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FORORD          

Fitness og styrketræning – øvelser, programmer og metoder er en grundbog til fitness trænere, 
fysiske trænere, fysioterapeuter og undervisere indenfor fitness, fysisk træning og idræt, men er 
også beregnet til at kunne anvendes af andre med interesse for fitness.

Anatomi, fysiologi og træningslære teori omhandles kun ganske kortfattet og forenklet, fordi teorien 
gennemgås detaljeret i anden litteratur.

Bogens sigte er at opsummere viden og erfaringer indenfor de vigtigste områder af fitness, herunder 
styrketræning, for at give et overblik over de mange muligheder der er, og at vise den røde tråd i 
fitness; træning og øvelser fra den ene til den anden ende af spekteret – fra begynder- til eliteniveau 
– for raske unge, voksne og ældre motionister og sportsudøvere.
 
Målet er at give fitnessinstruktører, personlige trænere, fysiske trænere og idrætslærere inspiration 
til sammensætning af effektive, funktionelle og motiverende træningsprogrammer, og samtidig en 
bred viden, der kan danne baggrund for en hensigtsmæssig og målrettet vejledning indenfor såvel 
individuel træning som holdtræning.

Bogen er skrevet på baggrund af 25 års trænings- og undervisningserfaringer med styrketræning, 
med frie vægte, maskiner, kropsvægt og fitnessredskaber, og alle former holdtræning, samt littera-
turstudier og deltagelse i danske og internationale workshops, seminarer og trænerkongresser 
indenfor elitetræning, fitness og terapi. 
Der ligger mange års arbejde og redigering bag bogen, men da der til stadighed kommer ny viden 
frem, ligesom træningsmetoder udvikles og forbedres, er kommentarer, forslag og input til videre-
udvikling af bogen meget velkomne.  

En stor tak til Morten Zacho, cand.scient., lektor og ejer af hjemmesiden motion-online.dk, og 
forsker Per Aagaard, PhD, for inspiration og lån af styrketræningsskemaer, Thomas Madsen, lektor, 
SDU, for aerob træningsinspiration, Henrik Sørensen, lektor, AU, for biomekanisk coaching, samt 
Kim Lynge Petersen, tidligere landstræner i vægtløftning og styrkeløft, og Karsten Jensen, tidligere 
Team Danmark træner, for vægtløftnings- og styrketræningsinformationer og -ideer – og til kollegaer 
og studerende på Danmarks Trænerskole og Trænerakademiet, Aalborg Sportshøjskole, for motiva-
tion og inspiration gennem årene.

En særlig tak til Pia Nielsen Holst, træner og konceptudvikler, for korrekturlæsning og kommentarer, 
og til Mia Langgaard-Nielsen, danser, diplomtræner og træningsmodel for øvelsesdemonstrationer.
Tak til Technogym (Pedan), Shokk (Pure Equipment), Polar, Spinning.com og Aalborg Sportshøj-
skole for lån af billeder og til Thomas Arentsen, fitnessdk, Frisko, Århus, for lån af lokaler til 
fotografering af øvelser.

Marina Aagaard, Aarhus
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Ordet fitness kommer af ‘fit’, at være egnet til 
overlevelse – til livet – men i daglig tale er det 
blevet til at være i form, fysisk som mentalt.
I Danmark forbindes ordet ‘fitness’ ofte med 
målrettet træning i fitnesscentre, men interna-
tionalt betyder fitness sundhed og fysisk form i 
bredeste forstand.

WHO’s definition på fysisk fitness er »evnen til 
at udføre muskulært arbejde tilfredsstillende« 
og muskulært arbejde dækker bredt, både 
daglig fysisk aktivitet samt styrketræning og 
almen træning omfattende kondition, koordi-
nation og styrkeudholdenhed.

Denne bog, Fitness og styrketræning, definerer 
det at være ‘fit’ som allround funktionel form: 
Stærk på alle områder: God kondition, moto-
rik, styrke, udholdenhed og bevægelighed.
 
Fitness kan siges at være helbredsrelateret 
eller præstationsrelateret, men de to hænger 
sammen.

Bogen tager afsæt i helbredsrelateret fitness, 
med sigte på at træne kroppen sikkert, sundt 
og afbalanceret med en træningsmængde 
tilpasset målgruppe og formål. 

Trænere tænker ofte i præstationsmæssige 
baner, men fokus bør ændres i motionsfitness: 
Selvom flere bliver mere og mere fysisk aktive, 
er der desværre en anden og meget stor del 
af befolkningen, som slet ikke motionerer og 
som får et stadigt dårligere helbred, og derfor 
har behov for at komme i gang på en over-
kommelig måde.

Det har desuden vist sig, at de sygdomme 
som hyppigst rammer befolkningen, de otte 
folkesygdomme; sukkersyge (diabetes 2), 
forebyggelige kræftformer, hjertekarsygdom-
me, knogleskørhed, muskel- og skeletlidelser, 
overfølsomhedssygdomme (astma, allergi), 
psykiske sygdomme og rygerlunger (kronisk 
obstruktiv lungesygdom), til dels skyldes eller 
forværres af fysisk inaktivitet.  
Derfor er der stigende behov for sundheds-
fremme via helbredsrelateret fitness.

Med henblik på præstation er helbredsrela-
teret fitness, der forbedrer helbreddet – og 
samtidig sikrer et solidt fundament af stabilitet 
og styrke – selve forudsætningen for målrettet, 
progressiv præstationsrelateret træning for 
alle, der træner seriøst, elitemotionister såvel 
som topatleter. 

God læse- og træningslyst.

KAPITEL 1 | INDLEDNING
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For at kunne sammensætte et effektivt og 
sikkert fitnessprogram er det nødvendigt med 
en vis basisviden inden for anatomi, fysiologi, 
ernæring og træningslære. I de følgende afsnit 
gennemgås kort helt grundliggende viden. 

ANATOMI

Anatomi betyder læren om organismernes 
indre opbygning og omfatter:

Bevægeapparatet – Knogler, led og muskler
Kredsløbet – Hjerte-kar systemet og blodet
Åndedrættet – Lunger og åndedrætsfunktion
Nervesystemet – Centralnervesystemet og 
det perifere nervesystem

SKELETTET

Skelettet består af cirka 200 knogler, som har 
forskellig form og funktion. Knogler er levende 
væv, der er under udvikling i omtrent 20 år. 
De påvirkes af træning, som gør dem stærkere.

Skelettets, knoglernes, funktioner:

•   Beskytter vitale organer
•   Holder sammen på kroppen
•   Producerer røde blodlegemer
•   Opbevarer mineraler, især kalcium 
•   Giver hæfte for skeletmusklerne

Børns og unges knogler er blødere end voks-
nes og påvirkes lettere. 
Derfor bør unge ikke træne styrketræning med 
maksimal ydre vægtbelastning, før omkring 
16-års alderen – præcist hvornår er individuelt. 

Almindelig styrketræning styrker knoglerne og 
er ikke i sig selv farligt for unge, snarere tvært-
imod. Unges lyst til at konkurrere kan dog 
føre til at træningen, hvis ikke den er rigtigt 
planlagt og superviseret, kan blive for tung 
og forkert. Det er primært af denne grund at 
mange fitnesscentre har en aldersgrænse.
Er træningen planlagt rigtigt, kan styrke-
træning med kropsvægt og småredskaber, 

eller særligt udstyr for børn, være god grund-
træning eller supplement til anden fysisk ak-
tivitet for børn og unge, især for overvægtige 
eller svage børn, som ikke har haft succes-
oplevelser med anden idræt. 

Med hensyn til ældre gælder, at det aldrig er 
for sent at gå i gang med at træne og særligt 
styrketræning har gennem adskillige danske 
og udenlandske forsøg vist sig at være en 
særdeles anbefalet motionsform for udøvere 
helt op i 90-års alderen.

For kvinder er der efter overgangsalderen 
stor risiko for at få ‘kvindernes folkesygdom’ 
knogleskørhed, osteoporose, hvor knoglen 
på grund af afkalkning har let ved at brække, 
eksempelvis ved et uheldigt fald. 
Hver 5. dansker får knogleskørhed; hver 3. 
kvinde og hver 8. mand over 50 år rammes, 
hvilket gør lidelsen til en af de hyppigste
aldersbetingede sygdomme.
Cirka 40 % af danske kvinder over 70 år har 
haft knoglebrud på grund af knogleskørhed.  
Sygdommen kan ikke helbredes, men fore-
bygges eller bremses.  
Risikoen kan mindskes helt fra ungdommen 
med indtagelse af en kost med kalcium, der 
lagres i knoglerne, og rigelig motion livet  
igennem, så knoglerne holdes stærke.
 

KNOGLETYPER

Der er forskellige knogletyper med forskellig 
funktion: 

Rørknogler findes i lemmerne. I knogleender-
ne findes den røde benmarv, hvor de røde 
blodlegemer produceres. Rørknoglerne udgør 
et vægtstangssystem, hvorpå musklerne vir-
ker, så der kan skabes bevægelse i kroppen. 

Flade knogler beskytter organerne som 
vægge i skelettet: Kraniet, kraveben, brystben, 
ribben, skulderblade, bækken.

Korte knogler er små, regelmæssige knogler: 
Håndrodens og fodrodens knogler. 

Uregelmæssige knogler er knoglerne i 
rygsøjlen. De danner ledforbindelser med 
begrænset bevægelse.

KAPITEL 2 | BASISVIDEN
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SKELETTETS KNOGLER

  1. Hovedskal / Cranium      
  2. Nøgleben / Clavikel     
  3. Skulderblad / Scapula    
  4. Brystben / Sternum    
  5. Ribben / Costae     
  6. Overarmsben / Humerus    
  7. Spoleben / Radius     
  8. Albueben / Ulna     
  9. Håndrodsknogler / Carpaler   
10. Mellemhåndsknogler / Metacarpaler  
11. Fingerknogler / Phalanger  
12. Bækken / Pelvis (sacrum og coxae; 
      hofteben; ilium (tarmben), ischii, pubis)   
13. Korsben / Sacrum 
14. Haleben / Coccyx
15. Skamben / Pubis
16. Sædeben / Ischium
17. Lårben / Femur
18. Knæskal / Patella
19. Skinneben / Tibia
20. Lægben / Fibula
21. Springben / Talus
22. Fodrodsben / Calcaneus
23. Fodrodsknogler / Tarsaler
24. Mellemfodsknogler / Metatarsaler
25. Tåknogler / Phalanger

RYGGENS KNOGLER

Rygsøjlen er opbygget af 24 ryghvirvler (33 
med de sammenvoksede hvirvler). Mellem 
hver hvirvel er der en bruskskive (discus) med 
en blød kerne i midten. Bruskskiverne virker 
som støddæmpere, når kroppen bevæger sig. 
Placeres to ryghvirvler ovenpå hinanden, er 
discus placeret mellem hvirvellegemerne og 
hvirvelhullerne danner en kanal, hvori rygmar-
ven ligger, hvorfra nerverne løber ud til krop-
pens forskellige dele. Se figur 2.2: Hvirvler.

