsenheder
           a. Øvelsesvalg
     b. Øvelsesrækkefølge
       c. Vægt, sæt, rep, tempo, type 
    d. Trænings-/variationsmetoder 
    e. Pauser
            f.  Restitution
9.   Træning
     I. Organisation
    II. Træningsteknik
    III. Instruktion
10.   Testning

Justering og ny planlægning

KAPITEL 4 | TRÆNINGPLANLÆGNING
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KRAVSANALYSE

I idræt skal træningen tilpasses og ind-
passes efter konkurrencekravene, også 
kaldet arbejdskravene. 
Funktionel træning i forhold til en 
specifik idræt tager udgangspunkt i 
arbejdskravene i idrætten. 
For at sikre den bedste overførselsværdi 
fra træning til idrætsaktivitet laves der 
en analyse af de specielle krav i forhold 
til bevægelsesmønstrene, deres sam-
mensætning, bevægeudslag, hastighed, 
med mere, og de informationer danner 
grundlaget for planlægningen. 

KAPACITETSANALYSE 

Kapacitetsanalyse er en vurdering af 
udøverens helbred og form ved hjælp 
af helbredsundersøgelser og testning. 
Dette for at konstatere på hvilket niveau 
træningen skal starte. 
I elitetræning foregår vurderingen ved 
en samtale og helbredsundersøgelse 
og derudover ved maksimale, direkte, 
tests af kondition, styrke, springkraft 
og smidighed, med henblik på at finde 
den maksimale ydeevne, 100 %, så 
træningsintensiteten kan beregnes ud 
fra denne. Der følges senere op med 
flere tests for at konstatere om plan-
lægningen resulterer i de ønskede mål.

HELBRED

En fitness-atlets helbred er det absolut 
væsentligste. 
En krop, der har en eller flere uopdagede 
eller ubehandlede skævheder eller ska-
vanker, kan blive overbelastet af træning-
en, derfor gælder det om at sikre at 
der er et stabilt og sundt fundament for 
træningen. Start altid med en helbreds-
undersøgelse og et holdningstjek.

TESTNING

Testning benyttes for at fastslå udøve-
rens udgangspunkt og efterfølgende 
konstatere om der er fremgang i forhold 
til målsætningen. 
Der er generelle tests af de fysiske ka-
paciteter eller idrætsspecifikke tests.

Testning er en forudsætning for nøjagtig 
træningsplanlægning og udformning af 
programmet.

Formålet med testning er at:

•   Vurdere den fysiske form

•   Fastlå hvilke parametre, hvad og 
     hvor meget, der skal trænes

•   Sætte konkrete mål ud fra resultater 
     af testningen

•   Vurdere om træningsprogrammet 
     virker tilfredsstillende, fremgang 
     eller tilbagegang

•   Motivere til fortsat træning eller mere 
     intensiv træning.

Testning kan foregå med submaksimale 
tests som i motionsfitness, hvor man 
med lette tests og skøn vurderer udøve-
rens form, eller med direkte, maksimale 
tests, hvor udøveren testes på sin 
maksimale ydeevne.
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MÅLSÆTNING

Målene for træningen afgør sammen 
med udøverens forudsætninger, hvor-
dan træningsplanen skal se ud. 
Udgangspunktet er et overordnet eller 
langsigtet mål, der opdeles i delmål for 
at gøre det mere overskueligt. 
Her kan SMART-modellen bruges: 
Planlægning bør være Specifik, Målrettet, 
Accepteret, Realistisk og Tidsbestemt.

Specifik    Målet præciseres, 
  træningen tilpasses 

Målrettet Konkrete mål på kort 
                      og langt sigt 

Accepteret    Mål og træning skal være
                        accepteret af atlet, familie,                        
  venner og træner

Realistisk    Der må gerne være 
  drømmemål, men de nås 
  via overkommelige delmål.

