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FORTIUS FITNESS INSIDER
DIN (GEN)VEJ TIL EN KROP DER FØLES BEDRE, YDER BEDRE OG
SER BEDRE UD END NOGENSINDE FØR
Tak, fordi du har valgt at investere i et personligt træningsforløb hos Fortius Fitness.
Din beslutning betyder, at du kommer til at lære, hvordan du forvandler din krop på
en overskuelig måde, og som hviler på et fundament af mere end 25 års erfaring og
over 15.000 klienter har allerede taget Fortius Fitness forvandlingsrejse forud for dig.
Du er dermed i rigtigt godt selskab.
Formålet med Fortius Fitness Insider manualen er, at du får den basale viden og
forståelse om det program du nu træder ind i, så du får mest muligt ud af dit forløb
både under og efter. Insider er bygget op i to dele hvor vi først kommer omkring alt
det basale og det mere tekniske i anden del.
Du vil bl.a. lære:
•

•

•

•

Hvorfor du altid vil fejle, hvis du tæller kalorier, vejer din mad, og andre
trættende og andre irriterende handlinger, og hvordan du med en let
koststrategi kan tabe alt det overflødige fedt – uden at gå på kompromis med
din livskvalitet.
Hvordan du undgår de fejl og fælder, der kan spænde ben for dine resultater
fra start – det er myter, der holder dig fra at nå dine mål – ikke dårlig genetik
eller manglende viljestyrke.
Hemmeligheden bag vores 3 grundpiller, der gør Fortius Fitness principper så
effektive, og derfor resulterer i en kropslig forvandling, uanset om du ønsker at
tabe fedt, øge din styrke eller dit omfang eller blot ønsker at slippe af med
skavanker eller gener.
At undgå at knokle forgæves i fitnesscentret, og hvordan du med kun 2-3
gange træning om ugen kan transformere din krop fuldstændig.

Det har taget flere årtiers research og hands-on klientarbejde at gøre
forvandlingsprocessen så enkel, overskuelig og effektiv som mulig. De
redskaber og metoder du får hos os, er altså “the greatest hits” af vores
erfaring med personlig træning af tusindvis af klienter med forskellige
udfordringer og baggrunde.
Rigtig god fornøjelse med Insider og dit forløb hos Fortius Fitness.
De bedste hilsner

Personlige Trænere og grundlæggere af Fortius Fitness
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INSIDER DEL 1: DET BASALE
I Insiders første del giver vi dig den dybe baggrundsviden - det store HVORFOR - så
du forstår hvorfor dit forløb er skruet sammen som det er. Du vil vide hvorfor du
tidligere har fejlet og opdage den (enkle) røde tråd, der giver en succesfuld
livsstilsændring og kropstransformation.
(Side 6) Introduktion: Dit sind er som en faldskærm - den virker kun, når den er
foldet ud
At ingen er forudbestemt til at leve med kropsmål, som de ikke er tilfreds med, og at
du aldrig skal opgive håbet, uanset hvad omgivelserne siger. Ikke alene er det muligt
at ændre sin krop – det kan også lade sig gøre at passe det ind i en travl hverdag
uden kompromisser.
(Side 13) Ville du sætte køkken op med en banan?
Hvad der sker, når vi mennesker fejler i vores forsøg på at ændre vores krop. At en
forkert tilgang kan spænde ben for dine anstrengelser allerede inden du gået i gang.
(Side 18) Er du offer for denne forbandelse?
At quick fix ikke er en smutvej til andet end en ond cirkel, fordi det er en kortsigtet
tankegang, du her præges af, og at quick-fix i mange tilfælde slet ikke er designet til,
at du skal lykkes med dem, for man kan jo ikke sælge den næste kur eller
træningsredskab til dig, hvis du allerede har løsningen.
(Side 29) Fra vanvid til varige resultater
At varige resultater kræver en langsigtet tankegang, der tager højde for din hverdag.
Det skal handle om processen i stedet for hurtige resultater, for at få glæde af den
udvikling det er at lære af de udfordringer, som er uundgåelige at støde på undervejs.
(Side 35) Sådan bliver du din egen ekspert
At den strategi du benytter, skal bestå af effektive, overskuelige, fleksible og simple
systemer, der sikrer dig, at du hele tiden kan tilpasse din strategi.
(Side 40) Kom i mål med dette uvurderlige værktøj
Hvilke værktøjer du skal benytte for at kunne følge din reelle fremgang og spore dine
resultater, i stedet for, som mange er, at blive slave af badevægten.
(Side 53) Det (manglende) kritiske element i træning
At det skal handle om, hvordan din krop arbejder for dig, når du ikke er i
træningslokalet, og at den eneste træningstype du behøver at benytte dig af, når du
vil af med fedtet, er styrketræning, fordi det er den eneste form for træning, der både
sikrer progression og en større muskelmasse, og dermed en øget fedtforbrænding
døgnet rundt.
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(Side 66) Trækker din kost dig rundt i en ond cirkel?
At gennemskue, hvorfor kure og kostplaner er uholdbare, når du ønsker et varigt
vægttab og hvorfor du i stedet skal benytte dig af en koststrategi, der giver dig
fleksibilitet i modsætning til slankekurenes strikse regler.

INSIDER DEL 2: DET NØRDEDE
I Insiders anden del går vi endnu dybere i detaljerne omkring træning og kost. Vil du
være din helt egen ekspert, så er denne del for dig. Specielt delen ”Hvor lang tid vil
ud bruge på at tabe 5 kg?” vil være en øjenåbner og få alt hvad du har lært hidtil til at
falde på plads. For videnskabsnørderne har vi også samlet alle undersøgelser som
understøtter konceptet.
(Side 82) Er du også røget i fælden?
Cardio en dødssejler, der udløser en kaskade af katastrofale følger, når det handler om at
tabe fedt – sandheden om, hvad kredsløbstræning kan gøre ved din krop, er mildest talt
chokerende. Vi var lidt inde på det i delen ”Laver du denne ærgerlige fejl”, men der er meget
mere at fortælle om, hvorfor myten om cardio er så sejlivet, at den ikke bare afholder
millioner af kvinder og mænd fra at opnå de resultater, de ønsker, men også får store dele af
selve fitnessbranchen til at hoppe i med begge ben.
(Side 92) Den store fede løgn
Cardio er IKKE vejen frem, hvis du vil have det maksimale udbytte i forhold til den tid, du
investerer i din træning. Jo hurtigere du ser den kendsgerning i øjnene, jo hurtigere vil du nå i
mål. Du får derfor i denne del af Insider tre eksempler, der viser dig, hvorfor du roligt kan
lægge løbeskoene på hylden og hoppe af spinningcyklen.
(Side 101) Hvor lang tid vil du bruge på at tabe 5 kg?
I sidste del af Insider sætter vi alt det, du har lært på prøve. Dit forløb er bygget op omkring
styrketræning, men hvor effektivt er det egentligt helt præcist sammenlignet med cardio? Det
får du svaret på her, hvor du skal møde tvillingerne ”Stine Styrke” og ”Charlotte Cardio” med
præcis samme livsstil og udgangspunkt. De ønsker begge at tabe 5 kg hurtigst muligt. Hvem
vinder og hvem fejler big time?
(Side 112) Specielle bonusser til dig
Kan du bare ikke få nok, har vi her samlet vores bedste indlæg fra bloggen, samt andre
artikler der giver dig værdifuld information til din livsstilsændring.
Er du skeptisk over for det vi siger?
Helt i orden! Skepsis er kun sundt. Og derfor skal du også have mulighed for at gå os efter i
sømmene. Vores kost og træningsstrategier er solidt funderet i videnskaben og du kan her
læse en lang række videnskabelige og uafhængige undersøgelser, der ligger til grund for alt
det, du læser her i Insider og som du vil lære i dit forløb.
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FORTIUS FITNESS INSIDER
Del 1: Det basale

”Opbyg din styrke og din krop vil følge”
Kasper V. Christensen – Stifter af Fortius Fitness
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DIT SIND ER SOM EN FALDSKÆRM –
DEN VIRKER KUN, NÅR DEN ER
FOLDET UD
Overskriften her er et af vores yndlingsudtryk og illustrerer vigtigheden af, at du har
en åben tankegang, når du starter på dit forløb.
Du er sikkert superspændt og brænder for at komme i gang, men er du en af de
mange der gang på gang har forsøgt at få sat skik på din fysik med alle mulige
midler, metoder, programmer eller kostplaner, sidder du formentligt tilbage med en
hel del skepsis også.
Og det er helt i orden!
Vi ved, at det du vil lære i dit forløb, vil gå imod en stor del, måske endda al viden, du
indtil nu har samlet sammen omkring kost og træning.
Men på den anden side – var det ikke, fordi alt det du allerede ved IKKE har
resulteret i den krop og de fremskridt, du ønskede?
Fordi al den traditionelle information har fejlet?
”Hvorfor skulle det her fungere, når intet af det andet jeg har prøvet kunne holde,
hvad det lovede, uanset at jeg brugte al min viljestyrke?”
Husk, at vi ikke er den type trænere, der er født med en supergenetik. Vi har
selv været frustrerede og følt håbløsheden på egen krop.

FRA SKRAVLET TIL STÆRK PERSONLIG
TRÆNER
Kasper begyndte tilværelsen med spaghettiarme og stankelben og kunne
eksempelvis aldrig drømme om at iføre sig en ærmeløs t-shirt, fordi han var så flov
over sin krop.
Alle forsøg på at opbygge mere muskelmasse fejlede langt op i tyverne.
Ligesom du måske har gjort, prøvede han alle slags kostplaner, kosttilskud og
træningsprogrammer og maskiner (godt nok var det for at tage på, men der er ligeså
meget misinformation derude omkring det emne, som der er om vægttab), og selv
om de lovede ham guld og grønne skove, skete der INTET.
Kroppen så ud som den hele tiden havde gjort, og hans selvtillid styrtdykkede.
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Han blev ved med at søge efter den magiske løsning, men jo mere viden han
tilegnede sig, jo mere frustreret blev han over fitnessjunglens mængde af
modstridende information, at han helt mistede modet og havde lyst til at give op.
Det var inden, at han så at sige vaskede tavlen ren og begyndte at kigge på
videnskaben bag de mange råd.
Det satte ham i gang med at udvikle det koncept, som Fortius Fitness benytter til alle
sine klienter i dag, og som han, og de af hans klienter, der har ønsket at gå den vej,
endda har opnået topplaceringer i konkurrencer på.

FRA SLIDGIGT OG FEDTDEPOTER TIL
SMERTEFRI OG SUND
Joan måtte konstatere efter årevis som holdinstruktør i fitnessbranchen, at hendes
krop var helt nedslidt, og hun levede med daglige smerter. På trods sit fysiske job
døjede hun med irriterende buler af fedt, selv om hun gjorde alt det, de gængse kostog træningsråd anbefalede.
Hun havde egentlig opgivet tanken om, at det kunne være anderledes, da hun
startede hos Kasper. Det var sidste skud i bøssen. At hun fik vendt op og ned på alt
hvad hun vidste, skete ikke uden talrige diskussioner i starten.
Det var svært at acceptere, at hun som instruktør i årevis havde trænet og spist
forkert og nu skulle omstille sig til en helt ny tankegang.
Men følelsen af at endelig kunne begynde at se resultater og at blive smertefri, fik
hende til at åbne sit sind og tage imod. Og det var afgørende, at konceptet også
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passede ind i en travl hverdag, for Joan var alenemor til to på det tidspunkt og tid var
en mangelvare.

Hun brugte i øvrigt også konceptet, da hun skulle i form efter sin tredje fødsel af
deres fælles barn, hvilket betød, at hun tog mindre på under graviditeten og langt
hurtigere var tilbage i sin vante form.
Det er som sagt vigtigt, at metoderne er enkle, overskuelige og selvfølgelig effektive.
Kost og træning skal passe ind i hverdagen, uanset dit mål, og der skal være plads til
et stykke kage eller en fyraftensdrink i ny og næ, livets mange festlige lejligheder og
ferie.
(Det er trods alt sjovere at bruge tiden på at slappe af sammen med familien eller
vennerne end at slide i timevis i et fitnesscenter – det gælder også for os og vores
familie.)
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TRO, HÅB OG ÆRLIGHED
Joan fik som sagt vendt op og ned på sin viden. Trods skepsis i starten bevarede hun
nemlig troen på, at det nok skulle lykkes hende at få den krop, hun ønskede.
Og troen er altafgørende for, at du ikke kommer til at smide håndklædet i ringen, før
du rigtig kommer i gang. Det kan alle Fortius Fitness trænere og klienter tale med
om.
Det handler om at tro på, at du kan – også selv om dine tidligere forsøg er slået
fejl. Lad være med at bebrejde dig selv, for det er ikke dig, der er noget galt
med. Bebrejd de uholdbare ”løsninger”.
For det er ligegyldigt:
•
•
•
•
•
•

Hvor længe du har siddet fast i før-billedet.
Hvor mange slankekure, kostplaner og træningsprogrammer du har været
igennem.
Hvor mange timer, du har knoklet forgæves i fitnesscentret.
Hvor gammel eller ung du er eller hvor overvægtig eller mager du er.
Hvis hele din familie er tændstiktynde eller svært overvægtige.
Hvad din familie altid har fortalt dig (at det ligger til familien at være
overvægtig, eller at du er kraftigt bygget fra naturens side, at du ikke kommer
tilbage til din gamle størrelse efter du har født, at det er meningen at du skal
være stor/mager, så lev med det, at du er heldig, at du er så tynd.)

Og derfor skal du nu hilse på Anders og Pia, der var nogle af Kaspers klienter, der
havde mistet håbet efter at have grebet deres udfordringer forkert an.
De manglede en plan og havde begået mange af de fejl som du sikkert også selv har
været igennem, men fik troen på sig selv tilbage, kom tilbage på rette spor og kom i
mål.
Når du skal møde dem, er det selvfølgelig for at fortælle dig, at uanset, hvad der er
dit udgangspunkt, så skal det nok lykkes – også for dig.
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ANDERS HISTORIE

Anders havde i årevis kæmpet alene mod sin overvægt, og han var træt af at tabe
den efterhånden lange og hårde kamp. Vægten havde sneget sig op på 123 kg, og
det eneste han havde tabt, var selvtilliden og selvværdet.
Han følte, han havde prøvet alt - svømning, cykling og stramme slankekure, så han
var rigtig skeptisk, da han opsøgte Kasper. Faktisk var han så skeptisk, at han efter
den indledende og uforpligtende samtale brugte en hel måned på at overveje, om
han skulle gå videre med Fortius Fitness, inden han besluttede at takke ja.
Til gengæld kastede han sig ud i projektet uden forbehold. Anders Tabte 30 kilo fedt
og opbyggede 7 kilo muskelmasse på bare 4 måneder.
Vigtigst for Anders var dog, at han var blevet gladere og mere selvsikker og havde
fået mere energi i hverdagen. Han havde i løbet af sit forløb opnået at gøre ting, han
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ikke troede, at han kunne og havde nu et værktøj, der kunne give ham vedvarende
resultater for livet.
Pia havde ikke så meget at tabe som Anders, men Pia havde også prøvet alt for at
tabe de sidste kilo på sin tyndfede krop.

PIAS HISTORIE

Pia kontaktede Kasper for at komme i form til sin 30-års fødselsdag efter at have
knoklet på i 6 måneder med træning helt op til 6 gange om ugen. Pia var tyndfed,
som det hedder, når ellers slanke mennesker har alt for meget fedt i forhold til
muskelmasse, som resulterer i en løs og uformelig krop.
Og hun var frustreret.
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Der var kun omkring en måned til den store dag, da hun startede hos Kasper, og hun
var villig til at klø på. Det viste sig, at Pia både havde spist og trænet helt forkert i
forhold til sine mål.
Pia slap endelig af med det sidste fedt og øgede sin styrke og muskelmasse
betydeligt på bare 4 uger, så hun fik den tonede krop, hun så at sige havde ønsket
sig til sin fødselsdag.
Og det på trods af, at hun var noget skeptisk, da Kasper vendte op og ned på hendes
træningsrutine, så hun kun trænede under halvdelen af hvad hun tidligere havde
gjort. De 6.3 kg fedt hun tabte, og de 1.3 kg muskelmasse hun fik, reducerede
hendes talje og hoftemål med i alt 16 cm – på kun 4 uger.
Du kan læse hele Anders og Pias historier samt utallige andre historier fra vores
klienter på vores side med udtalelser; Wall Of Fame. Her kan du med garanti finde en
person, der har stået med præcis samme udfordringer og ønsker som du står med
nu, og som du kan lade dig inspirere af.

POINTEN MED DET HELE
Og hvad er så pointen med at fortælle dig alt dette og præsentere dig for tidligere
klienters historier? Den er, at hvis tingene endnu ikke er lykkes for dig, er det blot
fordi, at du tidligere har stået med de forkerte værktøjer.
Du vil efter dit forløb og efter at have læst Insider være i stand til skelne mellem, hvad
der er skidt og hvad der er kanel.
Du har allerede under denne introduktion lært at:
•
•
•

Ingen er forudbestemt til at leve med en krop, som de ikke er tilfreds med.
Vores koncept, og det vi vil lære dig, fungerer i praksis på normale mennesker
med normale liv – ligesom dig.
Man sagtens kan genfinde håbet, selv om man har tabt det.

Og du skal nok klare det, når du ikke længere er belemret med myter,
fejlinformation og vaner, der spænder ben for din drømmekrop!
Og det er netop myterne vi skal i kødet på, så du forstår hvorfor du tidligere har fejlet.
Men inden da er der noget helt overordnet, vi skal have på plads først.
Ser du; før vi falder for myterne, er vi nødt til at starte med at kigge på den måde, vi
mennesker typisk griber vores kropsforvandlingsprojekt an på, for allerede her ligger
nogle af de årsager til at vores anstrengelser gang på gang ender i fiasko.
Vi skal altså de primære årsager til, at folk ikke lykkes til livs først, for når de er
elimineret, er opskriften på at transformere kroppen i virkeligheden ret enkel. Vi
garanterer, at der venter dig nogle store AHA momenter, og at du efterfølgende vil
sidde med en helt anden tro på, at du også vil lykkes.
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VILLE DU SÆTTE KØKKEN OP MED EN
BANAN?
Du tror måske, at vi har tabt småkagerne med det spørgsmål, men der er faktisk en
mening med det – mere om det om lidt…
For nogle af årsagerne til, at vi fejler, starter langt tidligere end den kost og træning,
vi vælger at følge. Og derfor får du nu det lidt aparte spørgsmål i overskriften, men
læs videre – det skal nok give mening 😊.
Lad os sige, at du skal sætte et nyt køkken op.
Her har du brug for en skruemaskine og en detaljeret plan, der step by step viser dig,
hvordan alle materialerne skal koordineres og sættes sammen fra start til slut.
Du vil jo ikke bare kaste skabe op tilfældige steder, og så håbe på at det hele nok
passer sammen i sidste ende. Og der er en grund til, at du vælger skruemaskinen
som dit værktøj, men lad os sige at du ikke anede, at skruemaskinen eksisterede og
derfor valgte at eksperimentere dig frem.
Du kan godt prøve med en banan eller en dejskraber, men det får du ikke rigtig noget
ud af. Det går noget bedre med en hammer, for her kan du jo være heldig at få
skruen til hænge fast, medmindre du altså kommer til at flække hullerne og
ødelægge skabene, når du banker skruen i.
Men er det den bedste løsning?

Tror du, at du bliver glad for det køkken, du har klasket op uden tegning og det rigtige
værktøj?
Hvor længe tror du det holder?
Hånden på hjertet – det bliver aldrig rigtig godt vel?