HVIRVELOPBYGNING

1. Hvirvellegeme (corpus vertebra)  
2. Hvirvelbue (arcus vertebra) 
3. Hvirvelhul (foramen vertebrale) 
4. Tværtap (processus transversus) 
5. Torntap (processus spinosus)  
6. Ledtap (processus articularis) 

Hvirvel, set ovenfra               

og fra siden

Hvirvel, med discus

Figur: 2.1: Ryghvirvler

Halshvirvler, 7 stk 
Vertebrae cervicalis, c1-c7

Brysthvirvler, 12 stk 
Vertebrae thorakalis, th1-th12 

Lændehvirvler, 5 stk 
Vertebrae lumbalis, l1-l5

Vertebrae sacralis, 5 stk
Vertebrae coccygeae, 4 stk
Sammenvoksede hvirvler

 
Cirka 80 % af I-landenes befolkning har eller 
har haft problemer med ryggen, men en stor 
del af disse problemer kan afhjælpes med  
træning af styrke, kondition og smidighed.
Før træning bør man ved rygproblemer, 
sørge for at blive undersøgt og behandlet, 
så tilstanden ikke forværres. 
Eftersom der er utallige symptomer og former 
for rygproblemer, kan man ikke som lægmand 
stille en diagnose, men bør skaffe information 
og eventuelt træningsoplæg fra en behandler.

Skelettet holdes sammen af forskelligt væv: 
Knogler, ledbånd (ligamenter) og sener:

Figur 2.2: Menneskeskelet

Figur 2.3: Rygsøjlen
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KNOGLER 

Knoglerne er forbundet via forskellige led-
forbindelser. Nogle knogler er forbundet via 
stærke led, hvor knoglerne passer godt ind i 
hinanden, som fx albue, hofte og ankel. 
Andre led er svagere, kun knogleende mod 
knogleende, som skulder og knæ, så det er 
vigtigt at styrke musklerne omkring de led.

  
LEDBÅND 

Ledbånd, eller ligamenter, er stærkt bindevæv 
som forbinder knogle med knogle. De har en 
dårlig karforsyning, så ved overstrækning eller 
delvis overrivning tager de lang tid om at hele, 
cirka ni måneder. Derfor er det musklernes op-
gave at kontrollere og bremse bevægelser, så 
ligamenterne ikke overbelastes eller rives itu.

SENER 

Sener, tendo, er stærkt væv der forbinder 
muskel med knogle. Muskler udspringer ofte 
direkte på knoglen, mens deres distale ende, 
længst fra kropsmidten, ofte går over i sener, 
før de fæster på knoglen.

LED

Led er forbindelser mellem 
knoglerne. Der er ægte led og
uægte led, uden ledhule, med 
ringe eller ingen bevægelse. 
Ægte led har forskellig form, 
der bestemmer hvordan og 
hvor meget det kan bevæges. 
Kugleled, hofte- og skulderled, 
har flest bevægelsesmuligheder.

Alsidig træning involverer alle ledbevægelser. 

Variation skabes ved: 

• Overkropsøvelser med forskellige greb, 
over-/undergreb, hammergreb og rotation. 

• Benøvelser med forskellig ben-/fodstilling. 
• Øvelser med forskellig ledvinkel i albue, 

skulder, hofte og knæ. 
 
Obs.: Ændret ledvinkel ændrer øvelsen, hvilke 
muskler, der er mest aktive.

   LEDBEVÆGELSER

   Fleksion Bøjning af led

   Ekstension Strækning af led

   Hyperekstension Strækning ud over den ana-
  tomiske normalstilling

   Abduktion Bevægelse ud til siden, 
  væk fra kroppens midterlinie

   Adduktion Bevægelse ind mod kroppens  
  midterlinie

   Lateralfleksion Rygsøjlen, hals og hoved, bøjes  
  sidelæns til højre eller venstre

   Rotation Rygsøjlen, hals og hoved, 
  drejes til højre eller venstre

   Medialrotation Lemmerne roterer om sig selv  
  ind mod kroppens midterlinie 

   Lateralrotation Lemmerne roterer om sig selv  
  væk fra kroppens midterlinie

   Cirkumduktion Cirkelbevægelse

   Dorsalfleksion Fleksion – foden bøjes opaf mod 
  fodryggen og skinneben

   Plantarfleksion Ekstension – foden strækkes   
  nedad mod fodflade

   Inversion Fodfladen vendes indad mod 
  kroppens midterlinie

   Eversion Fodfladen vendes udad væk fra  
  kroppens midterlinie

   Supination Hånd- og fodfladen vendes   
  udad/fremad/opad
  
   Pronation Hånd- og fodfladen vendes   
  indad/bagud/ned

BEVÆGELSESPLANER

Kroppens og lemmernes bevægelser kan 
beskrives ud fra følgende bevægelsesplaner: 

Sagittalplan (deler krop i højre og venstre)          
Fremad/bagud, fleksion/ekstension.

Frontalplan (deler krop i forside og bagside)     
Sideværts plan, abduktion/adduktion.  

Transversalplan (deler i over- og underkrop)
Horisontalt/vandret plan, horisontal abduktion 
og horisontal adduktion og rotation.

Figur 2.5: Sagittalplan, frontalplan og transversalplan.

Figur 2.4: Led
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LEDBEVÆGELSER OG BEVÆGELSESPLANER UNDERKROP (figur 2.6)

SAGITTALPLAN FRONTALPLAN TRANSVERSALPLAN

HOFTE

Fleksion
Ekstension

KNÆ

Fleksion
Ekstension

ANKEL

Dorsalfleksion
Plantarfleksion

HOFTE

Abduktion
Adduktion

ANKEL

Eversion
Inversion

HOFTE

Lateral- og 
Medialrotation

Transversal abduktion
Transversal adduktion

SKULDERBLADENES BEVÆGELSER (figur 2.7)

Abduktion Adduktion Elevation Depression
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LEDBEVÆGELSER OG BEVÆGELSESPLANER OVERKROP (figur 2.8)

SAGITTALPLAN FRONTALPLAN TRANSVERSALPLAN

HALS

Fleksion
Ekstension

RYGSØJLE

Fleksion
Ekstension

HALS

Lateralfleksion

RYGSØJLE

Lateralfleksion

HALS

Rotation

RYGSØJLE 

Rotation

SKULDER

Fleksion
Ekstension       

ALBUE

Fleksion
Ekstension

HÅNDLED

Fleksion
Ekstension

SKULDER

Abduktion
Adduktion

HÅNDLED

Radialfleksion
Ulnarfleksion

SKULDER

Lateral- og 
Medialrotation

Transversal abduktion
Transversal adduktion
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MUSKLER

MUSKELTYPER

Musklerne er ansvarlige for kroppens bevæg-
elser og der findes tre forskellige muskeltyper: 

Glat muskulatur, som findes i de indre 
organer, blodkar og huden.

Hjertemuskulatur, der er muskelceller med 
nerveegenskaber; slår selv, behøver ingen 
nerveimpulser.

Tværstribet muskulatur, skeletmusklerne og 
lukkemuskulaturen i bækkenbund og omkring 
mund og øjne.

Skeletmuskulaturen, den tværstribede, som 
vi kan styre med viljens kraft, er den der 
omhandles i her (se også Muskeloversigt). 
Styringen af hjerte- og glat muskulatur er 
uden for viljens kraft. 

Skeletmusklernes opgave er, at:

•   Opretholde den oprejste stilling 
•   Udføre bevægelse i leddene
•   Stabilisere leddene
•   Holde organer på plads og beskytte dem

Figur 2.9: De ydre muskler på forsiden og bagsiden af kroppen.
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MUSKELUDFORMNING

Musklerne har forskellige facon, hvilket man 
tydeligt kan se på veltrænede og affedtede 
bodybuildere og fitnessatleter. 
Udformningen giver musklerne forskellig styrke 
og bevægeudslag. 
Der er to former, spoleformet og fjerformet.

Musklerne har desuden forskellig længde og 
kan forløbe over et eller flere led. Det betyder, 
at udformningen af træningsprogrammer skal 
tage hensyn til, at nogle muskler har mere end 
en funktion og derfor skal styrketrænes og 
udstrækkes med mere end en øvelse. 

Spoleformet  
En-, to- (biceps), tre- (triceps) og firehovedet (quadriceps). 
De muskler er lange og slanke med stort bevægeudslag, men kan ikke udvikle så stor kraft.

Figur 2.10: Spoleformede muskler.

Fjerformet 
Enfjeret (unipennant), tofjeret (bipennant), segmenteret (mavemuskulatur) og savtandet (den 
savtakkede brystmuskel). Store muskler med mange fibre, som kan udvikle stor kraft, men med  
et begrænset bevægeudslag.
 

Figur 2.11: Fjerformede muskler
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MUSKLERNES OPBYGNING

Skeletmusklerne er omgivet af et bindevævs-
lag, muskelfascie. Ser man på et snit gennem 
en muskel, ses at den er opbygget af mindre 
cellebundter. Hvert af disse er omgivet af en 
tyndere bindevævshinde. I denne hinde for-
grener nerver og blodkar sig, før de når ind til 
muskelcellerne.
Cellebundterne kan ses i mikroskop og består 
af en masse muskelceller. 
Hver celle er omgivet af en meget tynd hinde. 
Muskelcellerne kaldes for muskelfibre og er 
opbygget af myofibriller, der ligger parallelt 
med hinanden. 
Myofibrillerne er opdelt i regelmæssigt ord-
nede mindre enheder, sarcomerer. Disse har 
alle samme opbygning og ligger i forlængelse 
af hinanden.

Sarcomeren indeholder myofilamenterne, der 
er kæder af proteiner. 
Musklens tværstribede udseende skyldes, at 
der er to typer myofilamenter, actin, der er 
tyndere, mere gennemsigtigt, og myosin, der 
er tykkere (de mørke områder).
Når der udsendes en impuls fra nerven til 
musklen, trækkes actinfilamenterne ind mod 
myosinfilamenterne og der dannes tværbroer 
mellem de to, så myofibrillerne, og hermed 
muskelfibrene, forkortes. 
Det påvirker de elastiske tråde rundt om mus-
kelcellerne, som igen påvirker bindevævshin-
den og får musklen til at trække sig sammen. 

Figur 2.12: Musklens opbygning.

MUSKELFIBRE

Muskelfibre er opdelt efter deres egenskaber: 
Type I, den røde, langsomme fiber, og type 
IIx (IIb), den hvide, hurtige fiber, som er vidt 
forskellige, og type IIa, som er en mellemform.

FIBERTYPE EGENSKABER

Type I 
ST 
Slow Twitch

Langsom, ikke særligt   
stærk, stor udholdenhed.

Type IIa
FTa 
Fast Twitch a

Hurtig og stærk, og 
rimeligt udholdende.

Type IIx
FTx 
Fast Twitch x

Hurtigst og stærkest, 
men lav udholdenhed.

Tabel 2.1: Muskelfibertyper.

   

I dagligdagen rekrutteres mest ST-fibre og 
FTa-fibre, men ved store kraftanstrengelser 
eller når ST- og FTa-fibrene er udmattede, 
rekrutteres FTx-fibrene, der fungerer som 
kraftreserve.

Figur 2.13: Muskelfiberen, sarcomeren, i hvile.

Figur 2.14: Muskelfiberen, sarcomeren, kontraheret.
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NERVESYSTEMET

Nervesystemet er det overordnede system, 
som styrer alle funktioner i kroppen.  
Systemet består af centralnervesystemet, 
CNS, og det perifere nervesystem.  
Størstedelen af dette system kan trænes via 
koordinations- og mentaltræning. Derimod 
kan det autonome nervesystem, som styrer 
alle organerne, kredsløbet og vejrtrækningen, 
ikke kontrolleres viljemæssigt.