Tidsbestemt  Der skal være  en tids-
   ramme at arbejde ud fra.

PLANLÆGNING

Træningsplanlægning er udgangspunk-
tet for en sund og virksom træning.
Planen skal udformes med systematik, 
på baggrund af analyser og observa-
tioner, da system i planlægningen giver 
mere mening i træningen og bedre over-
blik (se eksempel side 74 og 174-175).

Efter at den overordnede plan er lagt, 
inddeles den i mindre dele, eksempel-
vis i måneder og uger, i delplaner for 
træningen. 

Hensigtsmæssig træning tager hensyn 
til udøverens helbred, form og mål og 
omfatter alle områder af den fysiske og 
mentale kapacitet.

Øvelserne omfatter de primære bevæ-
gelser i fitness. idræt og hverdag:

•   Bøjning
•   Strækning
•   Træk
•   Pres
•   Rotation 
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TRÆNINGSVOLUMEN

Efter at langtids- eller sæsonplanen er 
fastlagt, laves en korttidsplanlægning 
og her er overblik over den samlede 
træningsmængde (træningsvolumen) 
væsentlig i forhold til at opnå præsta-
tionsfremgang og undgå overbelastning.

Træningsvolumen er det totale omfang 
af arbejde (Joules) i en træningsenhed; 
pr. træningspas, pr. uge, pr. måned eller 
pr. år (Fleck & Kraemer, 2004).

Den samlede træningseffekt varieres 
ved at der ændres på de følgende fak-
torer, i fitness populært kaldet 

FIT-FORMLEN

F Frekvens Hyppighed, x/uge
I Intensitet  Hvor hårdt, %/RM
T Tid   Hvor længe 

I løbet af et træningspas eller trænings-
forløb er det også vigtigt med belast-
ningsvariation: 

FITT-formlen, står for frekvens, inten-
sitet, tid og type. 
Type er medtaget for at vise, at 
træningsformen kan varieres, så den 
mentale og fysiske belastning ændres.

PRINCIPPER

For at træningen giver den ønskede 
virkning, lægges planen ud fra følgende 
overordnede principper:

•   Specificitet: Man bliver god til det, 
     man træner
•   Progression: Man går fra A til C via B 
•   Overload: Man øger belastningen 
     over tid
•   Periodisering: Man varierer planerne

Det første princip er vigtigt; for mange 
fitnessudøvere spilder tiden med mindre 
effektiv træning. Man skal finde ud af 
hvad der kræves og træne det specifikt 
ud fra SAID-princippet, Specific Adap-
tation to Imposed Demand: 
Kroppen reagerer på den træning,  
den bliver udsat for. 

Specificitet omfatter blandt andet:

•   Muskelgrupper
•   Muskelkontraktionstype 
     (koncentrisk, excentrisk, isometrisk)
•   Kontraktionshastighed
•   Ledvinkler/ledbevægelser
•   Energisystemer 

Øvelser, antal sæt, repetitioner og 
belastning, hastighed og pauser skal 
planlægges i forhold til formål og mål.

GRADVIS PROGRESSION

Bemærk, at der er tre faktorer i ‘FIT-formlen’. Øg ikke alle faktorer – total volumen – på en gang. 
Undgå overbelastning ved at styre den samlede belastning på kroppen: De første år øges belastningen 
via gradvis lineær progression, efter nogle års træning med trinvis belastningsstigning for at overraske 
musklerne. Uanset træningsniveau gælder dog, at atleten, selvom der er stor fremgang ikke bør øge 
belastningen i for store spring over 2,5-5 %. Det kan resultere i overbelastningsskader og træningsstop.
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ÅRSPLANLÆGNING

I fitness strækker langtidsplanlægningen 
sig typisk over maksimalt et år, hvorfor 
langtidsplanen svarer til en årsplan.
Langtidsplanen kaldes af og til for 
makrocyklus (den overordnede cyklus). 