13

Og hvor mange gange gider du at bruge tid, penge og energi på at starte forfra?
En manglende eller forkert plan eller strategi kan være altødelæggende for
motivationen såvel som projektet, ligesom de forkerte værktøjer kan gøre en opgave
helt umulig eller sabotere en ellers godt sammensat plan.
Værktøjerne skal spille sammen med en overordnet plan, der får dig i mål med dit
projekt.
Det har langt de fleste styr på, når det gælder køkkendrømmen, eller også tyr de til
en fagmand i erkendelse af, at de ikke selv besidder erfaringen og kundskaben.
For det er nu engang meget lettere, billigere og hurtigere i længden at gøre det hele
rigtigt fra start.
Men når det gælder drømmen om en sundere, stærkere eller slankere krop,
ender mange i et lemfældigt ”gør det selv projekt”, hvor alt for meget er
overladt til tilfældigheder, og hvad der på overfladen lyder logisk og som en
mulig smutvej.
Lad os sige, at du har nogle overflødige kilo, der irriterer dig, og som du gerne vil af
med.
Hvad er DIN første indskydelse?
Langt de fleste kaster sig hovedkulds ud i langvarig kredsløbstræning, målrettet
træning af kroppens problemområder og en restriktiv kur for at forbrænde en masse
kalorier hurtigt.
Hvad der gør dette til den dårligste plan overhovedet, og hvorfor disse metoder er
problematiske, uanset om du kun anvender en eller alle fremgangsmåder, får du at
vide senere i Insider.
Men vi kan godt afsløre allerede nu, at det svarer til at skrue et køkken sammen med
en banan, en dejskraber eller en hammer, uanset om valget er bevidst eller ubevidst.
Først bagefter kan man se, hvor meget tid der er spildt, og hvor store
ødelæggelserne er, fordi der hverken er tale om gennemtænkte tiltag eller en
langsigtet plan.
Og der går ofte adskillige år med gentagende forsøg, ærgrelser, modløshed og
frustration i kampen mod deres krop.
Det er ikke bare en skam – det er hamrende ærgerligt!
Havde de blot sikret sig, at de havde de rigtige værktøjer, da de i sin tid startede, ville
de nemlig kunne have nydt livet uden at tænke over deres krop.
De kunne have undgået den onde cirkel, som mange ender i, og som i værste fald får
dem til at give helt op, i stedet for at få deres problem løst én gang for alle og nå
deres mål.
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De kunne have købt det tøj, som de havde lyst til, frem for at nøjes med det de kunne
passe, smilet til deres spejlbillede og spist af fredagskagen uden at føle skyld i al den
tid.

Du går til tandlægen, når tænderne værker, kører bilen til mekanikeren, når noget
ikke fungerer, og du går til lægen, når du er syg, for at få den rette medicin, for
professionel vejledning er en helt naturlig del af de fleste af livets andre situationer…
Det er tankevækkende, at holdningen er stik modsat, når det handler om få din
krop på rette køl eller at få den til at agere optimalt.
Der er ofte flere af punkterne i spil, men blot et enkelt punkt på nedenstående liste,
kan smadre din indsats fuldstændigt:
•
•
•
•
•

En uholdbar plan eller ingen plan
Forkert kost
Forkert træning
Forkert mentalitet (tilgang)
Manglende tilpasning (hvad det indebærer, venter vi lige med at løfte sløret
for, men du skal nok få forklaringen, for det er måske lige præcis den
manglende ingrediens, der kan gøre hele forskellen)

Ovenstående kan måske virke lidt uoverskueligt og komplekst lige nu, men vi
kommer som nævnt rundt om det hele senere og i dit forløb, så det er OK, at du ikke
forstår det hele lige nu.
Forestil dig Egon Olsen fra Olsenbanden.
Han havde altid en plan – den fungerede bare aldrig rigtig, og så endte han med
hænderne i vejret og en udsigt gennem tremmer i stedet for at nyde frugterne af sin
planlægning og sit ”arbejde”.
Hans planer var ALTID ”timet og tilrettelagt”, men det reddede ham ikke i sidste
ende. Nogle gange var tilgangen forkert, andre gange var det metoderne eller hans
kumpaner, der forkludrede det.
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Med den rigtige plan OG de rette værktøjer bliver hele dit projekt langt mere simpelt,
og du undgår i modsætning til Egon, at det hele falder til jorden. Du får selvfølgelig
også svarene på, hvorfor en metode er rigtig eller forkert, ligesom vi afslører, hvordan
en korrekt opsat plan kan se ud.
Formålet er, at du forstår den onde cirkel, som du, de fleste af vores klienter, og
nogle af vores trænere, inden de blev trænere, har siddet fast i, indtil de frustrerede
kom til os og sagde:
”Jeg har prøvet alt”!
Her er et par eksempler:
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Måske uddragene fra Jasmins, Martins, Lisbeth og Jespers historier lyder bekendte?
Og som en ond cirkel?
Bare rolig – det endte godt for dem. (du kan læse deres fulde udtalelser under
referencer i deres alderskategori lige her.) Og det vil det også for dig.
Efterhånden som du bevæger dig igennem Insider og dit forløb, vil du kunne gå
tilbage til Jasmins, Martins, Lisbeths og Jespers historier og med lethed
udpege samtlige forkerte værktøjer og vide, hvorfor de er det.
Og endnu vigtigere – det samme vil du kunne gøre med din egen historik! Vil
det ikke være en lettelse at vide, hvad du har gjort forkert?
For i Insider og dit forløb kommer du bl.a. til at lære:
•
•
•
•
•

Hvorfor jagten på hurtige løsninger har saboteret din indsats og ødelagt dine
resultater!
Hvordan du bryder med onde cirkler og finder vejen til VARIGE resultater!
Hvorfor en type træning koster dig dine resultater, mens en anden type sikrer
at du når dit mål!
Hvorfor slankekure og kostplaner ikke virker og hvad du skal gøre i stedet!
Hvordan du tager de første skridt til at blive ekspert i din kost og træning!

Men lad os starte ved begyndelsen.
For allerede inden du tager beslutningen om, hvilke metoder du vil benytte til at
forvandle din krop, sker der nemlig noget der resulterer i at rigtig mange mennesker
vælger forkerte planer og værktøjer og kommer skidt fra start.
Stort set alle, der forsøger/har forsøgt at ændre deres kroppe har fået håb,
anstrengelser og resultater saboteret gang på gang på grund af det.
Og det har intet med træning eller kost at gøre. Det starter langt før…
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ER DU OFFER FOR DENNE
FORBANDELSE?
Hvis du har to valgmuligheder…
1. En hurtig, eller…
2. En lidt langsommere…
… metode til at opnå DINE mål – hvilken metode, ville du så vælge?
Bare rolig – det er ikke et trickspørgsmål.
Tænk over det!
Det kommer ikke som en overraskelse, hvis du valgte den hurtige metode. Det gør
næsten alle, når vi præsenterer dem for det spørgsmål. Det er bare sådan, vi
mennesker er indrettet fra naturens hånd.
Og lige et spørgsmål mere… tag dig endelig god tid til at tænke over dit svar!
HVAD ER EGENTLIGT GRUNDEN TIL, AT DU TRÆNER, GÅR PÅ KUR ELLER
FØLGER EN KOSTPLAN?
Den grundlæggende årsag vel at mærke!
Sig ikke… for at TABE DIG … det stikker dybere end det!
Har du svært ved at komme med et svar så tænk over, hvilke situationer i dit liv, din
dagligdag, der har ført til, at du nu sidder her og læser Insider og er startet i et forløb.
•
•
•
•
•
•
•

Bliver du forpustet, når du går på trapper?
Har du gener i hverdagen?
Er tøjet krympet?
Er rattet i bilen for tæt på maven?
Har du det bedst med slukket lys, hvis der er sex på tapetet?
Er du blevet såret af bemærkninger fra dine børn eller har du svært ved at
følge med dem?
Følt dig utilpas på stranden, i omklædningsrummet eller andre steder, hvor
tøjet skal af?

HVAD ER GRUNDEN TIL, AT DU ØNSKER AT GØRE NOGET FOR DIN FYSIK?
Vi kan selvfølgelig ikke gætte dit svar. Nok er vi supererfarne personlige trænere,
men vi er ikke synske.
Dit svar kan selvfølgelig variere fra vores, men se om ikke det er lidt derhenad, når
det kommer til stykket.
For os handler det om at have det godt…
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•
•
•
•
•

At have et godt helbred både nu og i fremtiden.
At være tilfredse, når vi står foran spejlet.
At have energien og overskuddet til at være en god partner, forældre og at
kunne holde trit med vores fortsat voksende virksomhed.
At vi investerer tid i træning og sund kost, fordi den indsats på sigt giver os
mulighed for at planlægge, hvad vi ønsker at foretage os, når vi går på
pension, får børnebørn og hvem ved – måske oldebørn.
At vi ønsker, at det er vores lyst og ikke vores krop, der bestemmer, hvordan
vores liv skal se ud.

Uanset hvad der er dine grunde, handler de sikkert også om meget andet, end hvilke
tal badevægten viser på kort sigt – eksempelvis en uge.
Alligevel ender det ofte med, at det er der vores fokus ligger, fordi…
…vores (primitive) hjerner løber om hjørner med os.
Vi mennesker vil altid søge den korteste vej og hoppe over, hvor gærdet er lavest.
Det var smart i vores forfædres, urmenneskets verden, hvor vi var afhængige af at få
den størst mulige gevinst på kortest mulig tid og at bruge så lidt energi på det som
muligt.
MEN…
I vores moderne verden giver søgen efter lette løsninger og smutveje desværre
bagslag, når det kommer til vores higen efter at ændre på vores kroppe.
Vi søger de hurtige løsninger – quick fixes -og vi reagerer på annoncer og
overskrifter, der lover os dem, og det gør os til lette ofre for en forbandelse, hvor det
ene quick fix afløser det andet.
Rigtig mange mennesker, der ønsker en kropstransformation (og ikke kommer nogen
vegne), griber udfordringen an på en måde, der gør dem til en kugle i en
flippermaskine, der sendes fra det ene quick fix til det andet, indtil de til sidst ryger
ned i et hul.
Den bedste måde at vise præcis, hvad der sker er ved at illustrere alt det, der går galt
i processen.
Ved første øjekast kan den se lidt uoverskuelig ud, men tag dig god tid til at studere
den og læse de uddybende forklaringer, og du vil se sammenhængen – og måske
endda dig selv i den.
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Kortsigtet mentalitet: ”Giv en mand en fisk, og han har mad i dag. Lær ham at fiske
og han har mad for livet,” siger ordsproget.
Den kortsigtede mentalitet giver dig måske umiddelbart et resultat nu og her, men det
varer ikke ved. Indstillingen fra start er forkert og bliver til en jagt på de hurtige og
nemme løsninger og genveje – en reset knap til et nyt liv.
Hvordan den kortsigtede mentalitet og forkerte indstilling opstår, vender vi tilbage til,
men jagten på den hurtige løsning starter en kaskade af kædereaktioner. Den onde
cirkel er startet!
Køb af ”magisk løsning”: På grund af den forkerte tilgang er mange lette ofre for en
kæmpe industri, der lever højt på quick fix-produkter, som du får et par eksempler på
om lidt. “Tab 5 kg på en uge med denne Detox eller mirakelkur” eller ”Få flad mave
med kun 5 minutters træning om dagen med denne TV-shop-maskine eller
vidunderudstyr.”
Producenterne taler direkte til din primitive hjerne og er 100% bevidste om din
mentalitet, drømme og utålmodighed, og deres salgsmetoder opbygger en illusion
om den hurtige løsning, men udfaldet er altid uundgåeligt og forudsigeligt.
Handling og implementering: Størstedelen af alle mennesker fejler allerede lige
her. De gør ingenting. INTET.
For mange er det nemlig selve købet i sig selv, der umiddelbart er belønningen. De
har fået et ”fix”, og er blevet forført af en nøje udtænkt marketingstrategi, der ender i
et impulskøb styret af følelser.
De lader sig i stedet fascinere af den næste “mirakelkur” eller “vidunderudstyr”.
Den onde cirkel fortsætter.
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Resultater: Ud af det fåtal der faktisk går i gang, vil mange slet ikke få resultater –
det sender dem straks tilbage i jagten på det næste ”fix”.
Nogle få opnår resultater, men de vil opdage, at de er kortvarige, midlertidige og/eller
at de hurtigt stagnerer – de vil altid løbe ind i…
Forhindringer: Det går for langsomt, eller metoden er for krævende, restriktiv eller
kedelig. Motivationen ryger… ”løsningen” var en løgn og ikke holdbar, så den
droppes/opmagasineres.
De tabte kilo vender tilbage og ”tager venner med”, for med quick fixet følger yoyoeffekten også kaldet elevatorvægt, som sender dem tilbage til starten af processen
… på udkig efter det næste ”magiske løsning”, mirakelkur eller træningsprogram.
Med andre ord: En selvforstærkende og uendelig ond cirkel.
Kan du nikke genkende til denne beskrivelse?
Det er altså tilgangen – mentaliteten, der er den primære årsag til, hvorfor så få
lykkes med deres projekt. Altså starter det langt før, du overhovedet er begyndt at
lede efter en løsning.
Får du ikke ændret den, vil du blive ved med at være fanget i den onde cirkel, der
smitter af på dit selvbillede og forplanter sig til andre aspekter i dit liv.
Og cirklen kan faktisk være farlig i længden.
En ting er, at det er hamrende irriterende, hvis du egentlig ”kun” havde 5 kg fedt for
meget, da du startede og nu skal slås med 10 kg i stedet. (Vi kommer ind på, hvorfor
det sker senere i Insider).
Og at det er hamrende irriterende med de penge, den tid og den energi, du har brugt.
Men er du en overvægtig person, der eksempelvis er på randen af diabetes, og nu
tager yderligere på, kan du nu blive skubbet direkte ud i en forværring af helbredet
med sygdom og store helbredsmæssige og personlige konsekvenser til følge.
Derfor er det alfa og omega at få gjort op med mentaliteten og få brudt cirklen, mens
tid er.
Mange af vores overvægtige klienter har ikke været det altid – deres vægtøgning
startede i det små og blev forøget efter stribevis af forsøg med bl.a. quick fixes.
Men inden vi dykker dybere ned i såvel årsag til mentaliteten og i, hvordan du slipper
ud af fangenskabet, får du et par eksempler på den kæmpe industri, der ligger på lur
efter vores penge og lukrerer på vores mentalitet, når den er forkert.
For her er INGEN interesse i, at du får ændret den, for så falder du ikke længere for
deres salgstricks, og det er jo BAD FOR BUSINESS.
Skriv “sådan taber du dig hurtigt” i Google, og du får over 250.000 søgeresultater.
Skriv det på engelsk, hvad mange af os jo også gør, når vi søger oplysninger, og
resultatet bliver endnu mere overvældende.
Du får følgende på side 1:
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Næsten 5 millioner resultater …
Se på overskrifterne – de spiller alle på, hvordan man gør det “hurtigt” – ingen steder
nævnes ordet “permanent” eller ”holdbart”.
Frygteligt!
Her er det samme søgeord på YouTube:
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“Sådan taber du dig på en uge”, “Sådan taber du 1 kg på 1 dag” – ja, hurtige
løsninger er også overalt på YouTube.
Bekymrende! Og prøv også lige ”how to lose weight fast” på Amazon, og du får:
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3853 bøger, videoer og andet om, hvordan man går ned i vægt. Og igen er ordet
“hurtigt” i fokus.
Skrækkeligt! Og særdeles problematisk.
Og det er ikke bedre i Danmark – se bare, hvad et dansk ugeblad kan præsentere på
deres hjemmeside. Der ligger adskillige kure, deriblandt en slankekur, hvor man
spiser is, og hver uge pryder en eller anden NY hurtig, hip eller mærkelig kur forsiden
af bladet.
Det appellerer i den grad til at springe rundt og aldrig komme i gang med en holdbar
løsning. Det er quick fix-mentaliteten i en nøddeskal.

Hvis bladet her virkelig var interesseret i at sælge dig en god og brugbar løsning,
hvorfor er der så en ny kur hver uge?
Og hvorfor i alverden bygger de så meget af deres markedsføring op omkring den
nye kur i hvert blad?
Tænk over det, i forhold til vores illustration ovenfor.
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HVORFOR VORES KORTSIGTEDE MENTALITET
KØRER OM HJØRNER MED OS
Da vi nu har konkluderet, at den mentalitet ligger i os fra starten, er det ikke et
spørgsmål om, hvordan den opstår, men hvorfor vi ikke kan modstå den.
Hvordan ender det med at gå så galt?
Hvorfor er det så svært at modstå markedsføring, der taler til vores forfædres
primitive hjerne i vores veluddannede samfund?
Burde vi ikke kunne ignorere påvirkningen?
Lad os kigge nærmere på, hvordan den kortsigtede mentalitet fungerer.
Og her kommer vores følelser på banen, for vi er i vores følelsers vold, når det
kommer til vores krop.
•
•
•

Hvem vil ikke gerne sine problemområder til livs?
Stå selvsikkert foran spejlet eller sin partner med eller uden tøj?
Gå på date fuld af selvtillid, hvis man er single?

ALLE!
Hvem gider tvinge sig igennem ugevis af pinsler med sult, cravings, at sutte på et
salatblad eller spise ensformigt eller superkontrolleret igennem en længere periode?
Hvem gider slide sig halvt ihjel med træning?
INGEN!
Derfor skal kuren være effektiv og hurtig, og træningen så let som mulig og helst give
resultaterne samme dag.
Ligesom når du tager en smertestillende pille, så du kommer af med hovedpinen og
kan komme videre på din vej.
Som tidligere nævnt, er nogle drevet af selve fixet – bare det at købe ”den magiske
løsning”.
Oveni vores medfødte mentalitet, er vi som forbrugere blevet opdraget i en brug og
smid væk-kultur og en købskultur, der tillader os handle hurtigt uden tanke for, om
det nu også er rigtigt af os at foretage det køb.
Det er spændende og nyt og svært at modstå, og taler til det samme i os, som
impulskøbene ved kassen i supermarkedet og andre butikker.
Tænk over, hvor mange ting du har på loftet, i kælderen, garagen eller garderoben,
som egentlig aldrig er blevet brugt. Tøj, bøger, nips og måske også træningsudstyr
og slankekure, der enten ikke fungerede eller bare ikke var interessante, da du lige
fik kigget nærmere på dem.
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For andre handler det om noget socialt. At have viden at dele eller noget at skrive om
til andre. Man udveksler erfaringer med andre, venner, veninder, fremmede i fora på
nettet.
•
•

Hvem mon har den næste vidunderkur?
Hvem har tabt hvor meget med hvilken metode?

Det giver status at kunne vejlede andre, og at være en del af et fællesskab, og vi
glemmer at sætte spørgsmålstegn ved det, vi støder på i strømmen af information.
Hvis alle andre gør det, må det jo være rigtigt. Det skal i hvert fald prøves, hvis nogle
melder om hurtige resultater, så man kan sige, at man også har prøvet den og den
kur.
Nogle ønsker virkelig at skabe en permanent ændring, for deres krop påvirker deres
liv og livskvalitet – de ved bare ikke, hvordan, og derfor bliver de fanget i et
edderkoppespind af gyldne løfter og hurtige smutveje.
Er du blandt sidstnævnte, får du her en fuld liste over, hvilke spørgsmål der bør få
dine advarselslamper til at blinke, så du undgår at ryge i quick fix-fælden. For uanset
hvor meget du ændrer indstilling, kan det indimellem stadig være svært at skelne et
quick fix-produkt fra the real deal:
Sådan spotter du et quick fix:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lover metoden dig et betydeligt fedttab/specifikt fedttab på en kort periode
eksempelvis en uge eller mindre?
Har produktet en “Er kun effektivt, når det kombineres med kost og/eller
motion” tekst som tilføjelse?
Hævder teknikken at være mere effektiv end at ændre dine kost- og
træningsvaner?
Lyder metoden for god til at være sand, eller appellerer den til dine følelser
ved at skabe frygt?
Gøres specifikke fødevarer såsom sukker, gluten og mælkeprodukter til
skurken eller skal du undgå fedt eller kulhydrat?
Indeholder metoden stramme regler såsom måling og vejning af mad eller
faste måltider?
Indeholder metoden ordet “alternativ behandling/behandler” eller benytter
metoden sig af ordet ”detox”?
Kan virksomheden bag en metode eller produkt fremvise undersøgelser, der
bakker op om deres påstande? (Og nej, det er ikke nok, at der står en person i
kittel og siger god for det, som det sker i nogle infomercials.)
Lover produktet eller metoden hurtige resultater med næsten ingen indsats.