En teknisk præcis udførelse i forhold til tid og 
rum er et resultat af en god forbindelse mellem 
nervesystem og muskulatur.

Centralnervesystemet, hjernen og rygmar-
ven, som er helt omgivet af knogler (kranium 
og ryghvirvler) er det vitale kontrolcenter, der 
modtager og bearbejder impulser fra kroppen.

Det perifere nervesystem er nervetrådene i 
kroppen, armene og benene, som modtager 
informationer fra og sender informationer 
tilbage til centralnervesystemet.

Nervesystemet har tre hovedfunktioner, at:

•   Opfatte og registrere.  
     Herunder overvågning af kroppens 
     funktioner og forandringer.  
•   Analysere og behandle input.
•   Skabe reaktion ved at aktivere muskler 
     eller kirtler.

Nerverne er opdelt i to typer:

Sensoriske, afferente, nerver, som opfanger 
informationer i organismen og sender indad-
gående impulser eller beskeder til central-
nervesystemet, rygmarven og hjernen.

Motoriske, efferente, nerver, som efter besked 
fra stor- eller lillehjernen sender udadgående 
impulser eller signaler til musklerne om at 
udføre bevægelser.

De motoriske nerver, som også kaldes motor
neuroner, løber i form af lange nervetråde ud 
til muskelfibrene, hvor de kobles til få eller 
mange muskelfibre.

Motorneuronen og de muskelfibre som den 
aktiverer kaldes en motorisk enhed 
(motor unit, MU). 

Figur 2.15: En motorisk enhed.

Når en motorneuron stimulerer få muskelfibre, 
fås en finmotorisk bevægelse. 
Når en motorneuron stimulerer forholdsvis
mange muskelfibre, fås en grovmotorisk 
bevægelse.
Eksempler: Fingrenes bevægelser på et klaver 
er finmotoriske bevægelser, mens et spark i 
fodbold er en grovmotorisk bevægelse.

       

REFLEKSER

Kroppen har et reflekssystem som er muskel-
nerve mekanismer, der ikke er afhængige af 
viljebestemt databehandling i storhjernen.
Nogle reflekser er medførte, ubetingede, mens 
andre, betingede reflekser, er tillærte på bag-
grund af erfaring og indlæring.
Reflekser er beskyttelsesmekanismer, som har 
til funktion at beskytte kroppen mod uforud-
sete og uhensigtsmæssige belastninger, uden 
at man skal bruge tid på at tænke sig om.
Når kroppen udsættes for en impuls, eks-
empelvis et slag, sendes der øjeblikkeligt 
information gennem systemet, så musklen 
reagerer hurtigt, for eksempel ved at trække 
sig sammen.

Eksempel: 
Den myotatiske refleks. strækrefleksen.  
Når en muskel påvirkes pludseligt, som ved 
ukontrolleret udstrækning, får strækrefleksen 
musklen til at trække sig sammen, så den 
beskyttes mod overrivning. En anden refleks, 
den antimyotatiske refleks, kan derimod få 
musklen til at slappe af, så den ikke spændes 
så kraftigt, at den river senen over.

Viden omkring kroppens refleksmekanismer 
udnyttes i visse træningsmetoder, som søger 
at optimere muskel- og mobilitetstræning.
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FYSIOLOGI

KREDSLØBET 
OG ÅNDEDRÆTTET

Hjertekarsystemet og åndedrætsfunktionen. 
forsyner sammen de aktive celler med ilt, så 
kulhydrater og fedtsyrer kan omdannes til 
musklernes brændstof: 
Adenosintriphosphat (ATP). 

De to systemer er også vigtige for at kunne 
fjerne affaldsstoffer som kultveilte, udåndings-
luft og mælkesyre og sprede den indre varme 
som produceres af stofskifteprocesserne.

Gennem næsen og munden kommer luften via 
luftrøret ned i lungerne. Luftrøret forgrener sig 
i to bronkier, én til hver lunge. 
Bronkierne forgrener sig videre i bronkioler, 
indtil de yderst i lungerne danner et utal af 
alveoler, bittesmå luftsække, i hvis vægge 
hårkarnettet, de mindste grene af karsyste-
met, løber.  
Her iltes blodet, så der udskiftes mellem ind-
åndingsluftens ilt og veneblodets kuldioxid.

Bronchier (højre og venstre
hovedbronchus)

                 

Bronchiole                                          Lufttrør

                                                                                 

                                                    

                                      Højre lunge   Venstre lunge

Kapillærer     Alveoler
 

Figur 2.16. Luftrør og lunger

Fra lungerne strømmer iltet blod til hjertets 
venstre forkammer og herfra videre til venstre 
hjertekammer, som pumper det iltede blod ud 
i kroppen gennem hovedpulsåren aorta.
Efter at blodet er blevet brugt i kroppen, mod-
tager hjertets højre forkammer det nu iltfattige 
og kuldioxidholdige blod, som kommer fra 
de store vener. Herfra flyder blodet til højre 
hjertekammer, der pumper blodet videre til 
iltning i lungerne.

       Hoved, overkrop og arme

                              Lunger   

                                          Højre forkammer, HF
                              Venstre forkammer, VF

                  
           VF  
                                                  HF      

   

                                                       

                                                                          HH       VH   

           Hjertet

   Højre hjertekammer, HH 
                            Venstre hjertekammer, VH

Underkrop, indvolde og ben 
 

Figur 2.17. Skematisk oversigt over hjerte og kredsløb.

Kredsløbet er et lukket system, hvorfor hjertet 
ikke kan pumpe mere blod ud i organismen 
end der kommer tilbage til hjertet.  
Det voksne menneske rummer cirka fem liter 
blod, som i hvile pumpes rundt i kroppen hvert 
minut. Under træning pumpes der cirka 25-35 
liter blod rundt i minuttet. 

Blodet består af:

•   Plasma (blodvæske) der er vigtigt for    
     immunforsvar og hormoner
•   Røde blodlegemer (vand og hæmoglobin), 
     transporterer ilt rundt til kroppens væv
•   Hvide blodlegemer, nedbryder bakterier, 
     danner antistoffer, varetager immunforsvar. 
•   Blodplader som indgår i koagulerings- 
     processen, størkning af blodet.

Blodets vigtigste opgaver er:

•   Ilt- og næringsstoftransport 
•   Borttransport af affaldsstoffer og kuldioxid
•   Temperaturregulering
•   Forsvar af kroppen mod bakterier
•   Størkning af blodet ved skader

Hjertet skaber et tryk, når der skal blod ud i 
kroppen; dette kaldes blodtryk. Blodet skal 
igennem karsystemet for at komme ud til 
muskler og andre organer i kroppen.  
Blodårerne, karsystemet, går fra at være store 
til at være meget små, fra arterier til kapillærer, 
derfor ændres trykket på vej ud i karsystemet. 
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Modstanden øges kraftigt når karrets diameter 
mindskes eller hvis karret er meget langt. 
Ved blodtryksmåling er der to værdier; 
systolisk og diastolisk. Under det diasto-
liske tryk sker der en fyldning af ventriklen, 
hjertekammeret, og under det systoliske tryk 
sker der en ventrikeltømning hvor blodet løber
ud i aorta, den største blodåre og derfra videre.
Blodtrykket i hvile er ret konstant, normalt 
120-130 mmHg/80-90 mmHg (systole/diastole). 

Når blodet skal tilbage til hjertet, skal det 
igennem venerne. Det nedsatte tryk vanskelig-
gør blodets tilbagestrømning til hjertet, hvilket 
forstærkes af, at det meste blod befinder sig 
under hjertet og derfor skal transporteres opad.
Til hjælp for den funktion findes i venerne, og
især i benenes vener, såkaldte veneklapper
som, når musklerne klemmer på de tyndvæg-
gede vener, hindrer blodet i at løbe bagud.
Venepumpeøvelser er dynamiske benbe-
vægelser, der fremmer den funktion ved at 
musklerne skiftevis spændes og afspændes.

PULSEN

Hjertet arbejder med at pumpe blod ud i 
organismen og det tilpasser sig efter kroppens 
krav, både med hensyn til antal hjerteslag per 
minut og hvor hårdt hjertet trækkes sammen. 
Sammentrækningen påvirker slagvolumen, 
som er blodmængden, der pumpes ud per 
hjerteslag.

HF    Pulsfrekvens Antal slag/minut
SV Slagvolumen Mængde blod/slag  
Q Minutvolumen Mængde blod/minut
           
Minutvolumen = Pulsfrekvens x Slagvolumen
     
Minutvolumen er næsten ens for trænede og 
utrænede. Deraf følger at en utrænet med et
mindre effektivt hjerte har en lille slagvolumen
og en høj puls, mens en trænet med stor 
slagvolumen har en lav puls, fordi hjertet 
er stærkt og ikke behøver at slå så mange 
gange, for at pumpe samme mængde blod 
rundt i kroppen. 
Ens hvilepuls er altså ofte, men ikke altid, et 
udtryk for hvilken form, man er i, og den er 
helt individuel. Man kan ikke sammenligne 
sig direkte med andre, men når kredsløbet 
forbedres, kan man mærke at ens egen 
hvilepuls falder i forhold til tidligere; 
et godt mål for forbedring af formen.

VEJRTRÆKNINGEN

Åndedrættet, respiration, er forudsætningen 
for liv: Uden ilt kan vi kun overleve få minutter.  
Under træning sørger vejrtrækningen for ilt til 
muskelarbejdet, jo mere, jo bedre.
Når vi trækker vejret, indånder vi ilt, O2, som 
via lungerne gennem alveolevæggene siver 
ud i kapillærerne og videre i blodet, hvor med 
det føres til musklerne, som udnytter ilten til 
aerobt arbejde. I denne energiproces dannes 
kuldioxid, CO2, som føres med blodet den 
modsatte vej tilbage, indtil den til sidst kom-
mer ud via lunger og luftrør og udåndes. 
Åndedrætsfrekvensen, antal åndedrag per 
minut, er i hvile cirka 12 per minut. I løbet af 
en dag bliver det til over 20.000 åndedrag.  
Åndedrætsdybden, luftmængde per åndedrag
i hvile, ligger for voksne på cirka ½-1 liter.

Lungeventilation henviser til, hvor mange liter 
luft der kommer ned i lungerne per minut:
           
Ventilation = Åndedrætsdybde x Frekvens 
      
I hvile er lungeventilationen 12 gange 0,5 liter, 
hvilket svarer til cirka seks liter per minut.  
Under træning øges både åndedrætsdybde 
og åndedrætsfrekvens og lungeventilationen 
kan komme op på over 100 liter i minuttet.

Indånding, inspiration, sker ved at mellemgulvs-
musklen, diaphragma, i den nederste del af 
brystkassen (afgrænser bryst- og bughulen) 
spændes, så dens seneplane hvælver sig 
nedad, så der bliver større volumen i bryst-
kassen, og luften trækkes ned i lungerne.
Samtidig trykkes der nedad mod indvoldene, 
hvorved maven skubbes en anelse udad. 