En konkurrencefitness årsplan kan 
følge kalenderåret, og inddeles efter de 
fire sæsoner, forår, sommer, efterår og 
vinter, eller gå fra sæson til sæson, fra 
august til december og januar til juni, 
eller fra konkurrencedato til konkur-
rencedato. 

PERIODEPLANLÆGNING 

Årsplanen inddeles i hensigtsmæssige, 
overskuelige perioder og der udformes 
periodeplaner for middellange perioder. 
Det drejer sig typisk om perioder på ca. 
2-3 måneder, men middellange perioder 
kan også være kortere eller længere. 
En middellang periode kaldes også 
mesocyklus.

I de middellange perioder kan oplægget 
være alt fra grundtræning til konkurrence-
træning af de enkelte kapaciteter inden 
for styrke eller kondition, eller både 
styrke, kondition og smidighed. 

UGEPLANLÆGNING 

Periodeplanen deles op i ugeplaner, 
korttidsplaner. En korttidsplan kaldes en 
mikrocyklus. Afhængigt af idræt kan en 
mikrocyklus vare fra 1-14 dage, i fitness 
er det oftest en uge, syv dage.
Ugeplanen rummer en oversigt over alle 
ugens træningsaktiviteter, kredsløbs-, 
styrke- og smidighedstræning. Den giver 
et godt overblik over, om træningen er 
fornuftigt sammensat med tilstrækkelig 
hvile, restitution, efter hvert træningspas.

TRÆNINGSPASPLANLÆGNING

Så snart den overordnede plan er lagt, 
udformes detailplaner: Programmer for 
hvert træningspas.
Det er muligt at lave et program uden at 
lave en årsplanlægning, men det bed-
ste er at sætte træningsforløbet ind i en 
sammenhæng, årsplan, periodeplan og 
ugeplan, så det er del af en progression 
med fornuftig volumen og fremgang.
Programmer for træningspas omfatter:

•   Opvarmning
•   Tekniktræning, herunder 
     koordinations- og balancetræning
•   Konditionstræning og/eller 
•   Styrketræning
•   Nedkøling 
•   Udstrækning

Træningspas bør totalt vare 45-90 
minutter. 

Høj-intensiv træning (anaerob kondition
og eksplosiv styrke), bør ikke vare mere 
end 20-25 min., eksklusive opvarmning.

Opvarmningen udgør ca. 15 % af 
træningstid: Ved 55 min. ca. 7-10 min.

Konditionstræning varer fra 20-60 min. 

Middelintensiv styrketræning, 8-12 øvel-
ser og 1-3 sæt á 8-12 repetitioner, bør 
maksimalt vare 45-60 minutter. 
Maksimal styrketræning ca. 60-90 min., 
hypertrofitræning maksimalt 1-2 timer.

Nedkøling 5-10 min. afhængigt af inten-
sitet og målgruppe og udøverniveau.
Nedkøling efter intensiv styrketræning 
kan være 5-15 min. let gang eller cykling.

Udstrækning varer fra 5-10 minutter 
eller længere opefter. Stræk for store 
og små muskler.



18

TRÆNINGSRÆKKEFØLGE

Den kapacitet, man helst vil udvikle, 
enten styrke eller kondition, skal trænes 
først, mens man er mest frisk.

ØVELSESRÆKKEFØLGE

Generelt gælder, at de tungeste, 
sværeste eller mest eksplosive øvelser 
altid trænes først, dernæst hjælpe-
øvelser for mindre muskelgrupper og 
simplere øvelser.

•   Multileds- før isolationsøvelser

•   Eksplosive øvelser før øvrige øvelser

•   Komplekse øvelser før simple øvelser

•   Store muskler før små

•   Kropsstammetræning til sidst

TRÆNING

Et træningspas, workout, udføres ud fra 
det lagte program. Man kan træne selv 
eller med en makker, på egen hånd eller 
under vejledning af en personlig træner. 
Der føres træningsdagbog: Alle pro-
grammer gemmes for at bevare overblik.
Det er vigtigt i fitness, hvor man skal 
kunne se hvilke programmer, der har 
hvilken effekt.