Hvis du efter at have stillet disse spørgsmål stadig er forvirret … Så skal du helt
sikkert gå i en stor bue uden om.
Brug spørgsmålene til at finde ud af, om den metode du har kig på kan komme
gennem nåleøjet, hvad enten der er tale om et træningsprogram, en diætist, en
personlig træner eller noget helt fjerde.
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For et quick fix kan se ud på mange måder og være alt fra magnetringe og
slankeplastre til en kostplan eller et ”avanceret” stykke træningsudstyr.
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HURTIG LØSNING = LANGVARIGT PROBLEM
Hver gang du bliver konfronteret med den hurtige løsning, vil du finde, at det er det
absolut værste valg og sværeste metode, for det vil kun ende i frustration.
Quick fixes forsinker nemlig processen hen mod at finde reelle løsninger på
problemet og forhindrer dermed et permanent vægttab.
For Quick fixes smadrer hele din rytme – det er derfor, at de aldrig holder og bliver til
nye vaner – de tager ikke højde for din livsstil.
Og vores hverdag er jo netop bygget op omkring vaner og rutiner. Tænk bare over
din egen dagligdag.
Du står op, børster tænder, tager bad, tager tøj på, spiser måske morgenmad,
frokost, aftensmad og går i seng på bestemte tidspunkter.
Og din kost ligger ofte også under for vaner, hvor du spiser mere eller mindre det
samme og stopper op ved de vante hylder og produkter, når du bevæger dig af den
vanlige vej gennem supermarkedet.
Ironisk nok er det derfor sådan, at jo før du accepterer, at forandring tager tid – og
derfor giver slip på alle tanker om hurtige løsninger – jo hurtigere når du dit egentlige
mål.
Og så er spørgsmålet blot:
Hvad skal der til for, at du ikke længere lader dig lokke af de hurtige løsninger?
Kan du huske spørgsmålet i starten om, hvorfor du ønsker at gøre noget for din
fysiske fremtoning?
Det er der, fokus skal ligge.
Så ud med quick fix-mentaliteten, så du i stedet kan nå dine mål og få en sund og
stærk krop!
Men hvordan er det så liiiige, at man får ændret på den?
Det får du svar på nu.
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FRA VANVID TIL VARIGE RESULTATER
Et af vores yndlingscitater fra Einstein forklarer rigtig fint, hvad der sker, når vi lader
os styre af vores quick fix -mentalitet:
”Definitionen af vanvid er at gøre den samme ting om og om igen og forvente
et andet resultat.”
Det er dog vigtigt at pointere, at det ikke nødvendigvis er din skyld, hvis du er endt i
den onde cirkel.
Som vi også illustrerede, står der en hel industri klar til at bære brænde til bålet, fordi
de ved, at “quick fix vejen” simpelthen er for stærk til, at man som almindeligt
menneske kan modstå fristelsen – og at mange mennesker ikke engang ved, at der
er et alternativ …
… derfor er det ikke din skyld. Adfærden er simpelthen så stærkt i indgroet vores
hjerner.
Du er dømt til at fejle lige fra starten – så snart du har puttet mønten i den
forfærdelige maskine.
GAME OVER… Tak, fordi du spillede…
… Indsæt en ny mønt for at prøve igen!
Og det er ikke kun vores klienter, der har været igennem den opslidende tur i den
onde cirkel i årevis, inden de kom hos os.
Faktisk deler de den oplevelse med en del af vores trænere, der også har stået med
de samme frustrationer, inden de valgte at uddanne sig til personlig træner.
Du behøver heldigvis ikke at tage uddannelse som træner, for at komme
problemerne til livs, og du kan sagtens komme ud af den onde cirkel igen.
Det bedste og mest værdifulde tip vi giver til vores klienter, og nu giver dig, er dette:
For at undslippe quick fix-dilemmaet skal du stoppe med at fokusere på at nå
målet så hurtigt som muligt og begynde at fokusere på processen, der får dig
frem til målet!
Fik du den?
ALDRIG fokusere på, hvordan du kommer til dit slutmål så hurtigt som muligt.
”Hurtigt” er nøgleordet – hele essensen af den forfejlede quick fix-mentalitet, er
overalt i vores samfund.
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DEN HURTIGE, DEN KRÆVENDE OG DEN
SMARTE MÅDE
Du står dybest set over for 3 valg, når du skal i gang:
Den hurtige er, som du har læst, en fælde. Du lærer ikke noget ved at forsøge at
springe over, hvor gærdet er lavest, og det svarer til at vælge hammeren,
dejskraberen eller bananen i det køkkenscenarie, vi stillede op i starten af Insider.
Så farvel til den.
Den krævende er at sætte sig ind i alt omkring fitness, kost og vægttab fra bunden
og forsøge at læse og eksperimentere sig frem med de rette værktøjer – men de skal
jo lige findes først.
Du vil uden tvivl lære en masse af dette, men det er også temmelig tidskrævende, og
der er masser af blindgyder og falsk information derude, man skal forstå at komme
uden om, inden man står med de værktøjer, som rent faktisk er brugbare.
Du skal altså ud og finde skruemaskinen mellem alt det andet derude, inden du kan
komme i gang, og, derefter skal du læse brugsanvisningen, lære at indstille den,
finde det rigtige bit og lære at betjene den.
Det er omstændeligt og besværligt, og der skal muligvis en del eksperimenter til i
starten, men at sætte sig dybt ind i tingene, er den eneste holdbare løsning på den
lange bane, hvis du helt selv vil stå for projektet fra start til slut.
Den smarte er at opsøge fagmanden og få rådgivning. Ligesom hvis du i
køkkeneksemplet havde ringet til et firma med speciale i køkkener og fået dem til at
installere det, så du kunne komme i gang med at kokkerere.

Her kommer du i gang med de rigtige værktøjer fra start, og slipper for at
eksperimentere, så du undgår at spilde en hulens masse tid og energi på at skulle
starte forfra igen og igen eller at sætte dig ind i alt fra bunden. Dermed bliver
fagmanden den eneste måde at komme ”hurtigere” frem til de holdbare resultater.
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(Så stort tillykke med at du har startet et forløb hos os – vi er den professionelle
fagmand, der giver dig de rigtige redskaber og værktøjer i forhold til dit projekt.)
Der er ingen vej uden om.
Hvis du VIRKELIG ønsker resultater, kræver det, at du ændrer din mentalitet og din
tilgang, så dit fokus er på at finde en livsstil, du kan leve med resten af dit liv, og som
ikke kun får dig frem til dit mål med tiden, men også indarbejder nye holdbare vaner.
Altså totalt omvendt i forhold til, hvad de hurtige løsninger er bygget op omkring.
Det handler om at få din krop til at arbejde med dig i stedet for imod dig og at
dygtiggøre dig, så du altid kan komme uden om faldgruberne, og det kan du kun med
”den krævende” eller ”den smarte” måde.
Din kost og din træning skal selvfølgelig give resultater, men dine nye vaner skal
kunne glide ind og blive en del af dit liv – din rutine – uden at det føles som et
overgreb, og uden at du skal slå knuder på dig selv.
Det skal være en proces!
Og ved at fokusere på processen, begynder du at tænke langsigtet i stedet for
kortsigtet.
Permanent i stedet for hurtigt.
Resultatet bliver så at sige en ”bivirkning” af selve processen.
Du skal med andre ord have ændret din mentalitet fra quick fix til lifestyle fix.
Vi ved godt, at det ikke er sexet som de lækre overskrifter med de store løfter, men
det er sådan, du vil lykkes på lang sigt, og sådan du slipper ud af quick fix mareridtet
for altid.
Varige resultater kræver en varig indsats, men det betyder ikke, at det skal være
hårdt og besværligt.
Faktisk bliver det, som nedenstående model viser, en langt mere enkel proces at nå
sine mål, og følger du den i stedet, får du med garanti vedvarende resultater i
modsætning til quick fix modellen, hvor du hele tiden slås med blindgyder og bliver
sendt tilbage til start.
Og vi tør godt love dig, at denne model ALDRIG fejler!
Og derfor er alle vores forløb selvfølgelig opbygget omkring denne model.

31

Langsigtet Mentalitet: ”Giv en mand en fisk, og han har mad i dag. Lær ham at fiske
og han har mad for livet,” siger ordsproget. Med den langsigtede mentalitet får du
ikke alene resultater – du sikrer også, at du kan vedligeholde dem, så du aldrig mere
skal ty til midlertidige løsninger, der blot sender dig tilbage til start.
Fokus er på permanente ændringer af vaner og livsstil i stedet for på den hurtige
umiddelbare løsning.
Nok er kropstransformeringen resultatet, men den overordnede motivation er drevet
af ønsker om eksempelvis et sundere liv og udseende, et bedre helbred eller mere
energi til at lege med ungerne gennem en langsigtet plan.
Dit HVORFOR.
De rigtige værktøjer: Når du tænker langsigtet, begynder du automatisk at kigge
efter holdbare løsninger, der fungerer i DIT liv. Modellen muliggør ændring af vaner
inden for de rammer, der passer ind i hverdagen på sigt.
Resultater: Med den rette indstilling, og de rette værktøjer på plads, er du allerede
90% i mål og resultater vil komme stille og roligt og bygge sig op over tid, som en
”bivirkning” af din langsigtede mentalitet.
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Udfordringer: Uanset hvor god din model er, vil der ALTID opstå udfordringer, men
her er modellen tilpasset din situation, så udfordringerne er lette at løse, hvorimod de
i quick fix-modellen ender som uoverskuelige forhindringer i stedet.
Acceptér disse udfordringer.
De er en normal del af processen, og gør dig stærkere og bedre, og der er altid en
enkel løsning på dem, men det kommer vi til.
I dit forløb vil du opdage, hvor meget lettere det hele bliver, når du ikke er tynget af
følelser som skyld, skam, fiasko og dårlig selvtillid, som quick fix- mentaliteten leder
frem til, når forsøget fejler.
Hvis du ikke var glad for dit spejlbillede, inden du forsøgte at quick fixe det, hvordan
tror du så, at du har det efterfølgende?

Hvis du ikke kunne passe dit tøj inden, og du måske ovenikøbet endte med at gå
endnu en størrelse op som følge af den hurtige løsning, hvordan vil du så have det
bagefter?
Hvis din vægt påvirkede dit helbred inden quick fix, hvordan har din krop det så efter
det fejlslagne forsøg?
Når du følger den langsigtede mentalitet og model, bliver mirakelkure og
vidundermaskiner irrelevante og usynlige, og du kan fokusere på dine fremskridt, og
glæde dig over dem i stedet.
Ironisk nok vil denne langsigtede og ”langsomme” løsning ende op som den ”hurtige”,
da der ikke er nogen spildtid – kun personlig udvikling.
Mens quick fixene som synes hurtige, og sælges som sådan, ender med at blive
blindgyder, hvor du hele tiden bliver tvunget til at starte forfra.
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Kan du huske vores spørgsmål - Hvis du har to valgmuligheder…
1. en hurtig, eller…
2. en lidt langsommere…
… metode til at opnå DINE mål – hvilken metode, ville du så vælge?
Hvis dit oprindelige valg var den hurtige, vil du så stadig gå efter den med den viden,
du nu har, om at dine forsøg vil kuldsejle?
Eller vil du foretrække at komme i mål, selv om det måske tager en smule længere
tid?
Svaret er selvfølgelig åbenlys – den lidt langsommere som du nu er startet på, hvor
du nu vil kunne komme ind i en god cirkel, der kun bliver bedre, jo længere du
kommer i den.
For ved at fokusere på processen bliver resultaterne, som tidligere nævnt, en
”bivirkning” af den og det skaber en selvforstærkende motivation.
Der er dog ET VIGTIGT punkt i modellen, som skal uddybes, for det er afgørende for,
at du kan forvandle dine udfordringer til resultater.
Så nu begynder vi så småt at kigge på, hvordan de rigtige værktøjer skal
implementeres for at sikre dig løbende fremgang.
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SÅDAN BLIVER DU DIN EGEN EKSPERT
Er du lidt rundtosset oven på alle oplysningerne de sidste par dage?
Det forstår vi godt.
Og vi lover dig, at du snart slipper for modeller og hardcore teori, men det er vigtigt,
at vi lige får gjort modellen med den langsigtede mentalitet færdig, for med den i
hånden er du nemlig godt på vej til at blive din egen ekspert.
Og der mangler ikke så meget… 😊
Kan du huske, at vi i introduktionen bl.a. lovede dig hemmeligheden bag de 3
grundpiller, der gør Fortius Fitness principper så effektive?
Det løfte er vi nu så småt nået til at indfri, og du vil nu få indblik i, hvorfor tusindvis af
klienter har nået deres mål med vores metode - selv hvis de har kæmpet forgæves i
årevis.
Men lad os lige starte med at gense den langsigtede model, som vi præsenterede for
dig og genopfriske det, du har lært indtil videre.
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Vi har nu fået på plads at:
•
•

Vaner og livsstilændringerne skal være i fokus, hvis du skal gøre dig
forhåbninger om at lykkes med dit projekt.
Det skal handle om processen i stedet for det hurtige resultat, så du finder
glæden i udviklingsprocessen som et mål, hvor udfordringer er en gevinst, du
lærer af, og som får dig fremad.

For at gøre modellen færdig mangler vi kun det, som resten af Insider omhandler –
alt det sjove – nemlig at finde de rigtige værktøjer og se på, hvad de overordnet
består af.
Og det er i virkeligheden ret enkelt.

DE RIGTIGE VÆRKTØJER
De rigtige værktøjer er bygget op omkring vores 3 grundpiller med hver sit
system:

Træning: her har du brug for et overskueligt og effektivt system.
Kost: her har du brug for et fleksibelt system.
Tilpasning: her har du brug for et simpelt system, der overvåger din træning og din
kost, så du kan følge din fremgang og justere undervejs, og dermed sikre at din krop
og livsstil løbende arbejder sammen om at give dig de ønskede resultater.
Denne del bliver ofte hurtigt en ekstra motivation, da det både er sjovt, let og lidt af
en øjenåbner at følge de fremskridt og kropsforandringer der sker.
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De 3 grundpiller udgør tilsammen en helhed, der er kernen i den overordnede
metode, som vi bruger på såvel vores klienter som os selv for at opnå og
vedligeholde den krop, som den enkelte ønsker.
Her er ingen spildtid i modsætning til quick fix, hvor du kører fast og må starte forfra,
for her er kun feedback, justering og udvikling.
Det betyder, at du har mulighed for at arbejde dig rundt om og forbi enhver
udfordring, og undgår problemer, der ender med at blive en stopklods.
Vi kommer i løbet af Insider og dit forløb til at gå dybere ned i, hvad effektiv træning
og fleksibel kost mere præcist indebærer, men helt overordnet er selve modellen,
som du kan se, ret enkel – især når du begynder at kigge på hver del som et system.
Og nu skal vi kigge på den første grundpille.

TILPASNINGSSYSTEMET
Hvor træning og kost er en selvfølge for de fleste, er det de færreste, der har tænkt
på tilpasningssystemet. Og det er en skam.
For ethvert trænings- eller kosttiltag er værdiløst, hvis du ikke har mulighed for at
justere din indsats undervejs i forhold til de ønskede resultater. Hvis du ikke ved,
hvilke tiltag der virker, kommer du til at famle i blinde, så du må vide, hvordan du
tilpasser dem fra start.
Det er her, du lærer af udfordringerne og løser dem ud fra din situation og livsstil, så
din kost, træning og tilpasning over tid bliver til en sammentømret enhed, der
arbejder for dig.
Det er enkelt… og ikke mindst sjovt, for det handler om, at du kan se, at du rykker
dig, bliver bedre, stærkere, slankere osv.
Hvordan det?
Sammenlign det med en GPS!
En GPS udstikker nogle fix-punkter, der sikrer dig, at du kommer den smarteste vej
fra A til B. Den tilpasser din rute, så du så vidt muligt kommer uden om vejarbejde og
andre forhindringer, der sænker din fart på vej mod målet.
Skulle du af en eller anden grund komme til at dreje af det forkerte sted, sender den
dig prompte tilbage på rette kurs.
Se, det er smart.
Fix-punkter er fix-punkter, uanset om du selv tegner dem ind på et kort (den
krævende måde) eller om du får dem via en GPS (den smarte).
Så skal du køre en tur til eksempelvis Rom, bringer de dig frem ad de bedste veje
uden omveje.
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Men en ting er sikkert: Hvis du bare hopper ind i bilen og kører uden kort (quick fixmentalitet) eller GPS (fix-punkter), bliver det en omkostningsfyldt tur i tid og
brændstof, og det er slet ikke sikkert, at du overhovedet kommer frem til Rom – du
ender måske lige der, hvor du startede.
Eller værre endnu – farer vild.
Når du begynder at tilpasse din livsstilsændring på denne måde, bliver alt meget
mindre overvældende og kompliceret. For så ved du altid, hvad du skal gøre for at
komme tilbage på rette kurs ved at styre uden om, over, under eller igennem
eventuelle udfordringer.
Intet er længere overladt til tilfældigheder, og du kommer aldrig til at gentage dine
fejl.
Hver justering er et direkte skridt mod målet.
Pointen er, at du konstant bevæger dig frem og udvikler dit helt eget personlige
og unikke system der passer PRÆCIST til dig.
Det hedder fremdrift.
Det er kraftfuldt!
At arbejde med et sådant system giver mulighed for løbende udvikling.
På den måde kan du nemlig vande og pleje det, der fungerer kontinuerligt, og hele
tiden teste og justere de elementer i trænings- og/eller kostsystemet, der har behov
for det, så du kan nå i mål.
Sådan vinder du … STORT … med langvarige resultater!
Og når du har et tilpasningssystem på plads, der følger dine resultater, behøver du
ikke længere at bekymre dig over, hvem der har en “ekspert” mening.

DU BLIVER DIN HELT EGEN EKSPERT!
•
•
•
•

Du skal ikke bekymre dig om, hvorvidt din situation er “anderledes” end alle
andres.
Dine egne resultater vil lede dig – det er ligegyldigt, hvad andre gør.
De resultater, du får på denne måde, fører dig ALTID i den rigtige retning.
Der er nul gætværk. Alt er selvbekræftende, så du ved altid, hvad der virker,
hvad der ikke gør og ikke mindst HVORFOR.

Det eneste du behøver at fokusere på er at trække i de rigtige snore for at bevæge
dig fremad. Vi har udviklet, testet og justeret denne model personligt i de sidste 25 år,
og den har hjulpet tusinder og atter tusinder af mænd og kvinder gennem årene med
at nå i mål – inklusiv os selv.
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DEN ENDELIGE LANGSIGTEDE MODEL
Som du kan se, bliver de 3 grundpiller – de rigtige værktøjer – stammen, når den
bliver tilføjet den overordnede model, som så kommer til at se sådan ud:

Ringen er sluttet, og når du forstår at følge og bruge denne proces, vil du få
resultater, der holder i længden. At få ændret mentaliteten er en længere proces,
hvor der er mange aspekter, der spiller ind.
Det handler dels om at forstå, HVORFOR quick fixes ikke virker, og hvordan man
spotter dem, når man støder på dem. Og det handler dels om at lære, hvad der i
stedet skal til, og ikke mindst, HVORFOR det hænger sådan sammen.
Jo længere du kommer ind i Insider og dit forløb, jo mere vil din mentalitet ændre sig,
og du vil opdage, at du stille og roligt bliver immun over for marketingstricks og får
fokus på processen i stedet.
Og så kan du koncentrere dig om at få indarbejdet dine nye vaner og få de
vedvarende resultater i hus.
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KOM I MÅL MED DETTE UVURDERLIGE
VÆRKTØJ
Ræser pulsen af sted, og løber det koldt ned ad ryggen, når du langsomt træder op
på badevægten for at se dagens tal?

Dette er det daglige scenarie for mange – især for dem der gerne vil ned i vægt.
•
•

Har mine tidskrævende løbeture båret frugt?
Har min (intetsigende) slankekur også ført det med sig jeg håbede på?