Udånding, eksspiration, er i hvile passiv, da 
brystkassen grundet elastiske kræfter vender 
tilbage til sin ligevægtstilstand. Under træning 
bliver udåndingen aktiv på grund af hjælp fra 
mavemusklerne og de indre ribbensmuskler. 
Obs.: Udånding med stemmebåndene lukkede 
(Valsava-manøvren) skal undgås – kan få blod-
trykket til at stige og medføre bevidstløshed. 

Næsevejrtrækning (især i hvile) er anbefalet: 
Det opvarmer og filtrerer luften og påvirker det 
autonome nervesystem – og åndedrætsmusku-
laturen – positivt, så luften kommer ned dybere 
ned i lungerne. Mavemusklerne bør være 
relativt afslappede, så åndedrætsmusklen kan 
bevæge sig uhindret, såkaldt bugånding. 
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I hvile bør vejrtrækningen foregå med afslap-
pet muskulatur og skuldrene sænkede. 
I den første del af indåndingen skal maven stå 
en anelse ud, mens brystkassen er afslappet. 
I den sidste del af indåndingen må man gerne 
fornemme at brystkassen udvides lidt.
Under træning assisterer både mave-, bryst- 
og halsmusklerne mellemgulvsmusklen for at 
øge lungeventilationen. 
Fokus på vejrtrækning kan forbedre muskel-
arbejdet og træningseffekten.  

Vejrtrækningen er tæt forbundet med det 
autonome, selvstyrende, nervesystem og 
skal foregå i en naturlig, individuel rytme. 
Man må ikke forcere en ændring af sit 
vejrtrækningsmønster, da der kan opstå 
uhensigtsmæssige spændinger i kroppen. 
Under træning bør træneren dog minde 
udøveren om at trække vejret, da nogle 
udøvere bliver så optagede af øvelserne, 
at vejret holdes igennem længere perioder.

ENERGIPRODUKTION

For at kroppens celler kan arbejde, kræves 
der energi. Den form for energi som musklerne 
kan bruge er kemisk energi i form af stoffet  
adenosintriphosfat, ATP.
Maden består af kulhydrater, protein og fedt, 
der nedbrydes under fordøjelsen til: 
Glukose, aminosyrer og fedtsyrer.
De absorberes i blodet og transporteres til de 
aktive celler, hvor de via stofskiftet omdannes 
til ATP til øjeblikkelig eller senere brug.
Kroppens egne lagre af ATP er ikke nok til 
mere end et par sekunders arbejde, derfor 
skal kroppen konstant gendanne ATP for at 
opretholde muskelarbejdet over længere tid. 
ATP kan gendannes på flere måder:  
Øjeblikkeligt ved hjælp af creatinphosfat eller 
via anaerobe eller aerobe processer.  
Hvilken af disse processer, der dominerer, 
afgøres af træningens intensitet.

PHOSFAGEN SYSTEMET

Creatinphosfat (CrP) er et stof som er fundet tæt forbundet med ATP. Når creatinphosfat nedbrydes, fri-
gives energi, der bruges til at gendanne ATP af ADP, adenosindiphosfat, og P, phosfat. Mængden af ATP 
og CrP i musklerne er meget lille, så det system kan højst give energi til 10-30 sekunders muskelarbejde.

CrP   >   Cr + P + energi   >   ADP + energi + P   >   ATP

ANAEROB ATP-PRODUKTION

Anaerob betyder uden tilstedeværelse af ilt og denne proces, anaerob glykolyse, involverer nedbrydning 
af kulhydrat uden ilttilførsel hvorved der frigøres energi, ATP, mælkesyre (LA, for lactic acid) og varme. 
Processen dominerer ved høj-intensive aktiviteter, som varer 1-3 minutter:

Glukose   >   2ATP + 2LA + varme

AEROB ATP-PRODUKTION

Aerob ATP-produktion finder sted ved aktiviteter som kræver vedvarende energiproduktion.  
I tilstedeværelse af ilt nedbrydes glukose og/eller fedt.
Aerob glykolyse foregår ved middel til højere intensitet og kortere varighed, over tre minutter: 

Glukose + O2   >   38ATP + CO2 + H2O + varme

FEDTSYREOXIDATION 

Foregår ved lav intensitet og længere varighed og begynder at dominere efter 20-60 minutters aktivitet:

Fedtsyre + O2   >   100ATP + CO2 + H2O + varme
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ERNÆRING  

Man er hvad man spiser – i langt højere grad 
end man tænker over til dagligt. 
Alt hvad man indtager er med til at påvirke 
kroppen, så det gælder om at være opmærk-
som på at få den rigtige ernæring og minimere 
indtaget af usunde og skadelige fødevarer, 
drikke, tilskud og unødig håndkøbsmedicin. 
Rigtig ernæring er essentiel for sundhed og 
velvære og væsentlig for gode idrætspræsta-
tioner både på motions- og eliteplan.

Først og fremmest skal det samlede daglige 
energibehov dækkes (kan findes omtrentligt 
med beregner på www.motion-online.dk), fordi 
ved et for lavt energiindtag tæres der på mus-
kelmassen og knogletætheden mindskes.

Dagens kaloriebehov fordeles på næringsstof-
ferne omtrent således: 45-60 % kulhydrat, 
10-20 % protein, 25-40 % fedt (NNR, 2012). 

Da alle mennesker er forskellige, kan kostens 
sammensætning dog variere fra person til 
person. Ved at undersøge hvilken kropstype 
man har, kan man finde frem til en individuel 
sammensætning af kosten (Metabolic Typing 
Diet, Wolcott, W., Fahey, T., 2001).

NÆRINGSSTOFFER

Ud over kulhydrat, protein og fedt skal man 
have vand og vitaminer og mineraler.

VAND

Vand er vigtigt for mange af kroppens proces-
ser og kemiske reaktioner. 
Over 60 % af kroppen består af vand. Derfor 
anbefales 1-2 liter/dag til en gennemsnitsper-
son eller antal liter svarende til kropsvægten 
i kilo ganget med 0,03 (eksempel: 70 kilo x 
0,030 = 2,10 l) (Menneskets Ernæring, 2004).  
Træner man hårdt, bør man derudover drikke 
vand svarende til 1-1½ gange svedtabet. 
Bemærk, at der er 1-1½ liter vand i maden.

Man bør løbende drikke vand, ad libitum, efter 
behag, da tørstfornemmelsen først opstår, når 
der er opstået et væskeunderskud. Under-
skud på væskebalancen kan være kritisk. 

Mistes væske, kan præstationsevnen falde af-
hængigt af væsketabets størrelse, aktivitetens 
art og intensitet og temperaturforholdene.
Til kortvarige aktiviteter som aerobic er vand 
at foretrække. Det er ikke strengt nødvendigt 
at drikke under kortvarige aktiviteter, men in-
struktører bør løbende fugte halsen med vand. 
Under langvarige eller intensive aktiviteter, kan 
man muligvis have brug for energidrik (med 
4-8 % sukkerindhold). Bemærk, at væske 
med stort sukkerindhold, 11-12 %, som saft 
og sodavand, kan give maveproblemer. 
Ved deltagelse i maratontræning af 2-3 timers 
varighed anbefaler nogle kilder energidrik med 
cirka 5 % sukker og 0,1-0,2 % salt.
Tempereret væske (15-20 grader C) er bedst.
 

PROTEIN

Protein opbygger og reparerer kroppens celler. 
Protein nedbrydes under fordøjelsen til dets 
grundbestanddele: Aminosyrer. 
Der findes 20 aminosyrer. De 11 kan kroppen 
selv danne, mens de ni skal tilføres via kosten. 
De ni kaldes de ‘essentielle aminosyrer’.
Anbefalet mængde protein per person per dag 
er 10-20 E%; ca. 0,8-1,6 gram per kilo krops-
vægt afhængigt af aktivitetsniveau, 0,8-1,0 
gram for normalbefolkningen, 1,4-1,8 gram 
ved høj træningsmængde. Vigtige proteinkilder 
er fisk, kød, fjerkræ, ost, æg og bælgfrugter.

KULHYDRATER

Kulhydrater er kroppens vigtigste energikilde.  
De nedbrydes under fordøjelsen til: 
Glukose, fruktose og galaktose.
Cirka 45-60 % af energien i den daglige kost 
skal bestå af kulhydrater, svarende til cirka 
1,2-1,7 g per kilo kropsvægt. 
Kulhydraterne kan opdeles efter hvor hurtigt 
de optages af kroppen, glykæmisk index. 
Kulhydrater med højt glykæmisk index optages 
hurtigt, kulhydrater med middel glykæmisk in-
dex med moderat hastighed mens kulhydrater 
med lavt glykæmisk index optages langsomt.
Det anbefales, at størstedelen af de kulhy-
drater der indtages er langsomt optagelige, da 
det sikrer en afbalanceret, jævn optagelse af 
glukose i blodstrømmen og bedre anvendelse 
i kroppen.
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FEDT

Fedt er en nødvendig bestanddel af alle celler, 
det beskytter de indre organer og bærer fedt-
opløselige vitaminer. Totalt dagligt fedtindtag 
anbefaling 25-40 E%.  
Fedt nedbrydes under fordøjelsesprocessen til 
dets grundbestanddele: Fedtsyrer (lipider). Der 
er tre typer fedtsyrer: Mættede, umættede og 
flerumættede. 

Mættede fedtsyrer, som er faste ved stu-
etemperatur: Al mælk og mælkeprodukter 
(yoghurt, smør og ost), hård margarine og ani-
malsk fedt. Maksimalt 10 E% (energiprocent). 

Enkeltumættede (mono-) fedtsyrer: Gode 
kilder til enkeltumættede fedtsyrer er: Avoca-
do, nødder, oliven-, jordnødde- og rapsolie.
Maksimalt 10-20 E% (energiprocent). 

Flerumættede (poly-) fedtsyrer: Fisk (n-3 og 
n-6), planteolier og plantemargariner.  
5-10 E% (energiprocent). n-3 mindst 1 E%.

Det er vigtigt, at man får fedt i kosten, men 
det bør holdes på et minimum. Fedtet kan 
fordeles med omtrentligt 1/3 fra hver af de tre 
typer. Mest fra enkeltumættede fedtsyrer. 
Inden man begynder at regne ud, hvor meget 
fedt, man bruger, skal man huske på at der 
både findes synligt og ‘usynligt’ fedt.  
Det sidste gemmer sig i madvarerne:  
Cirka 50 % af anbefalet daglige fedtmængde 
fås gennem det skjulte fedt.

VITAMINER

Regulerer kroppens processer. Man skal være 
forsigtig med at supplere med flere forskellige 
ekstra vitaminer, da det kan bringe kroppens 
processer i ubalance. Bedst er det at få vita-
miner via naturlige kilder, men ellers dækker 
en multivitamintablet om dagen behovet.

MINERALER

Regulerer kroppens processer. Især kalcium, 
som findes i nødder, mørkegrønne grøntsager 
og mælkeprodukter, er vigtigt for kvinder. 
Risikoen for knogleskørhed kan reduceres ved 
rigtig ernæring og fornuftig motion. 

NÆRINGSSTOF ENERGI/g OPGAVE 

Kulhydrat
17 KJ 
(4,1 kcal)

Energikilde

Protein
17 KJ 
(4,1 kcal)

Byggemateriale
(Energikilde)

Fedt
38 KJ 
(9,3 kcal)

Energikilde 
Med i stofskiftet

Vitaminer 0 KJ
Med i stofskiftet 
Byggemateriale 
Styrer krop

Mineraler 0 KJ
Med i stofskiftet 
Byggemateriale 
Styrer krop

Alkohol
30 KJ 
(7,1 kcal)

Påvirker kroppen 
(energikilde)

Tabel 2.3: Næringsstoffernes opgaver.