Træningstidspunktet anbefales at være 
om formiddagen, fordi det falder sam-
men med en stigning af kortisolniveauet 
i kroppen (hormon, som øger stofskiftet 
og forbereder kroppen på arbejde). 
Om eftermiddagen og aftenen falder 
niveauet, hvorfor aftentræning frarådes, 
især træning kort før sengetid, 2-3 timer 
inden, da det kan forstyrre søvnen og 
dermed restitutionen.



19

Er det ikke muligt at træne om formid-
dagen, må man forsøge at lægge sin 
træning, der hvor det er muligt eller hvor 
man er mest frisk og veloplagt, eksem-
pelvis morgen eller eftermiddag. 

For at træningen virker efter hensigten 
er det alfa og omega at teknikken, ud-
førelsen af øvelserne, er korrekt: 
At man løfter så korrekt som muligt 
uden at overbelaste eller kompromittere 
de involverede led.
Vejrtrækningen skal være dyb og regel-
mæssig og helst gennem næsen. 

Lyt til kroppen under og efter træning 
– det skal føles hårdt, men godt. 

Mulige fejl, når træningen ikke virker:

•   Programmet følges ikke systematisk 

•   Øvelserne byttes rundt 

•   Øvelser udelades eller medtages 
     uden trænerens råd eller vidende

•   Pauserne er for korte eller for lange

•   Der trænes ikke det aftalte antal dage; 
     for få eller for mange gange per uge.

•   Øvelsesudførelsen er forkert 

•   Kosten er forkert eller indtages på 
     forkerte tidspunkter

•   For lidt eller for dårlig søvn og hvile.

Obs.: Cheating, at ‘snyde’ eller ‘sjuske’ 
med øvelsen bruges for at kunne tage 
flere repetitioner end med perfekt teknik. 
Cheating bør kun benyttes af øvede 
og kun i den klassiske form, hvor man 
ikke decideret snyder, men lader andre 
muskler hjælpe.

RESTITUTION

Det er uhyre vigtigt, at træningsplanen 
tager højde for passende restitution.
Træner man for meget og for tit, er 
resultatet overtræning, hvilket kan ses 
ved: Forhøjet hvilepuls (evt.), forringet 
præstationsevne, forlænget restitutions-
tid, øget skadesrisiko og flere skader, 
træthed, sløvhed, depression, irritation 
(er opfarende), søvnbesvær, dårlig appe-
tit, svækket immunforsvar og sygdom. 

Belastningen i træningen er med til at 
bestemme varigheden af restitutionen: 
Jo hårdere træning, jo længere restitution.

Udtrykket straks-restitution benyttes om 
den restitution, der opnås i pauserne 
mellem øvelsessæt og umiddelbart efter 
træning, 1-3 timer efter.

Næsten-restitution, 90-95 % restitueret, 
hvor man igen er klar til træning med en 
god præstationsevne, indtræffer typisk 
indenfor nogle timer (lav intensitet) op til 
cirka et døgn (høj intensitet).

Fuldstændig restitution – at man er 
fuldt udhvilet og kroppen har reageret 
med superkompensation og er blevet 
stærkere – følger indenfor ½-3 dage.

Ved middelintensiv kredsløbstræning er 
restitutionstiden cirka ½-2 døgn og ved 
styrketræning og anaerob kredsløbs-
træning cirka 2-4 døgn, men der er 
store individuelle variationer.

Alle restitutionstider er vejledende, da 
der kan være store individuelle forskelle 
mellem udøvere. 
Restitionstiden afhænger af:

•   Udøverens form og træningsalder
•   Træningens intensitet
•   Træningens varighed
•   Kvaliteten af restitutionen
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