De fleste er henrykte og får ligefrem en god dag, hvis tallene viser, hvad man håbede
på.
Men kan du nu også stole på den djævel – badevægten.
Hvad fortæller den dig egentligt?
Vi tager nu hul på, hvad ”de rigtige værktøjer” består af, og vi starter med at gå i
dybden med den første grundpille, som vi introducerede i sidste del.
Denne grundpille er sikkert ikke noget du har tænkt over før, og som noget der har så
afgørende betydning for, at lykkes med at transformere din krop.
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At kunne spore – altså at følge – og tilpasse sine resultater er afgørende for at kunne
nå dit mål effektivt og ikke mindst bevare det efterfølgende.
At træde op på badevægten for at se din ”fremgang,” eller mangel på samme, er
faktisk en meget forsimplet udgave af at spore sine resultater.
Problemet er bare, at din vægt er det dårligste redskab til at give dig den feedback,
du har brug for.
Og det gælder uanset, om det er din egen badevægt eller den fancy i fitnesscentret.
Den får dig ofte til at træffe de forkerte beslutninger. Og værst af alt – så kommer den
til at styre dit liv og afgøre om din dag er god eller dårlig.
Om lidt fortæller vi dig, hvorfor badevægten, som enkeltstående redskab, kan
bedrage dig og, hvad du så skal gøre i stedet, men først vil vi gerne præsentere
nogle af de redskaber, vi kommer til at bruge i dit forløb for at lede dig succesfuldt
imod dit mål – og hvordan du vedligeholder dine resultater efterfølgende.
Og surprise – vægten ER faktisk et af dem.
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DINE VIGTIGSTE REDSKABER
Sporing af dine resultater gør det muligt for dig at se såvel små som store sejre.
Når du måler dine fremskridt, har du mulighed for at følge med i, hvornår du har nået
dine delmål og milepæle.
Det tjener også som motivation, fordi dine resultater bekræfter dig i, hvad du rent
faktisk er i stand til og allerede har opnået, og har du en dag, hvor entusiasmen kan
ligge på et lille sted, kan du få et øjeblikkeligt skub i den rigtige retning.
Og mens sporing af resultater er motiverende, når det går godt, er det ligeså
vigtigt for at navigere igennem udfordringer – når det IKKE går, som man gerne
vil have.
For at komme tilbage på sporet igen, skal der så skrues lidt på kost eller træning, for
at få gang i resultaterne igen.
Og i modsætning til Quick Fix, hvor du hopper rundt mellem muligheder, der aldrig
virker, fortsætter du her ad den samme vej.
Måske du kan huske, at vi tidligere fortalte om fix-punkter, og at brug af GPS sikrer,
at du kan se, at du er på rette vej?
Vi kalder dem checkpoints hos Fortius Fitness.
Checkpoints vil anspore dig til at konkurrere mod dig selv på den konstruktive måde,
hvilket giver dig al den motivation, du behøver, og de er et super værktøj til at give
det fulde overblik over din udvikling over tid.
Dine checkpoints vil guide dig til maksimale resultater, så du når dine mål, så hurtigt
som muligt uden spildtid.
For med hårde facts på bordet udelukker du gætværk, og du får sandheden om din
tilstand og dine resultater på en let og overskuelig måde.
Her er de redskaber, som vi bruger hos Fortius Fitness og i dit forløb.
Som du kan se, er de meget basale og kræver intet specielt udstyr.
Til gengæld er det hamrende effektivt.
•
•
•

Et målebånd
En mobiltelefon eller kamera
En badevægt

Lad os starte med den mest benyttede og mest forhadte: badevægten.
Som selvstændigt ”instrument” er den værdiløs, men kan sammen med de andre
redskaber give dig værdifuld feedback.
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FLÆSK ELLER BØFFER
Alt for mange mennesker tager tallene på vægtens display alt for seriøst, og det kan
hurtigt ende i misforståelser, frustrationer og ikke mindst hastige beslutninger.
Men badevægten alene fortæller faktisk intet som helst om, hvad der egentlig foregår
i din krop, så den er langt fra noget sandhedsvidne – tværtimod!
Badevægten er eksempelvis ganske uduelig til at…
… skelne mellem fedtets og musklernes vægt.
… tage højde for væskeophobning i kroppen, der kan skyldes flere ting.
… tage højde for ændringer i dit glykogenniveau.
… tage højde for, hvad der er på vej gennem fordøjelsessystemet.
… fortælle dig om et reelt fedttab, der er skjult af en øget vægt pga.
ovenstående.
•
•
•
•
•

Og ja, det gælder også de dyre fancy badevægte til flere tusinder kroner, der påstår
at den kan måle din fedtprocent.
Beklager!
Men det betyder ikke at den ubrugelig.
Kombinerer du badevægten med andre redskaber, kan den være en hjælp, men
hvis ikke, så er tallene bare tal.
Lad os se nærmere på hvorfor.
Der kan være en enorm forskel på to kroppe, selvom de på vægten vejer nøjagtigt
det samme.
Lad os forestille os to veninder. Vi kalder dem Mette og Louise.
De er lige gamle, begge er 160 cm høje og begge vejer 65 kg.
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Men hvor Louise kan klemme sig ned i størrelse 38 bukser, må Mette i en størrelse
42 og når de står side om side, fylder Mette betydeligt mere Louise.
Forklaringen ligger i det, der kaldes kropssammensætningen, dvs. forholdet mellem
muskelmasse og fedt, hvilket for vores to kvinder betyder, at Mette i størrelse 42 er
’buttet’., og Louise er slank og tonet.
Mette har altså mere fedt end Louise, mens Louise har mere muskelmasse end
Mette.
Når de to kvinder ikke fylder det samme, selvom de vejer det samme, er det fordi det
blævrende fedt fylder mere end den faste muskelmasse, og fordi fedtet ofte er
koncentreret på mave, hofter og lår.
Derfor fylder Mette mindre end Louise.
Og derfor kan du ikke stole på vægten alene – den fortæller nemlig intet om, hvordan
din kropssammensætning ser ud.
Men derfor kan Louise alligevel blive ked af det, når hun ser tallet på vægten,
fordi hun synes, at det lyder af meget.
Den gennemsnitlige danske kvinde er omtrent 165 cm høj og vejer 70 kg – og dét
gennemsnit virker umiddelbart ikke særlig slankt. Men ikke alle kvinder, med de
samme mål, ligner hinanden eftersom deres kropssammensætning varierer.
Derfor handler det i sidste ende om at opbygge muskelmasse og smide fedtet, når
man vil ned i vægt og ændre sin krops udseende – også når man er kvinde!

VÆSKEOPHOBNING I KROPPEN
Væskeophobning kan skyldes flere ting, men en af de hyppigste årsager er
saltindtag. En saltrig kost kan let resultere i oppustethed i eksempelvis både ben og
ankler eller en udspilet mave, men det kan sagtens være over hele kroppen.
Det giver hurtigt indtrykket af ekstra fedt, men der er i virkeligheden tale om
væskeophobning forårsaget af salt, da udsving i saltindtag kan have en akut virkning.
Men ud over saltindtag er listen over årsager til væskeophobning lang.
Kvinders menstruationscyklus kan f.eks. spille en afgørende rolle, og derfor anbefaler
vi kvinder ikke at veje sig i tiden omkring deres menstruation.
Stress og mangel på søvn kan også være en årsag. Kronisk stress, dårlig eller
manglende søvn kan forårsage væskeophobning ved at øge mængden af hormonet
kortisol.
Et varmt klima kan også fremprovokere en reaktion hos nogle, hvor de ender med at
holde på væsken.
Og derudover kan bivirkninger fra forskellige typer medicin forårsage tilbageholdelse
af væske.
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Det drejer sig om eksempelvis p-piller, hormonbehandling, antidepressiv og
blodtrykssænkende medicin.
Der er altså et utal af faktorer, der kan spille ind i forbindelse med ophobning af
væske i kroppen, og derfor er det også vigtigt ikke at lægge alt for meget i, hvad
tallene på vægten fortæller dig.
Her kan du se et eksempel der illustrerer ovenstående:

Der er en uge imellem disse to billeder af Joans mave. Og eneste forskel er
VAND.
Mange vil pr. automatik forbinde ”før-fotoet” med fedt og ”efter-fotoet” med tabte kilo.
Men eneste forskel her er en kombination af ubalance i væskebalancen og udspilede
tarme som følge af en dag, der bød på en masse sukker og saltholdig mad.
Det er ikke usædvanligt at mange panikker, fordi de tror at hele forandringen skyldes
fedt, og det er heller ikke usædvanligt, at der kan ses helt op til flere kilos øgning af
vægten i de værste tilfælde.
Det er altså helt normalt for kroppen at komme med den reaktion efter at have fået en
kost, der afviger fra hverdagens normale kost.
Ofte hører man om, at kroppen har brug for at detoxe, eller at hormonerne er
kommet i ubalance, men der skal altså kun en uge med normal og sund kost til
at få væsken væk igen.
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ÆNDRINGER I GLYKOGEN NIVEAU
Kulhydrat lagres som glykogen i musklerne, og binder cirka 4 gram vand sammen
med hvert gram julhydrat. Har du en kulhydratrig kost, binder du tilsvarende mere
vand, som hurtigt kan forveksles med, at du har taget fedt på.
Ligeledes vil du tabe vandet igen, hvis du sænker dit kulhydratindtag, som man jo
ofte gør ved slankekure.
Det medfører et lynhurtigt vægttab de første par dage.
Men hvad der ser godt ud vægten, er egentlig bare et stort væsketab. Og det er
derfor at det hurtige vægttab, vil stagnere efter nogle dage.
Men det fortæller din badevægt heller intet om.

GEMTE KILO I FORDØJELSEN
Selvom det lyder indlysende, så glemmer mange, at deres vægt øges, hvis de har
spist et måltid for nyligt. Også selvom måltidet bestod af broccoli og gulerødder.
Mad vejer noget, og er det på vej gennem tarmsystemet, så kan det ses på vægten.
Men det er ikke kun måltider, du har spist for nyligt, der kan gemme dig i
tarmsystemet.
Det kan sammenpressede fækalier fra tidligere måltider også, så jo længere tid der
er imellem toiletbesøgende jo flere gram eller kilo ligger der i tarmene.
Dette er også grunden til, at mange oplever vægttab i forbindelse med
tarmskylninger, hvilket mildest talt kan være kontroversielt. Medmindre en
gastroenterolog udtrykkeligt har anbefalet en sådan, er der ingen grund til at
gennemgå en tarmskylning, når man vil ned i vægt.
Udover vægttab påstås det også, at der er mange helbredsmæssige fordele ved en
tarmskylning, men der er INTET videnskabeligt belæg for de påstande.
Vægttabet er IKKE et fedttab.
Samlet set er ændringer i væske, glykogenniveau og fordøjelse irriterende, og sker
for os alle. Problemet dukker især op omkring højtiderne som jul og påske og efter
ferie eller andre perioder, hvor man har spist anderledes og mindre sundt end
normalt.

SKJULT FEDTTAB OG FRUSTRATION
Som vi kom ind på tidligere, kan reelle fedttab skjules af andre ting som
væskeophobning. Det kan lede dig til at tro, at du slet ikke har tabt noget fedt
overhovedet, selvom det modsatte er tilfældet.
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Med den fejlantagelse rumsterende i baghovedet kan frustrationen hurtigt løbe løbsk,
og du kan ende med at føle håbløshed og begynde at trøstespise, eller måske
springe træningen over – for så kan det hele jo også bare være lige meget.
I værste fald kan det føre til, at du helt opgiver!
Badevægten kan også være misvisende, hvis du har opbygget muskelmasse
gennem træning, og samtidig tabt fedt – altså ændret kropssammensætning.
Rykker vægten sig ikke, er der i virkeligheden sket det, at du har tabt det antal kg
fedt, du har taget på i muskel.
På den måde går det samlede vægtresultat i nul, men din krop har ændret sig
MARKANT, og du kan være gået flere tøjstørrelser ned.
Din kropssammensætning har altså ændret sig, selvom vægten ikke fortæller
noget om det.
Vægten kan altså være fuld af løgn, hvis du ikke kan analysere, hvad der sker i din
krop, og det kan hurtigt komme til at påvirke din motivation i negativ retning.
Hører du til dem, der lader sig styre af tallet på badevægten, anbefaler vi
faktisk, at du smider den ud, så du udelukkende fokuserer på proceduren, som
vi præsenterer nedenfor. Alternativt kan du bruge vægten sammen med de
andre redskaber, MEN BRUG DEN ALDRIG ALENE.

Det er langt vigtigere, end det ligegyldige tal vægten spytter ud, for som du nu har
lært fortæller den dig intet om, hvordan din krop er sat sammen.
Det samme kan man sige om metoden BMI (Body Mass Index) – som bl.a. mange
læger læner benytter. BMI er en lige så upræcis målemetode som badevægten, da
der heller ikke her tages hensyn til kropssammensætningen.
Derfor er dit vigtigste redskab til at spore dine fremskridt:
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MÅLEBÅNDET
Et målebånd er det absolut mest pålidelige redskab, og dermed uundværligt, når man
ønsker at vide, om det går fremad.
Og antallet af svundne cm over hele kroppen kan være betragtelige – selv hvis
vægten står stille eller kun rykker sig med få kilo.
Lige præcist det oplevede vores klient Eydrit.
Hun tabte kun 3 kg men hele 13 cm omkring mave, og det betød, at hun fik sin
kropsglæde igen.

Så med andre ord – Har du kun ét redskab til rådighed, bør det være
målebåndet – det vil ALTID fortælle dig sandheden!
Og uanset om du benytter det sammen med en badevægt eller ej, får du her det
mest detaljerede billede af, hvordan din kropssammensætning ændrer sig med tiden.
Mål derfor flere steder på kroppen eksempelvis omkring overarme, mave, hofter og
lår.
Du kan godt komme ud for, at det ikke lige er de punkter på kroppen, som du plejer
at måle på, hvor fedtet er røget, så jo flere steder du måler, jo bedre.
Det kan eksempelvis være, skuldre, bryst og læg, men da det er svært at måle
præcist her, benytter vi i Fortius Fitness kun de 4 nedenstående steder. Det gør det
lettere at tolke resultatet, og ikke mindst fortsætte på egen hånd efter forløbet.
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Sådan tolker du dine målinger:
For god ordens skyld skal vi lige gøre opmærksom på, at nedenstående KUN gælder
for mennesker, der ønsker at tabe sig – for mennesker der ønsker at tage på, er det
næsten det modsatte, der gør sig gældende.
•
•
•
•
•

Går vægten og mål ned = godt, HVIS du udfører den rette træning – ellers kan
en del af det tabte være kostbar muskelmasse.
Står vægten stille, men mål er gået ned = rigtig godt, du har opbygget
muskelmasse, mens der samtidig er røget fedt af.
Går vægten op, mens mål går ned = super godt, der bliver opbygget muskel
samtidig med fedttab – det ville badevægten alene aldrig have fanget.
Står vægten stille, men mål går op = skidt, der er højest sandsynligt bygget
muskelmasse, men der skal kigges på kosten, da fedttabet går langsomt eller
er status quo.
Går vægten og mål op / er uændret = rigtig skidt, der skal helt klart laves
justeringer på kosten og du træner formentligt forkert.

Som du kan se, er de 3 øverste scenarier en succes, men nummer to og især
nummer tre vil med badevægten alene blive opfattet som en fiasko. Begge kan
fremkalde følelser, der får mange til at trøstespise eller at opgive, selvom det er det
ultimativt bedste scenarie.
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DERFOR er sporing så afgørende for din succes og et meget vigtigt element i
dit forløb her hos Fortius Fitness.
Men det vigtigste er i virkeligheden, om du er tilfreds med det du ser i spejlet.
Så du bør også tage andre ting i betragtning som, hvordan sidder tøjet på dig, og om
kan du pludselig stramme bæltet et hul mere ind.
Dit sidste redskab er derfor.

FOTOS
Billeder lyver ALDRIG – vægt og målebånd er gode redskaber til at analysere, hvad
der sker i kroppen, men i sidste ende handler det jo om, hvordan du gerne vil se ud.
Den bedste pejlesnor på om du nu også er på vej derhen, hvor du gerne vil ende er
fotos.
Hvorfor ikke bare bruge spejlet?
Kigger du dagligt i spejlet, er det umuligt at se, hvad der sker over tid. Dit spejlbillede
i dag er dit nye jeg, så hjernen glemmer hurtigt.
Tag derfor fotos løbende, så du får det totale overblik over en længere periode og
ikke det emotionelle spejlbillede fra dag til dag.
Før- og efterbilleder virker stærkt motiverende, for når du sammenligner dig selv med
et ”gammelt” billede, får du øjnene op for forandringer, som du aldrig ville spotte i
spejlet til dagligt.
Det kan godt være, at det føles lidt akavet at tage fotos af sig selv eller at få andre til
at gøre det, men det er afgørende, for uden et objektivt udgangspunkt har du ikke
basis for at vurdere dine fremskridt.
Ligegyldigt hvor selvbevidst eller pinlig berørt du er over det til at starte med, vil du
blive begejstret for, at du overvandt dig selv, når kroppen begynder at forandre sig,
og du kan se, hvor langt du er kommet.
Tag fotoet iført det samme tøj, og stå på det samme sted, i samme belysning og i de
samme positurer hver gang.
Så får du det bedste resultat.
Her kan du se, hvordan nogle af vores klienter har gjort det:
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HVOR OFTE SKAL DU TRACKE DINE
RESULTATER?
Vi har fundet at den optimale frekvens til at tracke er hver 14. dag.
En uge er for lidt, fordi kroppen jo godt kan have lidt udsving på eksempelvis vægten,
og 3 uger er for meget, for så opstår der risiko for at miste fokus.
14 dage giver derimod et stabilt billede af, hvilke fremskridt der rent faktisk har været.
Sørg for så vidt muligt at tracke på ca. samme tid hver gang og helst kun i undertøj.
Et godt tidspunkt er lige efter man er stået op, og har været på toilettet, for det er det
tætteste på at være nulstillet på daglig basis.
Sammenlign med dine forrige resultater, og du vil få et ordentligt grundlag at evaluere
dine resultater på, samt sætte nye mål for det næste checkpoint.
Med alle data fra vægt og mål samt fotos, får du et klart billede af, hvad der er sket i
de forgangne 2 uger.
•
•
•
•
•

Hvad er gået godt?
Hvad gik mindre godt?
Har du nået de mål, du satte?
Hvad skal justeres?
Hvad er dine næste mål?

Alt har en mening her, så der er intet spild af tid, og du justerer løbende, hvis noget
viser sig ikke at virke, og beholder det, der fungerer. Dine checkpoints er nøglen til af
få dig i mål, og du ved præcist, hvor langt du er nået på din rejse.
Og det er sjovt at konkurrere mod dig selv og se tilbage på de mange fremskridt. Men
det er også sjovt at have noget at se frem til.
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Det er som limen, der holder sammen på din indsats omkring kost og træning. Det er
superlet og uvurderligt for din kropstransformation, og du behøver ikke dyre og fancy
vægte hjemme eller i dit fitnesscenter til at spore din udvikling.
Faktisk koster det dig kun ca. 20 kr. i form af et målebånd, så start med at investere i
det, inden du bruger din tid og penge på noget som helst andet.
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DET (MANGLENDE) KRITISKE ELEMENT
I TRÆNING
Hvor mange af disse træningsmetoder har du prøvet for at stramme op eller få styr
på vægten gennem tiden?
•
•
•
•

Cardio i forskellige former over længere distancer og tid – jogging, cykling,
crosstrainer, løb, spinning
Holdtræning i forskellige former – zumba, step, dans, pump, mave balle lår,
spinning
Fokuseret træning på problemområderne – diverse mave, lår, armøvelser/maskiner
Styrketræning med lette vægte og mange gentagelser

Spørg nu dig selv:
•
•
•

Hvor mange af dem lykkedes trods stor motivation og gode intentioner fra din
side?
Hvor lang tid kunne du holde ud at være på dem?
Hvor lang tid gik der med små eller ingen resultater?

Tænk over svarene. Ved du, hvorfor du ikke er lykkedes med dem?
Tidligere fik du første del af de rigtige værktøjer som er vores første grundpille og
som alle forløb er bygget op omkring, Tilpasningen som er ultravigtig for at få det
hele til at hænge sammen.
Vi er nu kommet til den anden grundpille som er træning, hvor det der på overfladen
ligner logik, i virkeligheden er alt andet end logisk. Du har svedt, det har syret og
været hårdt og du har måske endda gjort det mange gange om ugen. Eller har du
helt opgivet at finde vej i den enorme mængde af ofte modsigende og misvisende
information, inden du kontaktede os?
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Og det er de altoverskyggende årsager til, at de fleste IKKE får de resultater de
regner med – og de fleste forstår ikke hvorfor – netop fordi de ifølge så mange bøger,
magasiner og internetsider har grebet det ”logisk” an.
Men som du vil opdage nu, så er det der giver mening på overfladen i virkeligheden
HELT FORKERT – selvom det forekommer fornuftigt.
Hvis fedtet på maven skal væk, så skal der mavebøjninger til og der skal forbrændes
kalorier med cardio-træning.
Efter denne del af Insider vil du ikke længere være i tvivl om, hvad korrekt træning er,
og hvorfor mavebøjninger og cardio slet ikke er en logisk tilgang, når det kommer til
stykket.

DEN FORKERTE PYRAMIDE
Se, godt på denne pyramide – den er nemlig med stor sandsynlighed grunden til, at
dine hidtidige forsøg på at forme din krop er slået fejl.
Den illustrerer, hvordan de fleste tænker, at forholdet bør se ud, når de kaster sig ud i
et kropsforvandlingsprojekt for at komme de overflødige kilo til livs.
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Den er lodret forkert. Og her er hvorfor…
Kan du huske, da vi i starten talte om at skrue et køkken sammen med en banan?
Det er lige nøjagtigt det, du gør, hvis du benytter denne model.
I bunden af pyramiden finder vi cardio-træning eller kredsløbstræning som det også
kaldes, og som de fleste tænker, at der skal rigtig meget til af, hvis man skal tabe sig.
Det er typisk det første, som man kaster sig over når kageformen eller
bodegamusklen skal omgøres og ”der skal ske noget”.
Der skal svedes og knokles – så ofte som muligt – i et moderat tempo i længere tid af
gangen med det formål at forbrænde kalorier. Det er altså sådan noget som løb og
cykling og det der mange gange foregår på holdtræning eksempelvis zumba og step.
Ud over at mange ikke finder det særligt festligt, er det også den dårligste måde at
forbrænde fedt på, og/eller kan ligefrem nedsætte din fedtforbrænding på sigt, men
det vender vi tilbage til.
I toppen finder vi (nogle gange) styrketræning. Hvis styrketræningen endelig er tænkt
en smule ind, er det ofte, fordi man forsøger at træne fedtet på problemområderne
væk med specifikke øvelser for den pågældende del.
Det kunne være mavebøjninger for maven eller inder- og yderlårs øvelser for
appelsinhuden og ridebukselårene – ofte udført med mange gentagelser og lette
vægte.
Men hvis du, som Dorte her, og de fleste af vores klienter, allerede har gjort talrige
forsøg på at slippe af med fedtet med denne tilgang til træning, har du måske undret
dig over at dine anstrengelser ikke bærer frugt?