Lavt GI, langsomt optagelige Middel GI, moderat hastighed Højt GI, hurtigt optagelige

Fruktose (frugtsukker) Laktose (mælkesukker), honning Glukose, sakkarose, sirup

Spaghetti (fuldkorn) Makaroni Tofu

Mælk (yoghurt og ost) Langkornede ris Ris

Fuldkornsrugbrød Rugbrød Hvidt brød

Havregryn (grov valsede) Klidprodukter Cornflakes

Tørrede bønner Bønner Kartofler

Linser Ærter Gulerødder

Æbler Bananer Vandmelon

Pærer Appelsin Ananas

Grapefrugt Druer Rosiner

Ferskner Kiwi Sodavand

Blommer Is Majschips

Jordnødder Chokolade Vingummi

Tabel 2.2: Optagelseshastighed, glymæmisk indeks, for forskellige madvarer. Glykæmisk indeks er forkortet GI.
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KOSTTILSKUD

Er det nødvendigt med kosttilskud? Sjældent, 
men er man i tvivl, kan man få hjælp af en 
diætist, som analyserer kosten. 
Alternativt kan man selv udregne sit basal-
stofskifte og energiforbrug i hverdag og fritid. 
Der findes en række bøger med udregnings-
metoder, tabeller for energiforbrug og energi-
indhold i fødevarer. Er energiindtaget dæk-
kende og fordelingen af makronæringsstoffer i 
orden, er det unødvendigt med tilskud.
Mange kost- og træningseksperter fraråder 
ligefrem kosttilskud hvis man får en sund, 
afbalanceret og tilstrækkelig kost. Ikke alene 
vil det ofte være spild af penge, men nærings-
stoffer fra de naturlige kilder er at foretrække. 
I tilfælde af lavt energiindtag og for få grønt-
sager anbefales en daglig multivitamintablet.    

Ved visse sygdomme og mangeltilstande, og 
for seniorer, gravide og kvinder med gravidi-
tetsønske, kan kosttilskud dog anbefales af 
en diætist eller ernæringsekspert – og kost-
tilskudene skal være fra en seriøs producent. 
Kosttilskud betragtes som et sikkert og lovligt 
alternativ til doping, men det er en forkert an-
tagelse. Mange kosttilskud indeholder stoffer, 
der er på dopinglisten. 
En undersøgelse af 634 kosttilskud fra 15 
forskellige lande viste, at 289 produkter var 
for-urenede og indeholdt stoffer, der ikke var 
angivet på pakningen, heraf indeholdt 94 
testosteron (Christiane Ayotte, Canada).

KOSTRÅD

Kostrådene for hvad og hvor store andele 
man  skal spise indenfor de forskellige føde-
grupper, kan indsættes i et pyramideskema, 
kostpyramiden (FDB), hvor korn- og mælke-
produkter udgør den nederste og største del 
af pyramiden, med frugt og grønt i midten og 
med kød og æg i toppen, som den mindste 
del. Denne kostpyramide har været fremme 
i mange år og bruges stadig, men med den 
nylige ændring, at hvidt brød nu er ude.
Der har været andre modeller fremme; en 
omdiskuteret USA model med pyramidens 
indhold vendt om, mest kød og mindst gryn, 
og senest har USA’s landbrugsministerium 
introduceret en ny pyramide, der er vendt på 
siden, for at gøre den mere individuel ud fra 
betragtningen: 
Forskellige mennesker, forskellige behov.

DE DANSKE KOSTRÅD

De danske kostråd, der opdateres med nogle 
års mellemrum (Fødevarestyrelsen, 2013):
          
• Spis varieret, ikke for meget og  

vær fysisk aktiv
• Spis frugt og mange grøntsager
• Spis mere fisk
• Vælg fuldkorn
• Vælg magre mejeriprodukter
• Vælg magert kød og kødpålæg 
• Spis mindre mættet fedt
• Spis mad med mindre salt
• Spis mindre sukker
• Drik vand           
           

                                         

        

     
   

 
PRAKTISKE TIPS

•   Drik 1-2 glas vand fra morgenstunden og  
     1-2 liter vand fordelt over hele dagen.
•   Spis morgenmad, en portion efter behov.
•   Daglig energifordeling bør afbalanceres: 
     Kulhydrat, protein og fedt i hvert måltid. 
•   Spis regelmæssigt, tre måltider per dag og 
     eventuelt 2-5 mellemmåltider efter behov.
•   Sørg for at måltidsstørrelsen er moderat, 
     mådehold er sundt.
•   Spis frugt/grønt 5-6 gange i løbet af dag – 
     det kan medvirke til forebyggelse af kræft.
•   Spis groft, helst 25-30 g kostfibre per dag.
•   Spis så uforarbejdet og naturlig føde som 
     muligt med færrest mulige tilsætningsstoffer.
•   Spis flest langsomt optagelige kulhydrater.
•   Spis økologisk, det er sundere og smager
     bedre.
•   Spis før du bliver sulten og spis med måde.
•   Spis langsomt og tyg maden grundigt.
•   Spis ikke et hovedmåltid senere end 2 timer 
     før træning, men sørg for at have spist noget 
     så der er brændstof til træningen. 
     Let fordøjelige fødevarer anbefales.
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DOPING

»Ved doping forstås tilstedeværelsen i den 
menneskelige organisme af stoffer der er for-
budt i henhold til World Anti Doping Agency’s 
liste over forbudte stoffer (forbudslisten). Brug 
af sådanne forbudte stoffer, tilstedeværelsen 
af sådanne stoffer i urin- eller blodprøve, samt 
anvendelsen af metoder til at ændre analyse-
resultatet af en urin eller blodprøve er forbudt.« 
(Anti-Doping Danmark, 2008).

Anti Doping Danmark, og de danske idræt-
sorganisationer, følger til enhver tid WADA’s 
dopingliste. WADA’s liste over forbudte stoffer 
og metoder revideres en gang årligt. 
Man kan følge med på www.antidoping.dk

Listen er inddelt i tre kategorier (ADD 2013): 

• Stoffer og metoder forbudt til enhver tid  
(i og udenfor konkurrence)

• Stoffer og metoder forbudt i konkurrence
• Stoffer forbudt i visse sportsgrene.

Stoffer, der er forbudt til enhver tid, omfatter 
dopingstoffer som anabole steroider, hormon-
er, vanddrivende midler, med flere.

Metoder, der er forbudt til enhver tid omfatter 
bloddoping, gendoping og manipulation, snyd 
med prøven.
 
Stoffer, der er forbudt i konkurrence omfatter 
stimulerende stoffer (amfetamin, kokain, efe-
drin), narkotika, hash, glukokorikoider m.m.

Stoffer, der er forbudt i visse sportsgrene, 
omfatter alkohol og betablokkere.

»Bemærk, at en del almindeligt brugte medi-
cinske præparater indeholder små mængder 
ulovlige stoffer. Selv medicin og andet som kan 
købes i håndkøb, kan indeholde ulovlige stoffer.
Eksempler er forkølelsespiller, slankepiller, 
astmamedicin, næsespray, sovepiller samt 
produkter mod hårtab«. 
(Anti Doping Danmark, 2006) 

Præparatfortegnelsen er en oversigt over de 
medicinske præparater, der udgives via medici-
nalfirmaer i Danmark. Brug fortegnelsen til at 
undersøge om et præparat indeholder forbudte 
stoffer. Så undgår du at blive taget for doping!
(Anti Doping Danmark, 2013)

Doping er ‘snyd’, men det er også ulovligt og 
farligt. I løbet af årene er flere unge mandlige 
bodybuildere døde på grund af organsvigt, og 
utallige unge mænd behandles for bivirkninger 
af blandt andet anabole steroider.
Anabole steroider er vævsopbyggende stoffer,
der er særdeles farlige, fordi bivirkningerne i 
mange tilfælde ikke forsvinder, når man stopper 
med indtagelsen:

•   Bylder og bumser
•   Væskeophobninger
•   Brystudvikling, også kaldet gynækomasti
•   For store organer (eksempelvis hjertet)
•   Hjertebanken
•   Ændrede levertal (leversygdomme)
•   Forringet sædkvalitet og forplantningsevne
•   Impotens og potensproblemer
•   Søvnforstyrrelser
•   Humørsvingninger, aggressivitet, angst og 
     depressioner

Piger, som tager anabole steroider, risikerer
at udvikle mandlige træk, dybe stemmer, 
skægvækst, uren hud ligesom brysterne svind-
er ind og menstruationen bliver uregelmæssig.  
Både piger og drenge bør være opmærksom-
me på den store risiko for senere ikke at kunne 
få børn.

Undgå enhver form for doping og ikke-læge-
ordineret medicin. Det er sundhedsskadeligt 
og i visse tilfælde livsfarligt – og det er ulovligt, 
at fremstille, indføre, udføre, forhandle, 
udlevere, fordele eller besidde doping 
(LOV nr. 232 af 21/04/1999).
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Før var doping afgrænset til eliteidræt, men er 
nu udbredt blandt unge mænd i fitnesscentre.
Doping benyttes i fitness primært med henblik 
på muskelopbygning, fedtforbrænding og i 
nogle tilfælde hurtigere restitution.
Anti Doping Danmark anslår at der er 15.000-
20.000 dopingmisbrugere i Danmark, men 
læge C. Bøving, vurderer at tallet er 60.000.
Derfor har fitnesscentre og trænere et ansvar 
med hensyn til at oplyse om dopingmisbrug-
ets skadelige virkninger. 
Et tiltag er at mange fitnesscentre er tilmeldt 
Anti Doping Danmark så der uanmeldt kan 
foretages dopingkontroller. Er prøven positiv, 
kan udøveren udelukkes fra fitnesscentret og 
al aktivitet under Danmarks Idræts-Forbund 
op til livstid. Desuden nævnes denne med 
navn i DIF’s blad Idrætsliv, med risiko for at 
komme i lokale medier. 
Det er ikke kun erfarne bodybuildere, som kan 
finde på at eksperimentere med dopingstoffer, 
men også unge, især mænd, som tiltrækkes 
af muligheden for hurtige resultater.

Tegn på doping er hurtig muskeltilvækst, tit 
med et oppumpet og unaturligt udseende 
til følge – kroppen virker væskeholdig og 
musklerne fremtræder utydeligt – med bumser 
og bylder i ansigt og på ryg og en ændret, 
irritabel adfærd.
 
Nogle fitnesspiger tager efendrinholdige piller 
for at sætte fedtforbrændingen i vejret. De er 
også at betragte som doping og kan give en 
lang række bivirkninger: Hovedpine, kvalme, 
rysteture, hyperaktivitet og søvnløshed, alt 
sammen noget som forringer træningsevnen, 
så pillemisbruget virker modsat hensigten. 
Efedrinholdige præparater har forårsaget 
dødsfald (Pipe, Ayotte, Clin J Sport Med, 2002).