Det er fordi der mangler noget væsentligt!
Den forkerte pyramide og tilgang mangler et kritisk element, der ALTID vil få den til at
fejle og gør den til et forkert værktøj – uanset hvor meget du prøver at få den til at
virke.
Det magiske ord er ”progression”.
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INGEN PROGRESSION – INGEN HOLDBARE
RESULTATER
Hvad progression er, og hvordan det hele hænger sammen, får du svar på om et
øjeblik, men først får du forklaringen på, HVORFOR manglende progression ikke
bare er en ærgerlig fejl, men også er et problem.
Et træningsprogram, uanset om det har fedttab eller muskelopbygning for øje, er
dømt til at mislykkes, hvis det ikke indeholder progression, fordi eventuelle resultater
hurtigt vil stagnere.
Kroppen er nemlig doven og elsker at nøjes med at gøre, som den plejer. Den vil
gerne forblive, som den er, og ændrer sig kun, hvis den bliver tvunget til det.
Derfor skal den udfordres for at sikre at din krop har mulighed for at forandre sig. Der
skal med andre ord være progression i din træning, når du træner for at ændre din
krop.
Men langt de fleste træningsmetoder mangler netop progression.
Og det gælder, uanset om du kaster dig ud i:
•
•
•

Cardio eller holdtræning i forskellige former
Fokuseret træning af problemområderne
Styrketræning med lette vægte og mange gentagelser

Fordi:
•

Kalorieforbrændingen er lille under træning
Du forbrænder meget få kalorier – faktisk næsten et ubetydeligt antal, uanset
hvilken træning du vælger – vi kommer ind på, hvorfor senere i Insider (og der
venter dig en stor overraskelse.)

•

Der ingen nævneværdig forbrænding er efter træning
Med de ovenstående træningstyper har kroppen ikke behov for at genopbygge
sig selv og dermed bruge ekstra kalorier, når du er færdig med selve
træningen.

•

Træningen ikke gavner din kalorieforbrænder
Ingen progression – ingen styrkelse af din kalorieforbrænder – din
muskelmasse!

Muskelmassen aftager allerede fra 30-årsalderen, hvorfor de fleste automatisk bliver
rundere med alderen.
I takt med at muskelmassen svinder, kræver det mindre energi at holde kroppen i
gang. Og de nævnte træningsmetoder kan ligefrem resultere i yderligere
NEDBRYDNING af den.
Og så bliver du afhængig af at træne blot for at holde fedtet fra døren, og er tvunget
til at spise mindre og mindre for at undgå at tage på.
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Pænt ærgerligt og sikkert ikke det du håbede på, og derfor er det et absolut must at
øge muskelmassen.
Og bare rolig – en øget muskelmasse er ikke det samme som, at kvinder ender med
at ligne bodybuildere – der skal stereorider og et helt andet træningsregime til for at
kvinder kan nå derhen, end det vi er ved at lære dig.
På vores hjemmeside kan du se vores kvindelige trænere og klienter – ingen af dem
ser sådan ud.
Og du vil som sagt få sværere og sværere ved at holde fedtet fra kroppen, når du
ikke gør noget for din muskelmasse.
Det eneste du kan gøre er at øge mængden/tiden af træningen eller at sætte tempoet
op, men der er jo en naturlig grænse.
Enten har du ikke tiden, eller også vil du slide din krop op, hvis du prøver.
Manglende muskelmasse, og træning der ikke kan stige i sværhedsgrad, er
altså det SIDSTE du ønsker, hvis du vil tabe fedtet og ændre din krop.
Begynder du at kunne se problemerne i den klassiske tilgang, som vi illustrerede
med den ”forkerte pyramide”?
Godt!
For nu er det tid til at kigge på, hvad progression er, hvorfor den er så vigtig og
hvordan det implementeres i træningen, så det kan redde dig fra ovenstående
scenarie.

HVAD ER PROGRESSION
Progression er ikke noget nyt og fancy begreb inden for fitnessverdenen.
Tværtimod har man kendt til begrebet lige siden oldtiden, og den græske myte om
bryderen Milo fra Croton viser rigtig fint, hvad progression går ud på.
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Han trænede sin styrke ved at bære rundt på en nyfødt okse dagligt.
I takt med at kalven voksede sig større og tungere, blev Milos krop udsat for mere
vægt, og det betød, at hans krop gradvist blev stærkere og mere muskuløs for at
vokse med opgaven.
Milo blev en af de stærkeste mænd på sin tid og vandt den prestigefyldte olympiade
hele 6 gange.
Nu er det højst sandsynligt ikke din ambition at blive en olympisk mester, men
progression er lige så vigtigt for din træning, fedttab og kropstransformation, som det
var for Milo.
Lad os tage et eksempel fra virkelighedens verden, og som faktisk er progression i
en nøddeskal, men som du måske ikke har tænkt nærmere over – og slet ikke på at
overføre det til træning.
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SOLENS STRÅLER OG DIN HUD
Når forårssolen står lavt på himlen, er styrken meget lav, og frem til højsommeren
stiger solens styrke for så at aftage igen hen over efteråret. Solen stresser huden,
der beskytter sig selv mod solen ved at udvikle pigment – den mørke farve i huden.
Jo stærkere solen er, jo mere brun bliver du.
Fra foråret til sommer sker det gradvist.
Din hud tilpasser sig hele tiden, og når den har tilpasset sig en styrke, bliver den ikke
mere brun, og du spilder tiden ved at ligge i solen, uanset hvor meget du sveder, eller
hvor længe du ligger i forårssolen.
Der skal altså skrues op for styrken, før der sker yderligere, og det sker jo løbende jo
længere frem mod sommeren, du kommer. Om sommeren, hvor solen er på sit
højeste, skal der meget lidt til for at få en effekt.
Uanset hvor godt din hud tilpasser sig denne styrke, kan du ikke opholde dig i solen
særlig længe. Huden har nået sit genetiske max for, hvad den kan beskytte sig imod,
og yderligere tid i solen har ingen positiv effekt.
Er der ingen stigning i solens styrke, bliver du heller ikke mere brun.
Og sådan er det også med træning.
Ligesom med den tidlige forårssol eller Milos spæde kalv, tilpasser kroppen sig
lynhurtigt, og de forkerte træningstyper vil derfor have mindre og mindre effekt.
Det er ligegyldigt, hvor meget du har svedt, og hårdt du har følt, at det har været!
Fortsætter du med samme styrke/niveau/sværhedsgrad – så sker der nada.
Og det bringer os frem til…

DEN KORREKTE PYRAMIDE
Når der findes en forkert, findes der selvfølgelig også en rigtig fremgangsmåde, og
tager du den til dig, får du en lang række fordele.
For der findes faktisk en metode (og kun en) der både kan:
1. Øge din forbrænding generelt
2. Forbrænde fedt – selv når du ligger på sofaen eller er på ferie
3. Styrke og opbygge dine muskler
4. Forbedre din krops form og udseende markant
5. Styrke dine sener, led og knogler
6. Styrke din kondition og udholdenhed
7. Styrke dit immunforsvar og forebygge sygdom
8. Give mere energi og overskud
9. Give mental styrke og selvtillid
10. Forhindre aldersbetinget muskeltab
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STYRKETRÆNING!
Udført på den RIGTIGE måde rummer styrketræningen alle disse fordele og mere til,
fordi vi her finder den progression, som vi efterlyste i den forkerte pyramide.
Der er andre træningsformer, der kan give nogle af fordelene, men altså kun EN der
kan give dig samtlige.
Lad os se på pyramiden igen – men denne gange vender vi den så at sige på
hovedet!

Ved at blot at vende pyramiden om, har vi vendt hele processen fra at være dømt til
at fejle til at resultere i succes.
De færreste har tænkt i den løsning – men om lidt vil du se, hvorfor den i
virkeligheden er logisk, og hvorfor korrekt udført styrketræning er den suverænt
bedste investering i din træning, for her får du et massivt afkast for den investerede
tid.
INGEN anden træningsform kan give dig alle disse fordele.
Og fordelene stopper ikke her…
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•

2-3 gange om ugen er rigeligt
Med den rigtige træning kan du nøjes med at træne ned til 2 gange om ugen –
også når du ønsker vægttab. Og der sker ikke noget ved at holde fri ind
mellem.
Dine resultater forsvinder ikke blot, fordi du holder ferie et par uger. Altså
opnår du en helt anden fleksibilitet end ved eksempelvis cardio, hvor du er
afhængig af at træne hele tiden for at undgå at tage på.

•

En træningssession tager max 1 time
Din træning er altså overstået på bare 2 til 3 timer i alt om ugen.
Når det kan lade sig gøre, er det fordi, at træningen bygget op med det formål
at optimere alt den tid du IKKE træner– i stedet for at fokusere på den tid du
befinder dig i træningslokalet.

•

Du slipper for at skulle forholde dig til alle mulige maskiner og hold i
fitnesscentret
90 % af maskiner og tiltag i centrene er revnende ligegyldige for din
fedtforbrænding, så du har kun brug for en meget lille del af udstyret, når dit
mål er vægttab (dette lærer du mere om i dit forløb og senere i Insider).
Og da det dermed ikke kræver et stort set up af træningsudstyr, kan du faktisk
vælge at spare både den tid, og de penge, det koster at tage i fitnesscenter.
Hvis du har plads til et løbebånd derhjemme, har du nemlig også plads til det
udstyr, der skal til for at styrketræne hele din krop, og det behøver ikke at
være dyrere, end at det kan tjene sig selv hjem på et år i forhold til prisen for
et medlemskab.

Lyder det ikke befriende – det hele?
Så lad os nu se på, HVORFOR den korrekt udførte styrketræning er så effektivt, og
hvordan progression er afgørende for om du fejler eller får succes.

HVORFOR ER PROGRESSION SÅ VIGTIGT?
Hvilken rolle spiller denne progression, når du bare gerne vil af med fedtet på
maven?
Svaret er måske ikke indlysende i første omgang.
STYRKE OG MUSKLER!
Som vi var lidt inde på tidligere, åbner en øget muskelmasse nye døre og muligheder
– og for de fleste vil nedenstående komme som en vaskeægte øjenåbner.
Kombinationen af styrketræningen og den øgede muskelmasse resulterer i 3
altafgørende effekter, hvoraf 2 af dem giver fordele som ingen andre træningsformer
kan præstere:
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1. Kalorierne forbrændt under selve træningen
Styrketræning er energikrævende i sig selv, så som ved al anden aktivitet, vil
du forbrænde kalorier.
2. Efterforbrænding
Korrekt udført styrketræning giver den unikke fordel, at forbrændingen
fortsætter, når du forlader træningslokalet i helt op til 48 timer efter.
Du stiller krav til din krop, når du styrketræner – du fortæller den at den ikke
helt er stærk nok, så den må stramme sig an. Ved at træne med en progressiv
stigende belastning udsætter du kroppen for noget, den ikke er vant til, og den
må tilpasse sig den nye modstand og øge maskineriet inde i muskelcellerne.
Sagt på en anden måde:
Træningen belaster muskelfibrene, og kroppen må nu genopbygge sig selv og
blive stærkere, så muskelfibrene kan modstå endnu en omgang. Det er
energikrævende, og kroppen må nu bruge ekstra kalorier på genopbygningen
oveni de kalorier, den lige har forbrændt under træningen.
3. Øgning af styrke og muskelmasse
Dette er nok den vigtigste fordel, og hvor styrketræningen adskiller sig
markant fra ALLE andre træningsformer.
For at beskytte sig øger kroppen sin styrke og muskelmasse. Præcis som
pigmenten gør huden brun i solen for at beskytte, er kroppens værn mod en
tungere belastning øget muskelmasse. Muskelmassen er dit vigtigste våben i
kampen mod fedtet, den kræver energi døgnet rundt.
Det er denne tretrinsraket der gør styrketræning til en så overlegen
træningsform.
Du forbrænder altså flere kalorier, mens du sidder i sofaen og hygger dig om aftenen
frem for at være tvunget til at træne hele tiden for at brænde kalorier af – Tænk på
det som ”gratis” kalorieforbrænding. Det er ikke magi – men det kan føles sådan.
Det fungerer altså præcis som en bilmotor i tomgang.
Putter du en MINDRE motor i bilen som ved cardio og forkert træning, kræver det
mindre benzin at holde bilen i gang. Putter du en større motor i bilen øges
energibehovet – simpelthen fordi en større motor kræver mere benzin for at holde sig
i gang – selv i tomgang.
Præcis det samme sker i kroppen, og hvad det fører med sig, kan du se på vores
klienter Martin og Louises forvandlinger her:
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Styrketræning og muskelmasse er simpelthen så altafgørende og grundlæggende for
vores helbred og velbefindende. Se bare her, hvad det gjorde for Jasmin og Jens.
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Og så er muskelmassen i øvrigt det eneste, der kan forme din krop.
Det er sådan, man opnår den faste krop, som mange kvinder og mænd efterlyser,
fordi den mere kompakte muskelmasse træder frem i takt med, at det overflødige og
mere fyldige fedt forsvinder.
Ingen muskelmasse – ingen toning af kroppen. Det er også grunden til at rigtig
mange kvindelige fotomodeller og hollywoodskuespillerinder styrketræner på livet
løs.
Måske begynder det hele at give mening nu, så du forstår, hvor vigtigt det er at din
træning er bygget op omkring den progressive belastning, og hvorfor alle cardioaktiviteter vil slå fejl om og om igen.
Med korrekt udført styrketræning (som du lærer i dit forløb), vil du hele tiden
udfordre kroppen og dermed øge selve intensiteten UDEN at øge
træningstiden.
Dette betyder ikke, at du vil blive kastet ud i høj intens træning med det samme.
Tænk på soleksemplet igen. Når du tager på ferie sydpå, er det ofte med det formål
at blive brune, og så kaster vi blege skandinaver os ud under den højintensive sol og
bliver totalt branket af med solskoldning og afskallet hud til følge.
Altså er det vigtigt, at du handler klogt og bygger det stille og roligt op ved at starte
med at udsætte huden for sol i kort tid og derefter øge tiden i solens stråler lidt efter
lidt. På denne måde bliver du langsomt brunere – uden skoldninger.
Og det samme skal du gøre i træning.
1. Start let og lad kroppen komme i gang
2. Øg gradvist belastningen, du udsætter kroppen for
Så længe du er et LILLE skridt foran, giver du kroppen en grund til at tilpasse sig ud
fra sit nuværende niveau, hvor den hele tiden kan være med.
For meget for hurtigt fører til ømhed, overbelastede sener, muskler og/eller andre
skader.
Og derfor kan det være en god idé at alliere sig med en Fortius Fitness personlig
træner i starten, så du lærer at træne korrekt, får gang i resultaterne og undgår at
skade dig selv.
Har du lagt mærke til, hvad der er sket i løbet af det, som du her har læst?
Hele tankegangen er skiftet fra at handle om at forbrænde kalorier under
træning til at handle om, hvordan din krop arbejder for dig, når du IKKE er i
træningslokalet.
Fokus er nu på, at din krop bliver stærkere og bedre til at forbrænde fedt MELLEM
træningerne.
Og for hver træning bliver den lidt bedre til det hele.
Det geniale er, at du IKKE behøver at bruge meget tid på det.
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Modsat dem der knokler med lav intens træning, er du smart.
Du laver kun lige det, der skal til for at få kroppen ud af sin komfortzone – og så lader
du den ellers få ro til at bygge sig selv større og stærkere – men høster til gengæld
alle fordelene.
Da hele træningen handler om progressionen, og fordi kroppen skal have tid til at
restituere, kan du nøjes med at træne få gange om ugen i max. 45 – 60 minutter pr.
træningssession.
Så du behøver altså ikke at flytte ind i et fitnesscenter og bruge hele din dyrebare
fritid på at pleje din krop.
INGEN andre træningsformer giver så stort et afkast som progressiv styrketræning.
INGEN!
Og det vil du nu blive verdensmester i via dit forløb hos Fortius.
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TRÆKKER DIN KOST DIG RUNDT I EN
OND CIRKEL?
Hvor længe kan du holde vejret?
Prøv, at tage en dyb indånding og tag tid på, hvor længe du overhovedet kan.
Bemærk dig alt, hvad der sker undervejs, og når du næsten ikke kan mere og, hvad
der sker, når du endelig kan komme til at trække vejret igen.
Og husk det!
Det vil give mening om lidt.
Når man ønsker et vægttab, og en kropstransformation, er kosten afgørende for, at
du kan nå dit mål.
Og som med træningen, som vi så på i forrige del, har kosten sine helt egne
udfordringer og problemstillinger.
For de fleste mennesker betyder det, at de trækkes ind i en ond cirkel, der saboterer
deres indsats for at ændre deres krop.
Alt dette går vi i dybden med i dag i den 3. og sidste grundpille i Fortius Fitness
strategierne, hvor vi også viser dig, hvorfor en koststrategi i modsætning til kure eller
kostplaner kan transformere din krop med vedvarende resultater.
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KURE, DIÆTER OG KOSTPLANER – SAME SHIT
– DIFFERENT WRAP!
Hvor mange af de 12 nedenstående metoder, har du afprøvet for at få styr på vægten
gennem tiden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalorietælling
Spise bestemte mængder proteiner, kulhydrater eller fedt ved hvert måltid
Pointtælling
Vejning af maden
Måle portionsstørrelser
Udelukkelse af kulhydrat eller fedt fra din kost
Leve overvejende af flydende måltider
Faste måltidstidspunkter, skippe måltider eller direkte faste
Spise morgenmad som en konge, frokost som en dronning og aftensmad som
en knægt
Detox og juicing
Fat burner piller og tilskud
At forbyde dig selv dine yndlingsretter, sukker, alkohol eller snacks (ofte i
kombination med alle de førstnævnte)

Spørg nu dig selv:
•
•
•
•
•

Hvor mange af dem lykkedes trods stor motivation og gode intentioner fra din
side?
Hvor lang tid kunne du holde ud at være på dem?
Hvor lang tid gik der med små eller ingen resultater?
Hvor lang tid gik der, før de tabte kilo vendte tilbage?
Hvor mange gange du er gået videre til en ny kur?

Tænk over, HVORFOR du ikke kan holde dem i længden?
Svaret er ret enkelt.

REGLER, KONTROL OG RESTRIKTIONER
Fælles for alle punkterne ovenover er, at de er bygget op omkring regler og
ting, du IKKE må.
Og det er uanset om den plan, du følger, kalder sig selv en kur eller en kostplan. Det
er det samme, uanset om du får den serveret i en bog eller på nettet eller af en
kendis, en kostvejleder eller personlig træner.
Det er det samme – Same shit – Different wrap!
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Et sæt stramme regler og snævre rammer, som du skal holde dig inden for i en given
periode. Akkurat som en slankekur – der er en hurtig løsning – et quick fix – og et
midlertidigt onde – uanset om den kommer fra en diætist eller en bog.
Din verden bliver sort/hvid, og mad kun kan spille rollen som skurk eller helt i
stedet for at være farverig og fuld af muligheder. Alle kure/ kostplaner er
bygget op om et eller flere af de 12 nævnte punkter:
•
•
•

•

Tal-lege (punkt 1-5) hvor du bliver matematisk og skal tælle, måle og veje din
mad.
Udelukkelse eller administration af fødevarer/grupper/måltider (punkt 69) hvor du udelukker hele fødevaregrupper, eller spiser efter et bestemt
måltidmønster.
Den alternative vej (punkt 10-11) hvor du detoxer og lever af bestemte
fødevarer for en periode med det formål at ”afgifte” kiloene af kroppen eller
supplerer med piller eller kosttilskud, der lover dig at du forbrænder mere, når
du bruger dem.
Forbud imod det usunde og det forbudte (punkt 12) som betyder, at dine
livretter, der oftest indeholder sukker, fedt eller kulhydrat sættes i
skammekrogen.

Så du vil ”falde i”!
Det er kun et spørgsmål om tid, for forbud avler kun frustration.
Kan du huske, at vi i starten bad dig om at holde vejret?
Hvor længe kunne du det?
Ikke ret længe vel?
På et eller andet tidspunkt, er du nødt til at trække vejret, så du starter automatisk
med at trække vejret helt i bund.
Du har brug for en ordentlig mundfuld luft.
Det samme sker, når du går på kur eller følger en kostplan.
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Ingen kur eller kostplan tager hensyn til dig som et individ og din hverdag, og for de
fleste mennesker er det simpelthen for besværligt og/eller ensformigt.
Du træder ind i et sæt regler, som DU skal få til at passe ind i dit liv. Jo flere
regler og jo mere restriktiv kuren er, jo kortere tid kan du holde vejret.
•
•
•
•
•
•
•

Du bliver sulten
Kage på arbejdet
Børnefødselsdag
Aftensmad med familien
Højtider som jul og påske kan få selv den mest viljestærke til at gå i knæ
Hygge med familie og venner
Du er træt eller stresset

Hvert scenarie er som at holde vejret.
Så du kaster dig før eller siden over alle de retter du savner – ofte i ædeflip, hvorefter
du ender med at slå dig selv oven i hovedet, og måske endda trøstespise
efterfølgende, for nu kan det også være lige meget, når du nu er røget af hesten
(endnu engang).
Det er ikke dig, der styrer kuren – men kuren der styrer dig!
Og hvad sker der så?
Du ryger en tur i skyldmøllen.
Du starter med entusiasme, men indser hvor irriterende reglerne er, og til sidst ender
du trist og flov over, at du ikke kunne stå distancen.

De der sælger dig kurene og kostplanerne hjernevasker dig til at tro, at det er din
mangel på viljestyrke, der gør at du ikke kan gennemføre den.
Du er svag!
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Du slår dig selv i hovedet med din manglende viljestyrke og bebrejder dig selv, at du
ikke kunne sige nej og for nogle fører det ligefrem til selvhad.
Det bliver ikke bedre af, at du ofte også kommer til at have dårlig samvittighed over
for dine venner og familie, når du ikke kan/må spise de lækkerier, de har tilberedt til
dig.
Og det er desværre ikke usædvanligt, at der bliver takket nej til invitationer for at
undgå at komme til at udstille sig selv og sin medbragte madpakke eller for at undgå
at blive fristet.
Du har svært ved eller kan ikke komme op på hesten igen, efter du har syndet og
kuren glider ud i sandet.
Nogle kure og kostplaner lægger en såkaldt ”snydedag” ind. Det er dem, hvor
skaberen godt ved, at den er umulig at overholde.
Der er som regel tale om en fast dag om ugen, ofte lørdag, men hvad sker der så lige
når chefen giver pizza onsdag, og du er inviteret ud fredag eller en ven kommer forbi
med hjemmebag dagen efter din snydedag?

Uanset hvor mange gange du falder i, og kommer tilbage på kuren, giver det mere
skyld med skyld på!
Og hvad så nu?
Så går du i gang med at lede efter den næste magiske løsning, der kan trække dig
rundt i den nøjagtig samme onde skyldcirkel.
Og når man hopper fra kur til kur, er det eneste resultat ofte elevatorvægt eller
yoyovægt, som det også kaldes, der skaber en afhængighed af at finde en ny hurtig
løsning.
For de fleste tager ikke bare det hele på igen – ofte tager kiloene venner med, så du
ender med at være tungere, end du var før.
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Selv de, der med rå viljestyrke får kæmpet sig hele vejen igennem en kur oplever
dette, så hvad nytter det?
Og gæt, hvad du så føler?…SKYLD!
Og helt ærligt – er det den måde du drømmer om at leve på?
Der er ikke noget mere destruktivt end skyld, for det forhindrer dig i at nå dine mål og
ødelægger dit selvbillede og velbefindende.
Så skyldcirklen SKAL brydes!
Og måden at gøre det på er ved at indse, at det IKKE er dig, den er gal med, men
kuren/kostplanen der er urealistisk. Den er ikke lavet på en måde, der gør det muligt
for dig at følge den.
Og DERFOR brød du reglerne.
Da det jo er en kur, du ”går på” – ”går du jo også af” på et tidspunkt.
Og fælles for kurene er, at der ingen plan er for, hvordan resten af dit liv skal se ud,
for du har intet ændret i dine vaner – du har blot været slave af en ”manual”.
De fleste vender tilbage til deres gamle vaner og mønstre. De har intet lært, og deres
yndlingsretter er fortsat forbundet med et had/kærlighedsforhold.
Derfor er kure og kostplaner det absolut værste du kan gøre ved din krop, når du
ønsker at tabe dig.

KAMPEN OM KALORIERNE
ALLE kure og kostplaner fungerer ved, at der skabes et kalorieunderskud. Uanset
hvordan de prøver at sælge det, er det en naturlov som SKAL efterleves.
Men det kan du ikke sælge en kur på, for her er ingen marketingtricks at tage fat i.
Hvert år dukker ”nye smarte metoder og fremgangsmåder” op på internettet og i
medierne og alligevel stiger problemet med overvægt og fedme med raketfart?
Nogle af de tricks der benyttes er:
•
•
•
•
•

At få kuren eller kostplanens tilgang til problemet til at fremstå unik
At få kuren til at lyde videnskabelig
At betale kendisser eller ”autoriteter” for at anbefale metoden
At bruge skræmmetaktikker
At love urealistiske resultater

Her er to eksempler der indeholder flere af ovenstående taktikker i et budskab. Det
skræmmende er at det sælger – uge efter uge efter uge efter uge…
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(et urealistisk og ikke lade sig gørligt resultat, promoveret af en kendis samt en unik
udokumenteret metode; detox)

(et urealistisk og ikke lade sig gørligt resultat, promoveret af en kendis samt en unik
udokumenteret metode; juicekur)
Fælles for kurene er, at der er en masse regler, som du skal overholde.
Og derfor skal hver kur have sit eget tvist.
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Det skal virke nytænkende eller på anden måde spændende, selv om det der i
virkeligheden skal til er så enkelt, at selv et barn vil kunne forstå det.
Og det bedste ved det hele er, at det slet ikke behøver at være svært eller surt at
blive et sundere menneske, tabe sig og få sin ønskekrop.
For i virkeligheden er opskriften på at komme af med fedtet nemlig meget enkel.
Faktisk så enkel at stort alle overser den.
Indtag færre kalorier (energi) end du behøver og din krop vil ENTEN:
1. Forbrænde fedt
2. Forbrænde muskel (dette forhindrer du i at ske med styrketræning)
Indtag flere kalorier (energi) end du behøver og din krop vil ENTEN:
1. Lagre fedt
2. Opbygge muskel (dette kan du gøre med effektiv progressiv styrketræning)
Det er supersimpelt!
Kroppen har brug for et bestemt antal kalorier/ mængde energi for at kunne
opretholde alle dens funktioner. Når der er mangel på føde, napper den det, den har
brug for i fedtdepoterne.
Spis mere end du har brug for og din krop lagrer det omvendt som fedt. Fedtcellerne
bliver større i takt med at de fyldes med ubrugte kalorier.
Enkelt – ikke sandt? Men svært at sælge som ny og spændende slankekur.
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Se blot, hvilke af følgende overskrifter du bliver mest tiltrukket af?
•
•
•
•
•
•
•

Spis færre kalorier end din krop har behov for og tab dig
Spis efter din kropsform og tab dig
Spis efter din blodtype
Spis dig slank efter dit blodsukker
Detox dig slank
Boost dit vægttab: Bliv sund og slank med faste-kur
Turbo Keto – tab 10 kg på 9 dage

Svar: Alle undtagen den første!
Og nummer 2-6 er da også vaskeægte overskrifter og titler på journalistiske artikler,
bøger og blogs mm. 2 af dem stammer fra bøger, 1 fra en blog, 1 fra en avis og 2 fra
dameblade.
Og det er i øvrigt tankevækkende, hvor mange bøger den samme forfatter eller et
enkelt forlag kan udgive om det samme emne. Google gerne overskrifterne selv og
se, hvad der kommer frem.
Det er overraskende…Og en smule skræmmende…
For uanset om dit mål er vægttab eller vedligeholdelse af vægten, handler det om,
hvor mange kalorier du indtager dagligt i forhold til, hvor mange du forbrænder.
Samtlige kure og kostplaner, uanset hvor ekstreme eller mærkelige de
forekommer, er ganske enkelt ”kalorier ind, kalorier ud” i forklædning.
Altså er der kun en grund til at klæde det ud - At kunne markedsføre det som noget
specielt, nyt og anderledes.
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Igen – intet hokus pokus. Uanset hvor speciel metoden lyder, er det
kalorieunderskuddet, der gør udslaget.
Så mad er IKKE din fjende!
Hverken sukker, fedt, kulhydrat eller hvad der nu lige bliver udråbt til skurk for tiden.
Det er kuren eller kostplanen derimod.
Alle fødevarer, uden undtagelse, kan indgå i en sund og nærende kost – så længe
din krop forbrænder mere, end du indtager.
Det er det SAMLEDE overskud af kalorier, du tager på af – ikke en enkelt
stående fødevare eller gruppe.
Og det er præcist det samme den anden vej, når du skal tabe dig.
Der er ikke noget der er ”fedende” eller ”slankende” i den forstand.
Der er ikke noget sort eller hvidt.
Ingen alt eller intet tankegang.
KUN et SAMLET over- eller underskud af energi.
Tænk på din kost som værende næring, brændstof og nydelse, og ikke en evig kilde
til skyldfølelse forårsaget af dine spisevaner.
Det er faktisk befriende!
For nu kan du fokusere på at tilegne dig de vaner, der passer ind i dit liv og gør en
sund kost til en lige så naturlig del af din hverdag, som det at trække vejret er.
Det kræver jo normalt heller ikke viljestyrke, vel!
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SLIP VILJESTYRKEN OG KILOENE
Og hvad skal du så bruge i stedet for kure, kostplaner og viljestyrke?
Den langsigtede mentalitet, som vi tidligere har nævnt, får dig til at se dit vægttab
som en proces i stedet, så du ændrer dine vaner på lang sigt i modsætning til
kurenes midlertidige kostændringer, der resulterer i midlertidige resultater.
Forskellen på en kur og en strategi er, at kuren har sig selv i centrum og du
skal passe ind i den, men ved en strategi er du og dit reelle behov i centrum og
kosten der tilpasses dit liv og ikke dig der skal passe ind i alle mulige kure,
kasser eller programmer.
Ved strategien er fokus på at få brudt de rammer, der bragte dig i situationen til at
starte med.
Når du står med et problem som vægtøgning eller for meget overflødigt fedt, stikker
problemet dybere end de synlige kropslige forandringer. Du er derfor nødt til at
bearbejde det livsstilsmønster og vaner, der har ledt frem problemet i stedet for blot
at dulme symptomerne.
Her er et eksempel fra medicinens verden.
Lad os sige, at du lige har fået konstateret type 2 diabetes, der er en livsstilssygdom
og betyder at dit blodsukker svinger meget og er for højt.
Så får du medicin, der hjælper med at regulere blodsukkeret, men medicinen hjælper
kun mod symptomerne – så du vil blive ved med at have diagnosen, hvis du
fortsætter med at leve på den måde, der resulterede i at du fik diagnosen.
Medicinen kan ikke reparere problemet.
Ændrer du derimod permanent på den livsstil, der forårsagede sygdommen, en
forkert sammensat kost og for lidt motion/træning vender kroppen tilbage til sin raske
tilstand.
Problemet kan altså ikke løses ved at pine sig selv gennem en kur i en måned, for
det måske livslange mønster er der stadig på den anden side af kuren.
Du skal altså have lavet en permanent kostændring med basis i at få brudt det
livsmønster, der satte dig i den dårlige situation, som IKKE er afhængig af
faktorer som motivation og disciplin for at få det til at fungere.
De kan nemlig svinge, hvilket også er en af grundene til at kurene og kostplanerne
fejler, da de er drevet af en akut motivation og kræver selvdisciplin at gennemføre.
Din kost skal altså tilstræbes at blive en lige så naturlig del af dit liv, som at gå i bad
og børste tænder osv., hvilket jo heller ikke kræver en særlig motivation og disciplin
til for at overholde.
Og det kan en strategi hjælpe med, når den er drevet af glæde og ikke mindst
nydelse. Hvor længe kan du spise noget, du ikke nyder?
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Det kan du i en kort periode, når det drives af viljestyrke – som vi ikke har uanede
mængder af – og derfor er det eksempelvis vigtigt, at din mad er lavet af
ingredienser, som du kan lide, og ikke tvinger dig ud i at spise noget, du hader.
Med den rette strategi, kan du altid spise dig mæt i lækre måltider og samtidig tabe
dig, og du kan spise sammen med din familie uden at overveje at stjæle fra de
andres tallerkener.

For du kommer ikke til at savne noget, mangle noget eller at få et overdrevent fokus
på din kost, når dit vægttab er en bivirkning af den måde du lever dit liv på og din
kost passer ind i dit liv.
Du kan nu se verden i farver i stedet for i sort/hvid og du og din kost kan nu arbejde
sammen om at komme i mål i stedet for at modarbejde hinanden, som det sker, når
den presses ned over dit liv og smadrer din hverdag hver gang, der er udsigt til
mormors æblekage, eller du pludselig bliver sulten.
Derfor er en god strategi så vigtig, for når du arbejder med sådan en, vil du opnå en
fleksibilitet, der tager højde for alle aspekter i dit liv såsom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dine yndlingsretter
Dine haderetter
Dine allergier
Din fortrukne måltidsfrekvens
At du er på farten
Hvornår du spiser
Din appetit
Hvordan du får din kost til at hænge sammen med resten af familiens
Dit madbudget
Ferier
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FLEKSIBILITET GIVER MULIGHED FOR NYE
VANER
Dit vægttab (og vedligeholdelsen af din normalvægt efterfølgende) skal som sagt
være en bivirkning af din livsstil – og ikke det, som dit liv er bygget op omkring.
Det kan den kun blive, hvis du har en fleksibilitet i hverdagen, der muliggør, at du kan
nyde livet med vennerne og familien uden at skulle fokusere på, hvad du må og ikke
må spise og at konstant fokusere på et bestemt tal på vægten.
Kun sådan får du skabt nye vaner, der holder på sigt, for det skal hverken være
svært eller tidskrævende at nå dine mål.
De er nu blot en del af din dagligdag.
Det er dog vigtigt at pointere, at den strategi, der er rigtig for dig, ikke nødvendigvis er
den rigtige for din kollega, din partner eller din veninde.
Den enes strategi kan nemt gå hen og blive den andens kur, og derfor et det
vigtigt at den bliver tilpasset den enkelte.
Når du følger en veltilrettelagt og tilpasset strategi uden forbud, i stedet for en kur
eller kostplan med restriktioner og rigide regler, fjernes fokus også fra, hvor hurtigt du
kommer frem til slutmålet.
Det handler ikke længere om ubetydelige detaljer, men om processen der får dig i
mål.
Hvad betyder det, om du er 6 eller 8 uger om at tabe x antal kilo?
Hvad betyder det, om en i din omgangskreds tabte det samme antal kilo på 5 eller 10
uger?
Ikke en skid!
Din veninde, partner eller kollega har måske en forkærlighed for rødvin, som du ikke
har, og vil hellere have plads til et par ekstra glas vin i ugens løb end at mase
vægttabet sammen på færre uger, mens du måske er glad for slik eller
bearnaisesauce, men ikke føler behov for det mere end en gang eller to om
måneden.
Og derfor er det så vigtigt, at strategien tager udgangspunkt i dine behov, for det
handler jo om at finde en balance, der holder livet igennem.
Ikke om du når i mål på 6 eller 8 uger.
Det er simpelthen underordnet i det store billede.

78

VEDHOLDENHED FREM FOR VILJESTYRKE
Når fokus på uvæsentlige detaljer som at tælle, veje og måle forsvinder, kan du
koncentrere dig om det væsentlige: vedholdenhed.
Hvilket IKKE er det samme som viljestyrke.
Vedholdenhed opnås ved, at din strategi passer ind i DIT liv, så fokus er på velvære,
glæde og nydelse og dit mønster stille og roligt ændres, så du bryder de vaner, der
har forårsaget din kamp med kiloene.
Hvorimod din viljestyrke hele tiden sættes på prøve og kæmper IMOD det, der sker i
dit liv, fordi det er besværliggjort af regler og forbud og forsøg på at tvinge en ny
adfærd ned over dit liv i en kort periode.
Ændres dette ikke, kommer du aldrig ud af den onde cirkel.
Det vil være som at tisse i bukserne for at holde varmen, men vil kun resultere i at du
fryser endnu mere på den lange bane.
Så kort sagt:
•
•
•
•

Bearbejd livsmønsteret – ikke symptomerne
Slip sort/hvid og alt/intet tankegangene
Tænk langsigtet i stedet for kortsigtet
Brug strategi frem for kur/kostplan

Kan du se forskellen?

TAB KILOENE I STEDET FOR KAMPEN
Kostplaner og slankekure er hvert år skyld i aflyste aftaler og undskyldninger, fordi
mange føler sig nødsagede til at undgå bestemte scenarier som hyggemiddage,
fester og komsammener, hvor de ved, der vil være lækkerier på bordet.
Og de er skyld i dårlig samvittighed, når du er faldet af hesten, hvilket mange gange
fører til, at du fortsætter faldet i de kommende timer, dage eller uger.
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Kostplaner og kure passer ikke ind i almindelige dødelige menneskers liv på sigt, og
går ud over dit sociale liv.
Hvor sjove er følgende situationer lige:
•
•
•

At takke nej til de hjemmebagte boller, som kollegaen har taget med, når
tænderne løber i vand?
At stå i hjørnet til festen med en flaske vand og en banan, mens alle andre
kaster sig over buffeten, og du kan dufte maden?
At sidde ved middagsbordet hos mor eller far, søn, datter, veninde eller
vennen, som for at glæde dig har lavet din livret, som du ikke må spise og
enten afslår, hvilket skuffer værten og giver dig dårlig samvittighed (eller spiser
alligevel og får dårlig samvittighed, fordi du har afveget fra din kur eller
kostplan)?