Stoffet kreatinfosfat, et stof som forekommer
naturligt i kroppen, kan potentielt forbedre 
præstationsevnen, især ved styrketræning og 
sprintdiscipliner. Det er derfor af nogle trænere 
blevet set som en form for “lovligt alternativ til 
doping” og de har derfor anbefalet trænende 
kreatintilskud med henblik på større fremgang. 
Forsøg med kreatinfosfat har på nogen grup-
per vist en god effekt, på andre grupper ingen 
nævneværdig effekt.
Team Danmarks ernæringseksperter fraråder 
generelt brugen af kosttilskud, derfor bør det 
også være den generelle anbefaling i fitness-
regi, ikke mindst fordi udefrakommende stoffer 
kan påvirke kroppen i negativ retning. 

SPISEFORSTYRRELSER

En spiseforstyrrelse er en alvorlig, psykisk 
betinget lidelse som typisk udspringer af et 
forstyrret syn på sig selv, ens krop, og det at 
spise. Det udmønter sig i, at der enten spises 
alt for meget eller alt for lidt. Nogle typer: 
 
• Anoreksi (tvangsmæssig spisevægring)
• Bulimi, tvangsoverspisning (og opkastning)
• Athletica anoreksia, (ufrivillig) trænings-

udløst spiseforstyrrelse
• Megareksi, fikseret på træning og muskler 
• Ortoreksi, sundheds- og kostfiksering
 
En spiseforstyrrelse kan være dødelig. Især 
anorektikere, som får en stadig lavere legems-
vægt, er i farezonen, men også bulimikere kan 
dø på grund af hjertestop, mens overvægt kan 
medføre en række sundhedstruende tilstande.
Spiseforstyrrelser er vanskelige at behandle 
og ved mistanke om en spiseforstyrrelse skal 
man søge hjælp: Tage kontakt til lægen, en 
rådgivningsklinik eller telefonisk rådgivning.
Som træner, ven eller familie til nogen med en 
formodet spiseforstyrrelse, bør man henvise til 
professionel hjælp og støtte bedst muligt.

Især unge piger som får spiseforstyrrelser, 
men også drenge og voksne kvinder og 
mænd kan få sygdommen. 

Psykiske og adfærdsmæssige tegn:

•   Man sulter sig, spiser for lidt i en sådan    
     grad at man taber sig mere og mere.
•   Man tvangsspiser, spiser alt for meget i en 
     sådan grad at man bliver overvægtig.
•   Man kaster op, bruger vanddrivende piller, 
     afføringspiller og amfetaminpræparater 
     (det ses udefra ved hyppige toiletbesøg). 
•   Man er fikseret på mad og motion, vægt og 
     kalorier, fedtprocenter og slankekure.
•   Man er bange for at tage på, også selvom 
     man er for tynd, og spejler og vejer sig ofte.
•   Man er træningsnarkoman, så afhængig af 
     træning at det går forud for alt andet.
•   Man undgår at spise med andre, så de ikke 
     ser, hvor lidt eller meget, man spiser.
•   Man lyver om spise- og træningsvaner, fordi 
     man ved, at omverdenen ikke billiger dem.
•   Man anerkender ikke, at man er syg
•   Man isolerer sig fra andre
•   Man er humørsyg eller depressiv 
•   Man har et urealistisk selvbillede
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Mediernes forherligelse af sygeligt tynde kroppe 
er med til at give urealistiske forestillinger om, 
hvad der er naturligt og hvordan kroppen skal 
se ud. Derfor har fitnessbranchens ledere og 
trænere ansvaret for at formidle sund træning. 
De ansattes fremtoning, holdning, opførsel og 
instruktion skal fokusere på sundhed fremfor 
udseende og vægt og tage klart afstand til 
kropsfiksering og overdreven træning.

ANOREKSI

Anoreksi kommer af det græske ord anorek-
sia, anorexia nervosa, nervøs spisevægring. 
Den spiseforstyrrelse ses blandt unge piger 
med et lavt selvværd og udløses typisk af en 
slankekur, som tager overhånd og afløses af 
en sygelig trang til selvkontrol.
Anoreksiramte har et urealistisk selvbillede, er 
kontrolfikserede og perfektionistiske og kan 
sulte sig indtil døden, hvis ikke der gribes ind. 
Sygdommen kan helbredes, hvis der gribes 
ind i tide, men der er en høj dødelighed. 

Tegn på spiseforstyrrelse hos anorektiker:

•   Hårtab 
•   Dunhår på kroppen
•   Forsinket brystudvikling
•   Langsom hjertefrekvens
•   Nedsat kropstemperatur
•   Blå og kolde hænder og fødder
•   Lille muskelmasse, muskelsvaghed
•   Tab af underhudsfedt
•   Udebleven eller uregelmæssig menstruation
•   Knogleskørhed, hyppige stressbrud
•   Nyreskader
•   Mavesmerter og forstoppelse
•   Svimmelhed
•   Uforklarlig træthed og uforklarlige smerter

Athletica anoreksia, idrætsanoreksi, en mildere 
form, rammer især de der forsøger at blive 
bedre i deres idræt, hvor lav kropsvægt eller 
en vis vægt er et krav, men også fitnesspiger
får sygdommen. Med tiden ændres forholdet 
til træning, fra at forbedre sig fysisk, trænes 
der i stedet for at øge forbrændingen. 
Spiseforstyrrelsen udvikler sig fysiologisk ved, 
at der trænes så meget, at appetitreguleringen 
træder ud af kraft, så man ikke kan få maden 
ned og måske ufrivilligt får athletica anoreksia.  
Idræt kræver et vist næringsindtag, derfor ser 
idrætsanorektikeren oftest normalvægtig ud, 
så problemet kan være svært at få øje på. 

BULIMI

Bulimi, bulimarexi nervosa, kommer af græsk 
og betyder viljebrist, at man mister kontrollen, 
får en neurotisk spisetrang. 
Bulimikeren kan ikke kontrollere sig selv og 
grovæder store mængder mad, som derefter 
kastes op, på grund af frygten for at blive fed.
Personer som har bulimi har normalvægt eller 
svingende vægt og sygdommen er derfor ikke 
altid synlig. Dog kan man af og til se det på 
tænderne, som ødelægges af mavesyren.
I modsætning til anorektikere er bulimikere 
generelt klar over, at der er et problem, men 
skammer sig over den manglende selvkontrol.
Sygdommen er ikke helt så farlig som anorek-
si, men kan stadig medføre døden, da mangel 
på væske og salte kan resultere i hjertestop.

MEGAREKSI

Sygdommen megareksi, af mega, stor, og 
rheksis, brist, ses især hos mænd i fitness-
miljøet og dækker over tvangsmæssigt fokus 
på kost, kosttilskud, vægtøgning og træning.
Megarektikeren drømmer om den perfekte 
krop med store og velformede muskler og en 
lav fedtprocent. Kropsbilledet er forstyrret, og 
personen kan ikke se, at det er for meget; at 
musklerne er for store og kroppen for affedtet. 
Megarektikeren er ekstremt fikseret på den 
rigtige kost, med den rigtige energifordeling, i 
de rigtige mængder på de rigtige tidspunkter, 
og bruger kosttilskud eller endda steroider for 
at opnå endnu større muskelmasse. 
Megarektikeren er normalt at finde i fitness-
centeret 6-7 af ugens dage og træning går 
frem for alt; det sociale liv er i centeret, anden 
social aktivitet nedprioriteres og forholdet til 
familie og venner bliver hyppigt dårligere.
Som de øvrige spiseforstyrrelser kan mega-
reksi være udløst af traumatiske oplevelser i 
barndommen og deraf følgende lavt selvværd.
Bogen Mænd og Muskler, af A. R. Bach, om 
sygelig kropsfiksering, er anbefalet læsning. 

ORTOREKSI

Ortoreksi, rigtig appetit, er en spiseforstyr-
relse, som mest rammer kvinder, der er ek-
stremt fikserede på motion og rigtig ernæring, 
men angsten for at spise det forkerte, og for 
stort vandindtag, kan føre til undernæring, for-
stoppelse, mavesmerter og dårligt blodomløb.
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Træningslære er læren om idrætstræning og de forhold, der er afgørende for, hvorfor og hvordan 
man bør træne i forskellige situationer (Idrættens Træningslære, GAD).
Ved udformning af træningsprogrammer og træningsplanlægning eller valg af program, øvelser eller 
træningssted, spiller mange faktorer ind.

I eliteidræt er det sporten der stiller krav til udøverne, hvis de vil på toppen. Det kaldes arbejdskrav 
og er de fysiske, mentale, tekniske og taktiske krav i sporten. 
Dernæst må træningen tage udgangspunkt i udøverens formåen, som fastslås via forskellige tests, 
der giver et billede af udøverens form, en kapacitetsanalyse.

I motionsaktiviteter er det omvendt: Her er det udøverens forudsætninger, ønsker og behov, som 
stiller krav til træningen. For at imødekomme disse krav tilbydes mange steder holdtræning på  
forskellige trin, som trænende på begynder-, middel øvet eller øvet niveau, kan vælge sig ind på.  
Også individuel træning som styrketræning skal tilpasses udøveren.

For at begyndere kan starte med 
træning på det rigtige niveau bør den 
fysiske form testes, men det gøres 
endnu kun i forbindelse med person-
lig træning. 
Derimod er det normal procedure 
med en indledende samtale, hvor 
det fastslås om der er forhold, som  
træneren skal være opmærksom på, 
såsom ledproblemer, skader, sygdom 
eller lignende.

Dernæst foretager træneren under 
træningen løbende en vurdering, en 
indirekte testning, af deltagerne og 
giver individuelle retningslinier, så 
hver enkelt så vidt muligt træner på 
det rigtige niveau.

I fitnesscentre er det ved at blive 
mere almindeligt at der benyttes et 
spørgeskema som hjælp til at fastslå 
udøverens helbredstilstand, eventuelt 
suppleret med testning af udøverens 
kondition, styrke og bevægelighed. 

Spørgeskemaafkrydsning erstatter 
ikke en personlig samtale, men er et 
middel til at hjælpe udøveren med at 
huske eventuelle områder, som ellers 
ikke ville blive bragt på bane.

KAPITEL 3 | TRÆNINGSLÆRE
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TRÆNINGSBELASTNING

Træningen og træningsmængden, volumen, 
skal tilpasses til den enkelte udøvers alder, 
niveau, helbred og træningsmål. 
Samtidig er det væsentligt i træning for både 
elite og motion, at der er gradvis progression. 
For at undgå skader, både overbelastnings- 
og akutte skader, skal træningsbelastningen 
altid tage udgangspunkt i udøverens niveau, 
lav i starten og gradvis øgning, overload, for 
at sikre, at sener og ledbånd kan følge med.
Det gælder også øvede som skal starte igen 
efter en pause for eksempel efter en skade.

RESTITUTION

Træning skal efterfølges af hvile. God søvn og 
kvalitativ hvile mellem hårde træningspas er 
vigtigt for at kroppen kan restituere.
Under træning sker der en nedbrydning i krop-
pen, hvorefter den har brug for en kortere eller 
længere restitutionsperiode, hvor vævet gen-
opbygges og bliver stærkere. 

Vigtige elementer med hensyn til både præsta-
tionsevnen og restitution er ernæring, mad og 
væske, og den rigtige kropstemperatur.

Ved den rigtige dosering af træning og restitu-
tion vil kroppen reagere med en forbedret 
præstationsevne i forhold til udgangsniveauet 
– kaldet over- eller superkompensation.

Træner man for meget og for tit, så der ikke 
restitueres tilstrækkeligt, er resultatet over-
træning, hvilket kan vise sig ved et eller 
flere symptomer: Forhøjet hvilepuls, forringet 
præstationsevne, forlænget restitutionstid, 
øget skadesrisiko og flere skader, træthed, 
sløvhed, dårligt humør, depression, irritation 
(opfarende), følelsmæssig ubalance, besvær 
med at falde i søvn, dårlig appetit, svækket 
immunforsvar og endda sygdom. 
Det er vigtigt, at træningsplanlægning tager 
højde for passende restitution efter træning.

Tilstanden DOMS, Delayed Onset Muscle 
Soreness, forsinket indtrådt muskelømhed, 
opstår typisk 1-2 dage efter træningen, typisk 
efter uvant træning, enten start på træning 
eller ændring af program, eller excentrisk 
træning som er hård ved musklerne.
Ømheden skyldes mikroskopiske overrivninger 
i muskelvævet og den efterfølgende inflamma-
tionsproces, der skal hele musklen. 
Tilstanden kan vare flere dage, og man bør 
ikke træne, mens ømheden er værst.

Figur 3.1: Restitutionskurve (fortegnet) over forbedret præstationsevne og
         restitutionskurve (fortegnet) over forringet præstationsevne.  
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Træningsplanlægning, udformning af en plan 
for en sæson eller periode, kræver kendskab 
til anatomi, fysiologi og de grundlæggende 
principper for træning, træningslære, så man 
har forudsætninger for at lave en plan, der 
giver resultater uden overbelastning af kroppen. 
Bogen Idrættens Træningslære samt hæftet 
Træningsplanlægning er anbefalet læsning.

Overordnede områder er:

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

Målsætning Målet med træningen  

Træneren starter med at lave en analyse af 
idrættens krav, udøverens formåen og mål-
sætning. Dernæst udarbejdes en plan.
Først skitseres en langsigtet plan i store træk 
og for at gøre træningen mere overskuelig 
inddeles den store plan i mindre enheder.
Som kontrol for at sikre at træningen fungerer 
indlægges der på givne tidspunkter tests af 
de forskellige kapaciteter.

Inden træningen går i gang, opstiller træneren 
rammer og regler for træningen så der er klare 
aftaler mellem de(n) trænende og træneren.
Begge, eller alle, hvis det drejer sig om et 
hold, skal være bekendt med og enige om 
målsætningen og desuden skal tider og aftaler 
overholdes, så man kan regne med hinanden, 
så træningen forløber let og passer ind i de(n) 
trænendes øvrige program.

Planlægning sikrer:

•   Hensyntagen til udøverens alder, helbred 
     og form – og dermed mindre skadesrisiko
•   Systematik i træningen
•   Effektiv udnyttelse af træningstiden, på 
     kort såvel som langt sigt
•   Variation i træningen
•   Formtopning på de rigtige tidspunkter

Planlægning skal være:

•   Systematisk – i henhold til plan
•   Konsistent – holdbar, sammenhængende
•   Kronologisk – enheder i rigtig rækkefølge
•   Kontinuerlig – kontinuitet, ingen pauser
•   Progressiv – gradvist overload

KAPITEL 4 | TRÆNINGSPLANLÆGNING
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    FITNESS TRÆNINGSPLANLÆGNING
          
           1. Behovsanalyse – arbejdskravsanalyse
            
            2. Kapacitetsanalyse (screening)

            3. Testning
                
            4. Formål og målsætning – mål og delmål
            
            5. Planlægning – overordnet plan og strategi
            
            6. Årsplan – makrocyklus 
            
            7. Periodeplan – mesocyklus
            
            8. Ugeplan – mikrocyklus
            
            9. Træningspasplan – program 
            
  a. Program – indhold, struktur, volumen, totaltid
  b. Træningsenheder – mål, indhold, struktur, tid 
  c. Øvelsesvalg – niveau, antal aktive muskler
      d.  Øvelsesrækkefølge
        e.  Belastning – sæt, repetitioner, intensitet, form
  f. Kontraktionstype 
  g. Kontraktionstempo 
     h.  Pauser – mellem øvelser, sæt, repetitioner    
  i.  Variationsmetoder – variationer, kombinationer
               j.  Restitution

            10. Træning
      
  I.  Organisation – rammer (deltagerantal og udstyr)
     II.  Undervisning – metoder (målgruppe og fokus)
     III. Instruktion – midler (visuel, verbal, manuel)

           Testning, justering og ny planlægning 

          Figur 4.1: Træningsplanlægning i fitness, for individuelle, par, grupper, hold. Aagaard, M., 2008.
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BEHOVSANALYSE

I idræt skal træningen tilpasses og indpasses 
efter konkurrencekrav, eller arbejdskrav, der 
fastslås ud fra en kravsanalyse.
I fitness og motion er det udøvernes behov 
som bestemmer. Her arbejder man ud fra en 
behovsanalyse, en analyse af udøverens 
ønsker og mål, og det er træneres ansvar at 
hjælpe med at klarlægge behovene.

En kravsanalyse tager udgangspunkt idræt-
tens reglement og idrætten i praksis per 
dags dato. For at kunne lave en nøjagtig 
kravsanalyse er det vigtigt med et indgående 
og opdateret kendskab til sporten. Det opnås 
ved at nærlæse det gældende reglement og 
observere og analysere flest mulige kampe 
eller konkurrencer, på nationalt såvel som 
internationalt plan.

Funktionel træning i forhold til en specifik 
idræt tager udgangspunkt i arbejdskravene i 
idrætten. For at sikre den bedste overførsels-
værdi fra træningsøvelser til idrætsaktivitet, 
analyseres idrættens bevægelsesmønstre, 
deres sammensætning, bevægeudslag og 
hastighed; de informationer danner så grund-
lag for øvelsesvalg og planlægning.  
I fitness laver man en tilsvarende analyse af 
behov, ønsker og mål og planlægger træningen 
ud fra det.

I en optimal træningsplanlægning – i idræt 
såvel som i fitness – indgår også supplerende 
træning, profylaktisk, skadesforebyggende, 
træning, der styrker og stabiliserer og sikrer, 
at kroppen er i balance.

KAPACITETSANALYSE 

Kapacitetsanalyse er en vurdering af udøverens 
helbred og form med helbredsundersøgelse 
og testning og ernærings- og livsstilsanalyse 
for at finde frem til styrker og svagheder og 
fastslå træningens indhold og niveau. 
Her skal man være opmærksom på ikke bare 
alderen, kronologisk alder (ifølge dåbsattest),
men også biologisk, funktionel, alder – hvor 
udviklet, gammel, brugt, kroppen reelt er – og 
træningsalder, hvor mange år, der er trænet 
regelmæssigt. Ved sygdom, skader, sporadisk 
træning og en ringe kost er træningsalderen 
måske lavere end først antaget. 
I motionsfitness indleder træneren med en 
samtale og eventuelt submaksimale tests.
I elitetræning foregår vurdering ved samtale,
helbredsundersøgelse og maksimale tests 
med henblik på at finde den maksimale 
ydeevne, så træneren kan 1) se om atleten 
opfylder sportens krav og 2) planlægge 
træningen nøje og målrettet.
Senere følges op med nye tests for at se om 
træningen giver de ønskede resultater.

HELBRED

En fitness instruktør eller træner er uddannet 
til at træne raske motionister og forventes ikke 
at have kendskab til sygdomslære. 
Alligevel skal træneren tage en samtale med 
udøveren om dennes helbred for at etablere 
om der er sygdom, skader eller andre faktorer, 
der gør at udøveren ikke kan træne, eller blive 
testet, på en given måde. 
Som udgangspunkt for den snak benyttes 
et helbredsskema som kan minde udøveren 
om at nævne problemområder. I så fald skal 
træneren i første omgang henvise til behandling 
– helbreddet går forud for alt – og dernæst 
indlede samarbejde med behandleren.
Flere større centre har tilknyttet behandlere, 
som kan lave en helbredsundersøgelse.

Før træning startes eller intensiveres, anbe-
fales en holdningsanalyse hos en fysioterapeut 
som undersøger om der er fysiske ubalancer, 
der skal rettes op.

Obs.: En krop med uopdagede, ubehandlede 
skævheder eller skavanker, risikerer at blive 
overbelastet af træningen, derfor skal det 
sikres, at der er et stabilt og sundt fundament.
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HELBREDSVURDERING

Udfyldt d.  ________________________________________________________________ 

Navn:   ________________________________________________________________
Adresse:  ________________________________________________________________
Postnr./By:  ________________________________________________________________
Tlf.nr./mobil/job:  ________________________________________________________________
Alder & Fødselsdato: ________________________________________________________________
Kontaktperson/tlf.nr.: ________________________________________________________________
Læge/tlf.nr.:  ________________________________________________________________
Træner/tlf.nr.  ________________________________________________________________

Højde (m):   ________________________________________________________________ 
Kropsvægt (kg):  ________________________________________________________________
BMI = Vægt : Højde2 (m): ________________________________________________________________

Taljemål (cm):   ________________________________________________________________
Hoftemål/bagdel (cm): ________________________________________________________________
TTH = Taljemål : Hoftemål: ________________________________________________________________  
(<0.9M,<0.8 K)

Fedtprocent:  ________________________________________________________________
Fedtfri kropsvægt (LBM): ________________________________________________________________
Fedtvægt:  ________________________________________________________________

Blodtryk (norm 120/80): ________________________________________________________________

Blodsukkerniveau: ________________________________________________________________

Kolesteroltal:  ___________________________________________________________________

  

  Fedme klasse  BMI (kg/m2) Følgesygdomsrisiko

  Undervægtig  <18.5  

  Normal   18.5-24.9  Middel   

  Overvægtig  25.0-29.9  Forhøjet 

  Fedme I   30.0-34.9  Moderat forhøjet 

  Alvorlig fedme II  35.0-39.9  Svært forhøjet

  Ekstrem fedme III  40  Meget svært forhøjet

Figur 4.2: To siders helbredsskema med eksempler på områder, der kan tages op under samtale og testning. 
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HELBREDSVURDERING

HELBRED   Ja  Kommentar/notater:

Hjertesygdom   	  ________________________________________
Hjertesygdom i familie  	  ________________________________________
Blodprop (evt. tidligere):_____ 	  ________________________________________
Slagtilfælde (evt. tidligere) 	  ________________________________________
Højt blodtryk. Medicin:  	  ________________________________________
Forhøjet fedtstofniveau i blod 	  ________________________________________
Sukkersyge, type I _  type II _  	  ________________________________________
Øjensygdom   	  ________________________________________
Nyresygdom   	  ________________________________________
Nervesygdom   	  ________________________________________
Fodproblemer   	  ________________________________________
Epilepsi    	  ________________________________________
Gigt    	  ________________________________________
Migræne   	  ________________________________________
Lungesygdom. Hvilken:  	  ________________________________________
Muskel-/ledproblemer: Art: 	  ________________________________________
Kronisk sygdom. Art:  	  ________________________________________
Operation indenfor 3-6 mdr. Art: 	  ________________________________________
Graviditet. Måned:___  	  ________________________________________
Født for nylig indenfor 3-6 mdr. 	  ________________________________________
Ryger    	  ________________________________________
Alkohol (Genstande > 7 K, > 14 M) 	  ________________________________________
Overvægtig > 20 % (BMI>26) 	  ________________________________________
Tager medicin   	  ________________________________________
 

Hvilepuls   _____    (Tæl i et minut tre morgener i træk. 
      Læg tal sammen og del med 3).