Kuren udvikler sig til en spændetrøje, og man trøster sig med, at det er midlertidigt,
og at man om x antal måneder kan leve normalt, men her er der to problemer!
1. Oplevelser, der er aflyst eller undgået, kommer IKKE igen på samme måde
2. At det er midlertidigt, betyder rent faktisk, at du kommer til at stå med det
samme problem igen
Men sådan behøver det som sagt ikke være.
God mad er en meget stor del af livskvalitet, og ikke en du skal gå på kompromis
med – uanset om du har et stort vægttab foran dig eller blot skal vedligeholde det
efterfølgende.
Hos Fortius Fitness er det en livsstil. Vores kostprincipper sørger for, at din krop får
det, den har brug for, så den kan blive slankere og sundere – og forblive det uden at
gå på kompromis med nydelse.
Dine spisevaner kan give dig mere energi, vedligeholde din krop og vigtigst af alt
beskytte dig mod sygdom, så din kost handler om langt mere end bare kalorier.
Der skal træffes fornuftige valg, i stedet for at bruge energi på at slås med forbud og
regler.
Med en god, fleksibel kost og styrketræning som en del af din livsstil er vejen banet
for et varigt fedttab og en fuldstændig transformation af kroppen.
Det handler faktisk ikke om at tabe sig for at blive sund, men derimod om at
leve sundere (uden forbud) for at tabe de overflødige kilo.
Når du har det liggende på rygraden, er du allerede godt på vej til at nå dit mål
og holde det resten af livet.
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FORTIUS FITNESS INSIDER
Del 2: Det nørdede

”Ingen fis – bare træning og kost der virker – Fitness Simplified”
Joan Lang – Stifter af Fortius Fitness
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ER DU OGSÅ RØGET I FÆLDEN?
I Fortius Fitness har vi et motto:
”Opbyg din styrke og din krop vil følge”
Når dit fokus er på styrken vil alt andet falde på plads…
•
•
•

… smerter og skavanker vil forsvinde
… fedtet vil smelte af
… kroppen opbygges, styrkes og formes

Men uheldigvis bruger folk metoder, der giver dem det stik modsatte resultat…
•
•
•

… (flere) smerter og skavanker
… fedtet akkumulerer
… Kroppen nedbrydes, bliver svagere og uformelig

Og den største synder er CARDIO.
Kan du huske Joans historie fra introduktionen af Insider?
Så ved du, at hun startede sin fitnesskarriere som cardio-junkie og endte med at slide
sin krop ned, inden hun forstod sammenhængen og grunden til de manglende
resultater – eksempelvis de bløde buler, som hun ikke kunne slippe af med.
Cardio en dødssejler, der udløser en kaskade af katastrofale følger, når det
handler om at tabe fedt – sandheden om, hvad kredsløbstræning kan gøre ved din
krop, er mildest talt chokerende.
Vi var lidt inde på det i delen ”Laver du denne ærgerlige fejl”, men der er meget mere
at fortælle om, hvorfor myten om cardio er så sejlivet, at den ikke bare afholder
millioner af kvinder og mænd fra at opnå de resultater, de ønsker, men også får store
dele af selve fitnessbranchen til at hoppe i med begge ben.
Skeptisk?
Det vil du ikke længere være efter at have læst denne del af insider, og tror du, at
vejen til drømmekroppen er brolagt med pinsler på løbebåndet, venter der dig en stor
(og glædelig) AHA-oplevelse, som der også gjorde for vores klient Camilla:
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ER DU FALDET I CARDIO-FÆLDEN?
•
•
•

Har du prøvet at cykle eller jogge…
Har du prøvet alverdens hold i fitnesscentret…
Har du prøvet cardiomaskiner i centre eller derhjemme…

…for at forbrænde fedt, men uden at få resultater?
Kan du svare ja til et eller flere af spørgsmålene, er du røget i cardio-fælden og står
sikkert tilbage med følelsen af at sidde fast i et hamsterhjul.
Og du er ikke alene – det er de fleste gennem tiden.
Har du ikke selv prøvet det, har du sikkert set andre gennemgå de 3 andre punkter.
Det er nemlig en af de mest hårdføre myter i fitnessverdenen, og derfor vil du
desværre fortsat kunne støde på instruktører og trænere, der anbefaler cardio som
vejen til vægttab.
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Se bare alle dem, der knokler røven ud af bukserne i cardioområdet i dit fitnesscenter
eller slider fortove, skovstier og parkveje tynde. Langt fra alle er der for deres
fornøjelses skyld, og mange af dem er der med det formål at få smidt fedtet.
Iagttag dem!
Hvor mange af dem har en tonet krop? Og har cardiotræning givet dig den krop, du
ønsker?
Hvor grelt cardio er, kan du se et eksempel på i næste del af Insider, hvor du kommer
til at møde den professionelle cykelrytter Sebastian, der er en af vores tidligere
klienter. Trods de store mængder træning havde han stadig problemer med at
komme ned i vægt.
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”Mit helt store problem har desværre altid været min vægt. Som alle nok ved, så
betyder det utrolig meget for en cykelrytter hvad vægten er, da man selv bøder for
hvert eneste 1 kg for meget.” - Sebastian Lander

HVAD ER CARDIO
Inden vi tager fat i, hvorfor cardio er et problem, skal vi lige have på plads,
HVORNÅR der er tale om cardio og hvornår der er tale om almindelig bevægelse.
Når vi taler om cardio (den engelske forkortelse af cardiovascular exercise – på
dansk kaldes det typisk kredsløbstræning), taler vi om bevægelse i et middel tempo i
længere perioder af gangen.
Det er altså IKKE gåturen med hunden, cykelturen til købmanden, skole eller arbejde
vi taler om.
Det er sundt at bevæge sig, og din krop er skabt til det, så jo mere du kan tage
trapperne frem for elevatoren jo bedre, men når du pludselig cykler eller jogger i en
time eller deltager i holdtræning i fitnesscentret (ofte med det formål at forbrænde
kalorier (kcal) og fedt), er der tale om cardio.
Altså decideret jogging, løb, aerobic, spinning osv.
Det du typisk ser folk udøve i fitnesscentrene og på gader og stræder.
Det er den del, vi advarer mod her.

DET ALTOVERSKYGGENDE PROBLEM VED
CARDIO
Problemet med cardio er, at det giver den stik modsatte effekt af, hvad udøveren
egentligt ønsker og forventer.
Det ender i akkumulering af fedt over tid i stedet for at få det brændt af en gang for
alle. Ligesom det gjorde for vores klient Dorte her:
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Hvordan kan det så være?
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Er du blandt de fejlinformerede giver det nok ingen mening, for så er du blevet
opdraget til at tænke sådan her:
”Når man cardiotræner over længere tid, forbrænder man en masse kcal, og når man
forbrænder en masse kcal, bør man også forbrænde en masse fedt.”
Det virker umiddelbart logisk, men i virkeligheden er den anskuelse forkert.
For at beskrive hvor katastrofalt cardio er i din stræben efter en bedre krop, bliver vi
nødt til at se på, hvad der sker:
1. Under selve træningen
2. Efter træningen
3. Over tid som reaktion på træningen

1) CARDIO FORBRÆNDER KULHYDRATER –
IKKE FEDT OG MEGET FÅ KCAL
Mange tror, at det er fedt de forbrænder, når de kaster sig ud på en løbetur eller
melder sig til de populære aerobic- eller dansehold i fitnesscentret.
Du har måske hørt om den såkaldte ”fedtforbrændingszone”, der er affødt af denne
opfattelse. Teorien er, at man ved en given intensitetszone (55-65% af din maxpuls)
forbrænder den største andel af fedt.
Det er også i denne zone stort set alle hold i fitnesscentret og andre cardio-aktiviteter
helt automatisk kommer til at befinde sig i.
Der er dog flere problemer ved denne antagelse, som vi kommer ind på om lidt.
Men lad os først lige se på de systemer, som kroppen trækker energi fra ved
forskellige aktiviteter. Vores krop har 3 energisystemer, som vi hele tiden bruger et
mix af. Men ved en given aktivitet, vil der altid være et af systemerne, der leverer
hovedparten af energien.
•
•
•

Fedt-baseret: Bruges ved langsomme aktiviteter ved lav intensitet, såsom når
vi går eller sover.
ATP-baseret: ATP er en energisubstans, der leverer energi til musklerne ved
aktiviteter med høj intensitet, som når vi løber hurtigt for en meget kort periode
eller løfter tunge ting.
Kulhydrat eller glykogenbaseret: Bruges ved aktiviteter ved mellem
intensitet som når vi jogger eller cykler over store afstande.

Som du kan se, hører de aktiviteter, som forbindes med den famøse
”fedtforbrændingszone” i virkeligheden til den tredje kategori, hvor der jo altså
hovedsageligt bruges kulhydrat og glykogen – IKKE fedt!
Altså er ordet ”fedtforbrændingszone” i sig selv ikke bare misvisende – det er lodret
forkert.
Dette er dog ikke det største problem.
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Fordi intensiteten er så lav, vil det totale antal forbrændte kcal være meget lavt. Og
det er uanset, hvor meget du sveder eller hvor hårdt du føler, det er.
Og nej – det, kalorietælleren på maskinen viser, at du har forbrændt, kan du heller
ikke stole på.
Hvordan det hænger sammen, får du at vide i næste del, hvor vi hiver
lommeregneren frem og viser dig, hvor meget maskinerne lyver dig lige op i ansigtet.
Men problemet med cardio begrænser sig ikke til selve træningen. Det værste sker
faktisk først efter træningen er slut.

2) CARDIO GIVER NÆSTEN INGEN
EFTERFORBRÆNDING
Trods din ihærdighed, og de pinsler du har gennemgået, er der ikke meget udbytte af
anstrengelserne, når du er færdig med din aktivitet.
Antallet af kcal forbrændt under selve træningen er nemlig kun en lille del af et større
billede. For at få en idé om, hvor mange kcal træning forbrænder, er du nødt til at se
på det totale antal kcal, der forbrændes efterfølgende.
Dette kaldes EPOC – en forkortelse af ”Exercise Post-Oxygen Consumption”.
På dansk: iltoptagelse efter træning eller kort sagt: efterforbrændingen.
Når vi træner, kaster vi kroppen ind i en form for kaos, som kræver arbejde at
genoprette. Det arbejde inkluderer genopfyldning af energiressourcer, normalisering
af hormonniveauer, kropstemperatur, puls og vejrtrækning.
Og det kræver ilt (og energi).
Hvor meget afhænger af intensiteten af den aktivitet, som du lige har udført, og
efterforbrændingen kan faktisk vare i op til 24 timer efter endt træning, såfremt du
altså har udfordret din krop på den rigtige måde.
Jo højere intensitet des højere EPOC.
De fleste studier peger på at træning ved middel intensitet, giver yderligere 7% til det
forbrændte antal kcal, mens arbejde ved høj intensitet giver omkring det dobbelte –
14%.
EPOC i sig selv giver ikke det store til den totale mængde forbrændte kcal, som vi
allerede har lært, er meget lav, men det viser stadig, at cardio ved middel intensitet,
også taber på denne front.
MEN – EPOC er ikke det eneste, der sker i timerne efter vores træning, og det
betyder, at cardio misser et meget kritisk element, der har kæmpe betydning for din
succes, og som du lærer mere om i de kommende dele og i dit forløb.
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3) CARDIO GØR INTET FOR DIN MUSKELMASSE
OG KAN NEDSÆTTE DIT STOFSKIFTE OVER TID
Det er ikke kun det lave antal forbrændte kcal under og lige efter træning, der taler
imod cardio som en effektiv metode til fedtforbrænding.
På den lange bane bliver det faktisk katastrofalt, for cardiotræning gør absolut INTET
for din muskelmasse.
Tværtimod!
Og din muskelmasse er selve grundlaget for din forbrænding – og dit udseende. Jo
mere muskelmasse du har, jo flere kcal forbrænder du – både når du træner, OG når
du slapper af – og din krop bliver mere velformet.
Selv om cardio træning kan føles hårdt – du sveder og puster jo, så er den generelle
belastning af muskulaturen minimal. Den lave intensitet giver simpelthen ikke
kroppen nogen grund til at beholde muskelmassen.
Altså er risikoen for at du taber din muskelmasse stor – specielt hvis du træner mere
end 2-3 gange om ugen og ikke får spist tilstrækkeligt og rigtigt.
Dertil kan du lægge oveni, at vi mennesker jo automatisk taber muskelmasse fra
midten af trediverne – faktisk taber vi omkring 1% om året. (dette kan modvirkes med
den rigtige træning). Cardio hjælper ikke til at modvirke dette tab – tværtimod kan det
speede processen op, hvilket er det absolut sidste vi ønsker – se bare Dortes
historie.
Den bedste måde til at illustrere, hvad der sker med muskelmassen ved overdreven
cardio er ved at kigge på maratonløberne. En maratonløber, der skal løbe lange
distancer, laver tonsvis af cardio ved middelintensitet og har så og sige løbet sine
muskler af….ja, billederne taler vist for sig selv.

(sidenote: Dette ekstreme muskeltab er opstået ved OVERDREVEN cardio. Men
pointen er, at træningsformen kan sætte kroppen i denne tilstand)
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Langt de fleste mennesker som vi støder på i Fortius Fitness ønsker at tabe sig, men
vi har endnu til gode at møde nogle, der ønsker at ligne disse mandlige og kvindelige
maratonløbere.
Alligevel er et almindeligt råd i fitnessverdenen ofte, at du skal træne som
maratonløberen for at opnå en veltrænet krop.
Men løb i længere perioder er, udover muskeltabet, en helt ekstremt skadende form
for træning og af uransagelige årsager bliver evnen til at udholde smerte forbundet
med at være atletisk.
Maratonløb har sin oprindelse i en græsk legende om slaget ved Marathon, hvor
soldaten Pheldippides løb 42,195 km for at fortælle kongen, at hæren havde besejret
ærkefjenden Persien.
Og så skvattede han død om!
Der er ingen tvivl om, at den fysiske og mentale styrke, det kræver at løbe et maraton
er beundringsværdig, men når det er sagt, så forbedrer det hverken sundhed eller
fremtoning.
Er evnen til at udholde straf og skade en særlig præcis måling af helbred eller styrke?
Det giver simpelthen ikke mening, vel!
Men hvorfor er tab af muskelmasse en katastrofe?
Fordi muskelmassen hjælper os med at holde fedtet fra kroppen og giver os styrke til
hverdagens aktiviteter. I takt med at kroppen bliver af med muskelmassen sænkes
stofskiftet – det betyder, at det kræver færre kcal at opretholde din vægt.
Altså vil du helt automatisk tage på, selvom du spiser nøjagtig det samme, som du
gjorde sidste år, hvor du ikke tog på af det.
Tag også i betragtning, at din krop bliver bedre til at udføre selve træningen – altså
forbrændes der færre kcal for at udføre den samme aktivitet. Og derfor ender du med
at skulle træne i længere og længere tid bare for at kunne holde en stabil vægt og
holde akkumuleringen af fedt i skak.
Det er altså en kamp, der er dødsdømt på forhånd, og som de fleste ikke
forstår.
Derfor ender de med at bebrejde sig selv – de tror, at der er noget galt med dem.
Den nedsatte forbrænding over tid gør, at du taber kampen mod fedtet, uanset hvor
hårdt du kæmper imod, så hvorfor ligefrem hjælpe den udvikling på vej?
Men heldigvis er det en udvikling, der ret let kan vendes.
Så lad os lige slutte denne del af med at tage et kig på vores to tidligere klienter
Martin og Louise, som du allerede har mødt.
Det er ikke tilfældigt, at vi har valgt at illustrere muskelmassen som motoren i en bil,
og Martin og Louise fik begge en større motor i kroppen og vandt derfor kampen mod
fedtet.
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En større muskelmasse får hvilestofskiftet til at stige, så du forbrænder flere kcal, når
du eksempelvis ligger hjemme på sofaen og hygger dig fredag aften.
Din krop arbejder altså videre for dig, når du ikke er i fitnesscentret, og forbrænder nu
kcal i døgndrift.
Lyder det ikke tiltalende i forhold til at dyrke en aktivitet, der:
•
•
•
•
•

… ikke forbrænder ret mange kcal
… ikke giver nogen videre efterforbrænding
… kan resultere i smerter og skavanker
… sætter kroppen op til at akkumulere fedt
… kan nedbryde kroppen og gøre den svagere og uformelig

Og efterlader dig i en konstant kamp mod fedtet, der gør dig afhængig af den
træning, der skulle have været din redning.
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DEN STORE FEDE LØGN
Mange har det indtryk, at kiloene må rasle af eksempelvis cykelryttere med alt den
træning, og at de kan spise, hvad de vil.
Men som den tidligere professionelle cykelrytter, og vinder af Tour de France, Bjarne
Riis fortæller i et interview til TV2, forholder det sig stik modsat.
Reporter: ”Har du nogensinde måtte sulte dig selv for at ramme det rette niveau
vægtmæssigt?”
Bjarne Riis: ”Det er garanteret!”
Og det er ikke kun i cykelsport, at udøverne har svært ved at holde vægten trods
enorme mængder tid brugt på cardiotræning.
Som den garvede kvindelige maratonløber Kim Raine i sin tid sagde:

Som vi pointerede i sidste del, bidrager cardio over længere distancer – uanset om
det er i form af løb eller cykling – IKKE væsentligt til vægttab.
Og den altdominerende årsag er at:
Cardio forbrænder kun få kalorier!
Cardio leverer kun minimal kalorieforbrænding både under og efter træningen, hvilket
resulterer i minimalt eller intet fedttab.
Og skal vi være hudløst ærlige, så er resultaterne den eneste grund til at de fleste,
der ønsker at tabe sig, dyrker cardio.
Mange gør det af nød – ikke af lyst.
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Faktisk kan du over tid forvandle din krop til en FEDTLAGRINGSMASKINE, jo mere
cardio du dyrker, i stedet for en FEDTFORBRÆNDINGSMASKINE.
Og uanset grunden til du startede din cardiotræning, er det næppe det resultat, du
ønsker.
Altså er cardio IKKE vejen frem, hvis du vil have det maksimale udbytte i forhold til
den tid, du investerer i din træning.
Jo hurtigere du ser den kendsgerning i øjnene, jo hurtigere vil du nå i mål.
Du får derfor i denne del af Insider tre eksempler, der viser dig, hvorfor du roligt kan
lægge løbeskoene på hylden og hoppe af spinningcyklen.
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1. DEN STORE LØGN I FITNESSCENTRENE
Nogle cardioaktiviteter bliver udråbt til at være helt fantastiske kalorieforbrændere.
Værst står det til, hvis vi bevæger os over i de endeløse rækker af cardiomaskiner,
der forefindes i fitnesscentrene og som også fås i udgaver til hjemmebrug.
Du kender dem sikkert godt. Dem med et display der, efter sigende, fortæller dig,
hvor mange kalorier (kcal) du har forbrændt. Hvis vi nu skal være helt ærlige, så
kigger du nok ret meget på tallene, hvis du står på sådan en, ikke?
Inden du starter din træning beder træningsudstyret dig om at indtaste din vægt –
dette er for at kunne beregne, hvor mange kcal du forbrænder. Men hvis du tror at
det tal, der står på maskinen, er udtryk for, hvor mange kcal du rent faktisk har
forbrændt under din cardio-session, så tro om igen.
Hovedårsagen er, at ”maskinen” bruger din vægt til at udregne dit
HVILESTOFSKIFTE – altså det antal kcal du forbrænder – når du ligger hjemme på
sofaen, for det medtages altid i beregningen.
Eksempel:
Det gennemsnitlige hvilestofskifte – altså de kcal det koster at holde kroppen status
quo, hvis du lå på sofaen hele dagen – ligger på omkring 1800 forbrændte kcal i
døgnet.
Lad os nu antage, at du træner 60 minutter på en crosstrainer og forbrænder 8 kcal
pr. minut indtil der, ifølge udstyret, er forbrændt 480 kcal. Har du så ikke forbrændt
480 kcal?
NEJ, for de 480 kcal er INKLUSIV dit hvilestofskifte.
Derfor må vi fratrække hvilestofskiftet på 75 kcal, som det giver, når vi dividerer de
1800 kcal med døgnets 24 timer, for dem ville du jo have forbrændt under alle
omstændigheder. Altså står vi tilbage med 405 forbrændte kcal.
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For nogle lyder det af meget, for andre lyder det af lidt, og derfor er du nødt til at
holde tallet op imod noget der kan vise, hvor meget/lidt de 405 kcal i virkeligheden
betyder.
Det får du det chokerende svar på om lidt.
Men det slutter ikke her – har du lagt mærke til de absurde tal, maskinerne ofte
spytter ud?
Det er ikke uhørt, at hvis du træner i 60 minutter kan maskinerne vise, at du har
forbrændt helt op til 1000 kcal.
Folk vil se, at det nytter, og det ved fabrikanterne godt, så de ”pynter” lidt på
resultatet – de vil jo gerne have, at folk skal blive ved med at bruge deres udstyr.
Og hvem gider at stå på en maskine, som mange ligefrem forbinder med tortur, for at
forbrænde et sølle antal kcal?
Derfor kommer maskinerne med de enorme tal.
Ikke bare er det urealistisk at forbrænde så astronomisk et kalorietal – det giver heller
ingen mening evolutionsmæssigt.
Hvis kroppen rent faktisk var sådan indrettet, at den kunne forbrænde så mange kcal
på en time i luntetempo, ville vi aldrig have overlevet som art.
De kcal vi ville have forbrændt ved at gå på jagt, ville have kostet os livet. Vi ville dø
af sult, før vi kunne nå at finde noget at spise.

2. HVAD FORBRÆNDER DU I VIRKELIGHEDEN?
I stedet for at tro på træningsmaskinernes ”udregninger” er der her en fiks udregner,
der tager højde for dig, og den aktivitet du laver, MINUS de kcal du ville have
forbrændt uanset.
Vi har plottet Joans tal ind i beregneren som eksempel og taget de mest gængse
former for aktivitet og her er, hvad Joan rent faktisk forbrænder:
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Altså et gennemsnit på 422 kcal forbrændt ved en times træning.
Og her kommer så den nøgne sandhed på et sølvfad, som forhåbentligt betyder at du
ALDRIG kaster dig over denne form for træning igen for at forbrænde fedt.
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Der er 7000 kcal i 1 kilo kropsfedt.
Ved et stabilt vedligeholdsindtag i kcal, hvor du hverken taber dig eller tager på, vil
det altså tage Joan…
16,5 time (7000/422) at forbrænde 1 kg kropsfedt.
Altså – træner Joan 3 gange om ugen a 1 time udelukkende med cardio, vil det tage
hende OVER en måned at komme det ene kilo fedt til livs.
Ikke særlig imponerende!
Prøv selv at taste dine data ind i beregneren og se, hvad du forbrænder ved
forskellige aktiviteter – nedslående ikke sandt!
Og glem ej de efterfølgende konsekvenser af aktiviteten som oveni forringer din evne
til at forbrænde fedt yderligere.
Det er altså forklaringen på, hvorfor Joan ikke kunne komme kiloene til livs med alt
den træning, hun lavede.
Og hvorfor vores klient Dorte, som du læste om i den forrige del, blev ved med at
tage på trods den megen træning.
OG hvorfor Joan endte med skader og skavanker – kroppen er bare ikke designet til
at operere ved middel intensitet over en længere periode.

3. ELITECYKELRYTTEREN DER IKKE KUNNE
TABE SIG
Er du endnu ikke overbevist om, hvor elendigt cardio er til at få bugt med
bodegavommen, får du lige det sidste søm til kisten.
Som vi indledte med, er professionelle cykelryttere nødt til at decideret sulte sig selv
for at komme ned i vægt.
De kan simpelthen ikke tabe fedt på trods af deres absurde mængde af træning ved
en intensitet, som almindelige dødelige ALDRIG kan præstere.
Den professionelle cykelrytter Sebastian Lander har været så flink at dele sine data
fra et af sine cykelløb med os; Volta a Portugal, som er et etapeløb over 10 etaper på
i alt 1700 km og… hold fast… 23500 højdemeter.
Det betyder, at der er blevet kørt i de helt høje bjerge.
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Som han selv skriver efterfølgende:
”I mine 16 år som cykelrytter var det absolut det hårdeste løb nogensinde”

Hvad har Sebastians præstation så givet på fedtforbrændingskontoen?
Som du kan se, er der forbrændt knap 36.000 kcal på 47,5 times intensiv cykling.
Det giver 750 kcal pr. time. Fra det skal vi trække, hvad han alligevel ville have
forbrændt, havde han lavet ingenting.
Det giver os et tal på omkring 650 kcal.
Dividerer vi det op i et kilo kropsfedt (7000 kcal) får vi knapt 11 timer pr. kilo
kropsfedt.
Altså tager det for en elitecykelrytter, der lige har været igennem sin karrieres
hårdeste løb med en fysisk anstrengelse ud over det sædvanlige, 11 timer at
forbrænde 1 kilo fedt.
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Og det var derfor, at Sebastian i sin tid opsøgte Kasper for at få hjælp til at komme af
med fedtet. Her er, hvad han fortæller om forløbet:
”Jeg hedder Sebastian Lander og er elitecykelrytter. Jeg blev dansk mester i
landevejscyklen i 2012.
Hele mit liv er baseret på min cykling og det betyder jeg bruger omkring 75-90 timer
om måneden på at træne og ca. 150 dage i udlandet om året på træningslejr og løb.
Jeg har altid gået utrolig meget op i min træning og er meget bevidst omkring mine
intervaller og deres betydning for at toppe på det rigtige tidspunkt eller bare blive
mere udholdende i stedet for at være i top form.
Mit helt store problem har desværre altid været min vægt. Som alle nok ved, så
betyder det utrolig meget for en cykelrytter, hvad vægten er, da man selv bøder for
hvert eneste 1 kg for meget.
Jeg tog kontakt til Team Danmark i håb om, at de kunne hjælpe. Jeg havde
selvfølgelig prøvet utrolig mange gange at tabe mig inde, men desværre uden held.
Jeg var til samtale med en diætist, og de lavede en kostplan.
Den fulgte jeg i ca. 2 måneder, men desværre uden den helt den store effekt. Jeg
tabte mig ikke det helt store og var utrolig træt hele tiden. Det er jo ikke sagen for en
der bruger en masse energi på træning.
Jeg har altid styrketrænet om vinteren, og derfor fik jeg en lang snak med Kasper, og
vi blev enige om, at han skulle prøve at hjælpe med at tabe mig. Jeg var godt nok en
del skeptisk, da jeg som sagt aldrig har haft nemt ved at tabe mig.
Kasper lavede derfor en kostplan, som så helt anderledes ud end dem jeg før har
fået. Jeg skulle fx. spise æg som jeg altid har fået af vide var en dårlig ide, hvis man
skulle tabe sig. Men allerede efter 2 uger kunne jeg se min vægt blev mere stabil og
gik i den rigtige retning - NEDAD.
Det gav mig blod på tanden og derfor fulgte jeg den i et par måneder. Mit mål var at
tabe mig fra 74-75 kg til 71-72 kg inden Verdensmesterskabet i Australien. Jeg
kæmpede og kæmpede og da jeg endelig ramte 71,5kg, var jeg overlykkelig over
Kasper havde formået at gøre det andre ikke kunne.
Jeg fik mere blod på tanden og blev ved med kostplanen, men nu var vægten rigtig
stabil og jeg troede faktisk at der ikke ville ske mere. I sidste måned op til VM, røg
der lige 2 kg mere af, så da jeg stod på startstregen i Melbourne, hvor jeg i øvrigt
blev nummer 8, var det en fyr på 68 kg i stedet for 74-75 kg.
Det er selvfølgelig ikke kun bjergene, man bliver gladere for, men også den ekstra
energi man har i hverdagen.”
Sebastian Lander – Pro Cykelrytter, Dansk mester 2012
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Så hvis elitecykelryttere ikke kan tabe sig, med de absurde mængder træning de
laver, ved en intensitet som du kun kan drømme om, hvad får dig så til at tro, at du
ved at tøffe lidt rundt, kan nå dine mål?
Tænk over det!
I næste del af Insider følger noget af en øjenåbner, når vi lader “Charlotte Cardio” og
“Stine Styrke” konkurrere i en dyst bygget på videnskab.
Hvem af vores to hovedpersoner får først forbrændt 5 kg rent fedt?
Og hvor hurtigt kan det mon lade sig gøre?
Der venter dig med garanti nogle store overraskelser og gedigne øjenåbnere.
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HVOR LANG TID VIL DU BRUGE PÅ AT
TABE 5 KG?
Det kommer næppe bag på dig, at vi er tilhængere af styrketræning, men hvor
effektivt er det egentligt helt præcist sammenlignet med cardio?
Det får du svaret på her, hvor vi sætter alt det, du har lært det sidste stykke tid på
prøve, samtidig med at vi tager hul på det, der venter den kommende tid.
Så hæng på og lad dig overraske.
Mød ”Stine Styrke” og ”Charlotte Cardio” – de er tvillinger med præcis samme livsstil,
og de ønsker begge at tabe 5 kg.

De er begge 45 år gamle, 170 cm høje og vejer 70 kg.
Begge spiser præcist det samme antal kalorier (kcal) hver dag for at holde deres
vægt stabil, og begge har en stillesiddende livsstil, som gør at deres totale
kaloriebehov er 1714 kcal pr. dag.
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De melder sig ind i det lokale fitnesscenter, men går hver sin vej i valg af typen af
træning.
”Stine Styrke” går til højre over i styrketræningsafdelingen og ”Charlotte Cardio” går
til venstre over i cardioafdelingen.
De træner konsekvent 1 time 3 x om ugen, og det giver dem følgende
kalorieforbrænding pr. gang:
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”Stine Styrke” forbrænder 337 kcal pr. gang i styrketræningsområdet.

”Charlotte Cardio” forbrænder 422 kcal i gennemsnit pr. træning.
Oven i dette skal vi lægge den efterforbrænding, træningen giver (EPOC), som du
lærte om tidligere. Det betyder, at ”Stine Styrke” efter styrketræningen forbrænder 47
kcal ekstra, mens ”Charlotte Cardio” forbrænder 30 kcal ekstra.
I alt forbrænder ”Stine Styrke” altså 337 + 47 = 384 kcal på en gang styrketræning,
mens ”Charlotte Cardio” forbrænder 422 + 30 = 452 kcal på en gang cardio.
Denne graf viser, hvad deres træning giver dem totalt kaloriemæssigt set over en
uge.
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”Charlotte Cardio” forbrænder altså 204 kcal mere i løbet af ugen end ”Stine
Styrke” med sin styrketræning.
Da 1 kg kropsfedt indeholder 7000 kcal, kan de to forvente at bruge et forskelligt
antal uger på at nå målet, da regnestykket for et vægttab på 5 kg ser således ud:
”Stine Styrke”: 7000*5/1152=30 uger
”Charlotte Cardio”: 7000*5/1356=26 uger

Umiddelbart ser det ud til, at cardio er styrketræning overlegent, men vi er ikke
færdige med eksemplet endnu.
Som du har lært sker der ting under overfladen, hvorfor deres valgte træningstyper
har STORE konsekvenser for, hvad det gør ved kroppen og tvillingesøstrenes
succes.

MUSKLERS BETYDNING FOR FORBRÆNDTE
KALORIER
De to kvinders valg af træningsformer har betydning for, hvordan kroppen videre vil
forandre sig, som en direkte konsekvens af træningens natur.
”Stine Styrkes” træning vil opbygge muskelmasse som i sig selv kræver flere kcal at
vedligeholde i hvile (13 kcal pr. kg), men styrketræningen vil også medføre det, man
kalder ”træningseffekten”.
”Træningseffekten” er det der adskiller styrketræningen fra alle andre
træningsformer.
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Når du styrketræner, løfter og sænker du en vægt, og netop den del af bevægelsen,
hvor du sænker vægten, er unik. At bremse en vægt i den nedadgående fase
medfører nemlig stor slitage på musklen, som kræver genopbygningsarbejde af
kroppen for at reparere de beskadigede muskelfibre.
Kroppen må nu træde ind i en tilstand, hvor den kan reparere sig selv og opbygge
kroppen, så den bliver stærkere og mere modstandsdygtig. Det kræver energi.
Studier viser at dette kan øge det totale kaloriebehov med helt op til 20% i op til 48
timer efter endt træning.
”Charlotte Cardios” træning har den direkte modsatte effekt.
I det bedst tænkelige scenarie bevares muskelmassen, men ofte vil cardiotræning på
den lange bane føre til muskeltab, der i sig selv nedsætter forbrændingen.
Ved cardio er der heller ingen slitage på musklen – derfor er der heller ikke noget
genopbygningsarbejde, og dermed heller ikke et øget energiforbrug, ud over EPOC.
Men den største effekt er, at kroppen bliver bedre til at udføre træningen.
Altså bruger kroppen mindre energi på det samme arbejde.
Mange studier viser, hvor effektiv kroppen er til dette, og dermed skal du altså træne
længere og længere for at forbrænde den samme mængde kalorier.
Det er IKKE effektivt!
Du har måske selv oplevet det i din egen træning – efter første løbetur er du helt
færdig – men efter blot et par uger er det ingen sag at gennemføre samme træning.
Konsekvenserne er derfor ikke til at tage fejl af.
”Stine Styrke” opbygger med sin træning 2 kg muskelmasse, hvilket er meget normalt
for en kvinde i hendes alder, der ikke tidligere har styrketrænet. Alt i alt giver
træningen på daglig basis:
1152 kcal fra de 3 ugentlige styrketræninger samt EPOC
+
120 kcal om dagen fra den unikke træningseffekt (840 kcal på ugentligt basis)
+
26 kcal om dagen fra de 2 kg ekstra muskelmasse (182 kcal på ugentligt basis)
=
2174 forbrændte kalorier kcal fra de 3×60 minutters styrketræning som hun
dyrker om ugen.
”Charlotte Cardios” træning har den direkte modsatte effekt.
Der er ingen muskulær effekt – hverken under eller efter træning.
105

Hun bliver også meget hurtigt mere effektiv til at udføre sin træning, hvilket medfører
en nedgang på 50% i antallet af forbrændte kalorier (konservativt sat – ofte er tallet
højere).
Det hele resulterer i, at hun efter kort tid nu kun forbrænder 677 kcal om ugen
på sine 3 x 60 minutters træning.
Putter vi de nye tal ind i vores diagram, er det tydeligt, hvor STOR effekt hver
træningstype har på deres kalorieforbrænding.

Som du kan se forbrænder ”Stine Styrke” 1497 kcal mere over en uge end ”Charlotte
Cardio”.
Og størstedelen bliver forbrændt EFTER selve træningen – altså når ”Stine Styrke”
ligger på sofaen eller er i biografen.
Det er det, vi kalder ”GRATIS kalorieforbrænding”.
”Charlotte Cardio” er derimod stort set i 0 efter sine træninger.
Og det ændrer i den grad på, hvor hurtigt kvinderne kommer af med hver deres 5 kg
fedt.
Da 1 kg kropsfedt jo indeholder 7000 kalorier ser regnestykket i virkeligheden sådan
ud:
”Stine Styrke”: 7000*5/2174=16 uger
”Charlotte Cardio”: 7000*5/677=52 uger
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”Stine Styrke” er altså i virkeligheden kun 16 uger om at smide de 5 kg fedt og ikke
30 uger som i det første regneeksempel, der ikke tager højde for den såkaldte
”træningseffekt”.
Men ”Charlotte Cardio” kan pludselig skyde en hvid pil efter de 26 uger, som hun
umiddelbart så ud til at kunne klare projektet på.
Og vi har endda været søde ved hende og ladet hende beholde sin muskelmasse.
Alligevel kommer det til at tage hende 52 uger at tabe 5 kg fedt!
Er det så mærkeligt, at folk giver op – resultaterne er simpelthen for små til, at det
kan holde motivationen oppe.
Og vi er ikke færdige endnu…

TIDEN EFTER VÆGTTABET
Hvis ”Charlotte Cardio” kan gennemføre et helt års træning og tabe de 5 kg fedt, vil
resultatet stadig ikke være det samme.
Som vi tidligere har været inde på her i Insider, er muskelmassen altafgørende for din
form og figur, men det afspejles ikke nødvendigvis på badevægten.
Så da de to kvinder træder op på vægten, viser den at ”Charlotte Cardio” har tabt 5
kg, og at ”Stine Styrke” kun har tabt 3 kg.
Hmmm… tænker du måske?
Men som du måske kan huske opbyggede ”Stine Styrke” jo 2 kg MUSKLER.
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Og badevægten kan jo IKKE skelne mellem muskler og fedt, men det kan i den grad
stadig ses på kropsformen!
Selvom vægten siger, at ”Stine Styrke” kun er blevet 3 kg lettere, har hun jo i
virkeligheden stadig tabt 5 kg rent fedt.
Og så har ”Stine Styrke” altså fået en bonus oveni i form af 2 kg kalorieforbrændende
muskelmasse, der får hende til at se slankere og mere fast og tonet ud end sin
søster, fordi den mere kompakte muskelmasse fordeler sig, så den former kroppen
og fylder mindre end den samme mængde fedt.

Vores erfaring er at cardiotræningen, og de manglende resultater, ofte kaster folk ud i
at sænke deres kalorieindtag drastisk, og det gør en i forvejen katastrofal situation
endnu værre, og får korthuset til at skvatte sammen.
Grundlaget for at holde på muskelmassen er væk, og selve kaloriereduktionen vil
også medføre yderligere stresshormoner – altså en krop i frit fald og primet for
fedtlagring.
Kaloriereduktioner kan ikke holdes i længden, og medfører det vi ofte refererer til
som yoyo-kost.
Resultatet på den lange bane er øget fedtlagring og mindre muskelmasse.
”Charlotte Cardio” vil ende med mere fedt på kroppen, end da hun startede på trods
af sine gode intentioner.
Hun brugte de forkerte værktøjer.
”Stine Styrke” vil derimod kunne bevare motivationen og derved fortsætte sin
træning.
Holder hun sin stabile kaloriebalance, vil hun stille og roligt tabe sig yderligere
uden de store kostændringer.
Resultat er ikke til at tage fejl af.
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På trods af mere muskelmasse, som mange kvinder frygter, vil ”Stine Styrke” altså
ikke kun komme til at veje mindre, men også fylde mindre.
That’s the power of strength training!

SURT SPILDT SLID ELLER TOPTUNET
TRÆNING?
Cardiotræning vil for mange give resultater den første korte stykke tid, men
resultaterne vil brat stoppe meget hurtigt grundet kroppens fantastiske evne til at
tilpasse sig.
Ud fra evolutionens synspunkt er dette en helt fantastisk evne, som har gjort os i
stand til at overleve, men i nutidens perspektiv er det en katastrofe, når der ikke er
mangel på kcal.
Og så risikerer du at få den samme kedelige oplevelse med cardio, som vores klient
Mette havde, inden hun landede hos os:
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Har din krop først tilpasset sig cardiotræningen, er der ingen vej ud af denne
kattepine.
Sætter du intensiteten op, kan du ikke holde distancen. At øge mængden er heller
ikke holdbart i længden. Hvorfor øge mængden for at forbrænde den samme
mængde kalorier som tidligere?
Har du i øvrigt tiden og lysten til det?
Øger du alligevel tiden, vil du med stor sandsynlighed rende ind i skader, for uanset
hvilken form for cardio du dyrker, er skader i forbindelse med langvarig træning
hverdagskost. Rygsmerter, knæ- og ankelskader er ikke noget særsyn.
For Mette er det næsten held i uheld, at hendes astma sætter en stopper for det,
inden hun ender med skader, og at hun bliver nødt til at omtænke måden, hun får
vægttabet i hus på.
For Mette er ung, men som du kan se på vores referencer i Insider, og på
hjemmesiden, er der mange af vores klienter der har adskillige år med forgæves
træning på bagen – bogstaveligt talt – når de kommer til os.
Det er altså blot et spørgsmål om tid, inden den konstante belastning og gentagende
stress af kroppen ender med at skabe inflammation i et eller flere led.
Og så ender du med at bruge dine surt optjente skillinger hos fysioterapeuten.
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Og det fremmer altså heller ikke fedtforbrændingen. Ved styrketræningen er der
derimod langt til en øvre grænse. Vægten du træner med, kan øges uden at
tidsmængden skal sættes op, og dermed stimuleres kroppen konstant, og det hele
sker i et tempo, så du mindsker risikoen for skader, såfremt det gøres korrekt.
Derfor er tålmodighed så vigtigt – afkastet kommer først på den lange bane, men til
gengæld vil det være sikkert og stabilt.
Derfor er den helt store take away, og som hele dit forløb er designet til:
Anskaf dig en stor motor, og lad den gøre arbejdet for dig i stedet for konstant at
kæmpe med en lille motor.

Og som vores motto siger…
”Opbyg din styrke og din krop vil følge”
Når dit fokus er på styrken vil alt andet falde på plads…
•
•
•

… smerter og skavanker vil forsvinde
… fedtet vil smelte af
… kroppen opbygges, styrkes og formes

Rigtig god fornøjelse med dit forløb – vi glæder os til at følge din udvikling og
transformation.
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SPECIELLE BONUSSER TIL DIG
Kan du bare ikke få nok, har vi her samlet vores bedste indlæg fra bloggen, samt
andre artikler der giver dig værdifuld information til din livsstilsændring.
Kalorier – Nøglen til at transformere din krop
Hvad er kalorier? Er en kalorie bare en kalorie? Kan man tabe sig på twinkies?
Maksimér dit vægttab uden kalorietælling og andre gimmicks
Få den simple formel til at tabe fedt uden at tælle kalorier, veje alt sin mad eller andre
gimmicks der spænder ben for det permanente vægttab. Vi knuser samtidig 8
genstridige kostmyter.
Sådan får du en tonet krop som en Hollywoodstjerne
Hvordan skal man træne for at få en tonet krop ligesom skuespillerne i Hollywood og
andre kendisser? Pssst... det er præcist det du lærer hos Fortius Fitness.
Træning Med Elastik: Ultimativ Guide + Træningsprogram
Elastikker kan være et effektivt træningsredskab når man ikke lige er i nærheden af
et træningscenter - f.eks. på ferier. Få vores mest effektive elastikprogram samt
hvilke elastikker der er de bedste.
Dødløft - kongen over alle styrketræningsøvelser
Dødløft er en altafgørende øvelse der selvfølgelig indgår i dit træningsprogram. Ingen
anden øvelse har så stor indflydelse på at transformere din krop fra yderst til inderst,
så du bliver den flotteste, stærkeste udgave af dig selv.
Tab dig med junkfood – uden skammen
Få alle dine livretter og alt det forbudte, du ikke må spise til at arbejde for dig – og
ikke imod dig.
Kom frygten for vægtlokalet i fitnesscentret til livs
Er du en af de mange, der bliver rædselsslagne ved tanken om at stå i et
fitnesscenter og løfte vægte? Få 8 gode råd til hvordan du føler dig hjemme i
vægtlokalet.
GUIDE: Slanke lår uden appelsinhud – 5 ultimative tips med øjeblikkelig effekt
Bliv klogere på de 4 myter om appelsinhud, du skal stoppe med at tro på (og kaste
penge efter), og hvordan du beviseligt får faste lår uden appelsinhud.
GUIDE: Flad Markeret Mave – 5 ultimative tips med øjeblikkelig effekt
Bliv klogere på myterne, du skal stoppe med at tro på (og kaste penge efter), og
hvordan du beviseligt får has på bildækket.
2 (fatale) slankemyter, du for alt i verden ikke må falde for
Bliv klogere på 2 af de største fejl du sandsynligvis begår og som forhindrer dig i at
tabe de uønskede kilo og få en sundere og slankere krop.
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