Maksimalpuls (testet)  _____        (beregnet: 220-alder eller 208 - 70 % af alder).

Træningspulsområde (max.puls – hvilepuls) x 50%-85% + hvilepuls:  ______ - ______

Træningspuls/10 sekunders manuel tælling (træningspuls/minut : 6):   ______ - ______

    

    Hvilepuls   Pulsslag per minut

    Ekstremt god form   40

    Meget god form   50

    God form    60

    Dårlig form   70

    Meget dårlig form   80
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KROPSMÅLING

Udover helbredsskemaer benyttes mål- og 
kontrolskemaer, især i forbindelse med 
vægttabstræning. Kontrolvejning er også en 
mulighed, men vægten giver ikke et særlig 
præcist billede af form eller fedttab. 

Mange fitnesscentre og personlige trænere 
tilbyder måling af kroppens fedtprocent med 
måleudstyr (bioimpedans) eller hudfoldsmåling 
med tang (eller omkredsmåling med målebånd). 
Det elektroniske måleudstyr giver ikke helt 
præcise eller stabile målinger, derfor er tang-
målinger – som kræver øvelse – stadig det 
mest udbredte hos specialister. 

Mål- og kontrolskemaer virker motiverende på 
mange motionister, der har fedttab som mål.  
Sådanne skemaer bør ledsages af grundig 
information omkring træning og sundhed.
Generelt gælder det om, at udøveren med 
tiden føler, at hovedmålet med træning er 
forbedret præstationsevne i hverdag og fritid 
samt en bedre livskvalitet i form af en sund og 
modstandsdygtig krop. Fedttab kan betragtes 
som en sidegevinst af træningen.
Undtagelsen er overvægtige, hvis primære 
mål er at tabe sig for at undgå sygdom, eller 
atleter hvor det er essentielt med en vis vægt, 
lav eller høj, for at præstere optimalt.

FEDTMÅLING MED TANG

Målested 1.måling 2.måling 3.måling
Gennem-

snit 
Dato

1.måling 2.måling 3.måling
Gennem-

snit 
Dato

Biceps

Triceps 

Sub-
scapular

Suprailiac    

Total 
(mm)

% Krops-
fedt

Fedtvægt

Fedtfri 
vægt

Figur 4.3: Fedtmålingsskema, manuel måling med tang.

OMKREDSMÅLING MED MÅLEBÅND

Kropsdel 
Dato

Mål i cm 
1. uge

Mål i cm 
3. måned

Mål i cm 
6. måned

Mål i cm 
9. måned

Mål i cm 
12. måned

Bryst

Talje

Overarm

Underarm

Håndled

Bagdel 

Hofte

Lår

Læg

Figur 4.4: Måleskema for omkredsmåling med målebånd (der måles på højre side af kroppen).
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ANTROPOMETRI

Antropometri er læren om menneskets mål og 
der findes mange tabeller over højde og vægt. 
Desuden ses følgende inddeling i kropstyper: 
Ektomorf, mesomorf og endomorf, om man 
er tynd, muskuløs eller kraftig eller en kom-
bination af disse typer. Klassificeringer og 
tabelværdier er ikke så interessante i fitness. 
Fokus er på kroppens fedtfri vægt (inklusive 
det essentielle fedt), lean body mass, LBM, 
som ændres gennem regelmæssig træning – 
ikke som æstetisk mål, men som følge af en 
stærkere og sundere krop, hvor en større del 
af kroppen er aktivt væv, muskelvæv.
Der skal være noget fedt på kroppen, for at 
kroppens processer kan fungere normalt. 
Ifølge American Council on Exercise bør 
kvinder som minimum have en fedtprocent på 
mindst 10-12 % og mænd mindst 2-4 % og 
angiver at normalen er 14-20 % for kvindelige 
og 6-13 % for mandlige idrætsudøvere. 
Team Danmark anbefaler at kvindelige idræts-
udøvere ikke har en fedtprocent under 14 % 
og mandlige udøvere ikke under 7 %.

Kroppens fedtfri vægt kan findes meget præcist 
ved DEXA-scanning eller undervandsvejning 
(hydrostatisk vejning), men det kræver dyrt 
udstyr, derfor benyttes oftest andre metoder.
Med bioimpedansmåling eller en tang (hud-
foldsmåling og efterfølgende tabelopslag) kan 
man finde kroppens fedtprocent.  
I praksis findes hele den fedtfri vægt (eksklu-
sive det essentielle fedt), FFM, fat-free mass, 
og den samlede fedtvægt.
Fedtprocentmåling bliver stadig mere udbredt i 
fitness hvor et af målene er lavere fedtprocent. 

BMI, Body Mass Index, vægt i forhold til højde, 
benyttes i udstrakt grad i sundhedsvæsenet til 
at indikere om en person er enten under- eller 
overvægtig. BMI-tallet er dog ikke helt præcist 
og bør ikke benyttes ukritisk. 

BMI = Vægt divideret med højden (m) i anden
                   
BMI  < 20  Undervægt
BMI    20-24,9  Idealvægt    
BMI    25-29,9  Moderat overvægt
BMI  > 30  Svær overvægt   
       
Eksempel: BMI ved en vægt på 54 kg og 
højden 1,64 m: BMI = 54 : (1,64 x 1,64) = 20

Talje/Hofte ratio (forhold) er en anden 
metode som er baseret på at fedtets placering 
på kroppen kan indikere risiko for hjerte-kar 
sygdomme – eksempelvis er ‘pæreform’ med 
ekstra fedt på hofterne sundere end ‘æble-
form’, hvor fedtet er koncentreret om maven. 

Ved denne metode måles taljen og hoften i 
centimeter. Mænd bør have en Talje/Hofte 
ratio på mindre end 1 og kvinders bør være 
mindre end 0,8.

Eksempel: Taljemål 70 cm og 93 cm rundt om 
hoften = 70 : 93 = 0,75.

TALJEMÅL

Senest har det vist sig, at taljemålet er bedre 
end BMI til at forudsige sygdomsrisiko. Det 
skyldes, at fedtet omkring taljen, de fedtceller 
der sidder på maven, udskiller nogle stoffer, 
der øger risikoen for blodpropper.

Taljemål måles med målebånd rundt om livet, 
midt mellem det nederste af brystkassen og 
den øverste del af hoftebenet eller i navlehøjde. 
For det meste er det dog muligt med det 
blotte øje at se, når der er tale om overvægt, 
der kan give anledning til mistanke om risiko 
for hjertekarsygdomme og sukkersyge.

   TALJEMÅL (Hjerteforeningen) (mål midt mellem nederste del af brystkassen og hoftebenets spids)

   Kvinders maksimale taljemål bør være < 80 cm  Normalt for europæiske kvinder
   Kvinder med taljemål mellem  80-88 cm Moderat overvægt
   Kvinder med taljemål over  > 88 cm  Svær overvægt

   Mænds maksimale taljemål bør være < 94 cm  Normalt for europæiske mænd
   Mænd med taljemål mellem  94-102 cm Moderat overvægt
   Mænd med taljemål over  > 102 cm   Svær overvægt
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Foto: Testning på Trænerakademiet, ved Dag Stormark. Den maksimale iltoptagelse, VO2max, testes. Testen udføres 
på løbebånd med gradvis stigning i hastigheden. Der bæres iltmaske, som måler på forholdet mellem indåndings- og 
udåndingsluften. Med mellemrum måles laktatindhold i blodet, for at fastslå den aerobe og den anaerobe tærskel.
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TESTNING

Testning benyttes for at fastslå udøverens 
udgangspunkt, for at etablere om der er 
fremgang i forhold til målsætningen og for 
at motivere. 
Der er generelle tests til testning af de fysiske 
kapaciteter, almen kondition, styrke, koordi-
nation eller smidighed, og idrætsspecifikke, 
funktionelle, tests.

Testning er en forudsætning for nøjagtig 
træningsplanlægning og programudformning 
og kan være en vigtig motivationsfaktor – for 
når man ser, at træningen virker, er man mere 
motiveret og ihærdig.

Formålet med testning er, at:

•   Vurdere den fysiske form
•   Fastslå hvilke parametre, hvad og hvor  
     meget, der skal trænes
•   Sætte konkrete mål ud fra testresultater
•   Vurdere om træningen virker tilfreds-
     stillende – fremgang eller tilbagegang
•   Motivere til fortsat træning eller mere 
     intensiv træning.

Testning foregår med submaksimale tests, 
som i fitness hvor man med lettere tests og 
skøn vurderer udøverens form, eller med 
maksimale tests, som i idræt hvor udøveren 
testes på sin maksimale ydeevne.

En begynder eller motionist bør ikke testes 
med maksimale tests, da det både psykisk 
og fysisk vil være for hård en belastning. 
Desuden er det normalt ikke relevant, da 

1) der er en vis usikkerhed ved testning, så 
længe udøveren ikke er vant til træning og 
testning og 

2) udøveren træningsmæssigt ikke er på et 
niveau, hvor maksimaltestning er nødvendigt. 

Obs.: Ved hjerte-kar sygdomme kan det være 
nødvendigt med en stresstest for at fastslå 
maksimalpulsen, og testen skal foregå under 
kontrollerede forhold under opsyn af en læge.

For at tests har en værdi og kan bruges til 
noget, skal de være relevante, nøjagtige og 
reproducerbare, det vil sige, at de skal kunne 
gentages, på samme måde, efter nogen tid. 
Derfor skal det være samme miljø og rammer 
(foregår testning udendørs, kan vejret ændre 
sig), samme udstyr, samme betingelser (tids-
punkt på dag, personens grad af udhvilethed, 
med mere) og helst samme person, der tester. 

Det er vigtigt at nedskrive alle forhold om tes-
ten, tidspunkt, omgivelser, og andet, så testen 
kan gentages på samme måde næste gang. 

Fejlkilder, der resulterer i mindre pålidelige eller 
underlige testresultater, kan være at:

1)  Udøveren testes første gang, er ubekendt 
     med og utryg ved udstyret, er stresset, 
     ikke motiveret, ikke veludhvilet eller korrekt 
     ernæret eller har snydt, måske ubevidst. 

2)  Testbetingelserne afviger fra første test 

3)  Testeren har lavet fejl eller aflæst forkert

Der findes en lang række specielle og avan-
cerede tests, som man udfører indenfor idræt 
og forskning. De foregår typisk med avanceret 
udstyr og er ikke alment tilgængelige.

I fitness testning benyttes simplere metoder, 
som måske ikke er helt så nøjagtige, men som 
er billige at afvikle, nemme at administrere og 
alligevel giver de oplysninger, der er brug for.  
I fitness er det ikke decimalerne, der er af-
gørende, men snarere det store billede.

Følgende tests er relevante i fitness:  
Holdningsanalyse, koordinationstest, balance-
test, konditionstest (Harvard Step test, Coo-
per test, To-punkts cykeltest eller bib-test), 
styrke- og smidighedstests.
 
Der vurderes fra situation til situation, hvad der 
er fornuftigt og nødvendigt at teste.




