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Guide: Det skal du i stedet gøre for at kom-
me i topform

4 EFFEKTIVE ØVELSER 

SIDE 4
Spinning, step og zumba hjæl-
per dig ikke af med dellerne og 
appelsinhuden. Der skal styr-
ketræning til



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

3LÆG VÆGT I DIN TRÆNING

Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

ANNA BOGDANOVA
●● Født i Ukraine i 1984. Personlig træner, ernæringscoach og 

Z-Health Performance-bevægelsesspecialist – en uddannelse, 
der fokuserer på neurologi og bevægelse.

●● Har udgivet bogen »Skyhøj Forbrænding« og er grundlæg-
ger af succestræningskonceptet »Baller uden buler«.

●● Er specialist i effektive kropsforvandlinger og kendt for at 
skræddersy løsninger, der tager højde for individets særlige ud-
fordringer.
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Spinning, step og zumba hjælper dig ikke af med 
dellerne og appelsinhuden. Der skal styrketræning til
Af Anna Bogdanova

Hvis jeg fik 1.000.000 kr. for at få dig i 
form, ville jeg aldrig satse på kredsløbs-
træning.

Aldrig.
Vil du i topform, øge din sundhed og bruge 

minimal tid på det, skal du droppe kredsløbs-
træning. Det vil sige løb over 3 km, spinning, 
step, zumba etc. som din ’kom i form’ strategi. 

Det er fint, hvis det giver dig smil på læben 
og godt humør – hold fast i kredsløbstrænin-
gen af den grund. Men forvent ikke at trænin-
gen ændrer din kropsform, så du kommer af 
med dellerne og appelsinhuden. 

Det er sandt, at cardiotræning og især 
mange timer med det, vil resultere i et vægt-
tab. Men det er også sandt, at kroppen bliver 
blødere, trættere og mere sukkerkrævende. 
Alt sammen er tegn på et mindre fleksibelt og 
sløvere stofskifte.

Problemet med cardio træning som vægt-
tabsstrategi er at det stresser kroppen og 
bringer den ud af balance. I hvert fald, hvis 
du træner på traditionel vis (d.v.s. langvarigt 
og i moderat tempo).

Når man træner længe (mere end 30 min) 
kan man ikke opretholde en høj intensitet i 
træningen. Det betyder, at din forbrænding 
både under og efter træningen er minimal. 

Det føles måske anstrengende, som om du 
træner virkelig hårdt... Men det er blot fordi, 
dine muskler er drænede. Reelt er intensite-
ten for lav til at gøre nogen som helst forskel 
på din figur. 

Selvfølgelig er det sundt nok at træne kon-
dition. Men ifølge Østerbro-undersøgelsen, 
så stopper de sunde effekter af f.eks. løb, når 
du når over 2-2,5 timers træning om ugen. 

To timer om ugen
Du må gerne løbe. Men hvis du vil holde dig 
sund – så nøjes med 2 timers løb om ugen.

Men vil du ændre din kropsform, skal du 
gå anderledes til værks.Hovedparten af din 
træning – uanset om du vil tage på, tabe dig 
lidt eller meget – skal bestå af: 

Styrketræning, styrketræning, styrketræ-
ning. 

Et smart fedtforbrændingsprogram foku-
serer på ommøblering. Aktiverer og former 
musklerne, samtidigt med at du forbrænder 
fedt. Styrketræning med kettlebells (som er 
mit favoritredskab) stimulerer muskler og 
knogler i hele kroppen yderst effektivt.

Det er godt, fordi: 
 ● Musklerne t din blodsukkerregulering 

og fedtforbrænding. 
 ● Knoglerne producerer hormonet 

’osteocalcin’ – som påvirker din blodsuk-
kerregulering, din hjernefunktion og dine 
kønshormonniveauer. 

 ● Kredsløbet arbejder på højtryk ved de 
dynamiske øvelser, så hjertet ikke blot 
bliver større men også stærkere. 

Så ja – du kan løbe, danse og sjippe ved si-
den af, hvis det giver dig livskvalitet. Men lur 
mig, om ikke du bliver bidt af denne trænings-
form (som er min og mine klienters klare fa-
vorit) og de resultater, du får på mindre tid. 

I de kommende numre af BT Weekend vil 
jeg dele de mest effektive træningsmetoder 
inden for styrketræning med dig.
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Sådan virker Fibramin
Den væske du indtager med 
Fibramin-tabletterne opsuges af 
det specielle fiber, og fylder en 
del af mavesækken, og gør dig 
derved hurtigere mæt.

Mad
Mad

Fibramin

Fibramin er en helt ny måde at tabe 
sig på. Metoden er forbløffende enkel 
og effektiv: Tabletterne indeholder et 
specielt fiber, der suger væske i ma-
vesækken. Derved får man en mæt-
hedsfornemmelse og spiser derfor 
mindre mad.

Du kan kun tabe dig, hvis du forbrænder flere 
kalorier, end du indtager. Sådan er det. Al-
ligevel findes der en slags genvej til vægttab, 
hvor du sætter følelsen af sult og lysten til at 
spise på stand-by.

Fibramin er et helt nyt naturmiddel, som inde-
holder fiberplanten konjakrod, der med do-
kumenteret effekt kan øge dit vægttab, når 
du er på slankekur.

Bevist slankeeffekt
Idéen bag Fibramin er enkel: Når du føler dig 
mindre sulten, spiser du mindre. Hver tab-
let indeholder fiberplanten konjakrod, der i 
maven kan opsuge sin egen volumen hele 
200 gange. Du indtager Fibramin-tabletterne 
sammen med et stort glas vand. I maven op-
løses tabletterne, og fibrene opsuger vandet, 
som derved fylder en del af mavesækken. Så 
får din mave noget at arbejde med, og du får 
en naturlig mæthedsfornemmelse. 

Studier har vist, at den effekt gør det meget 
lettere at tabe sig.

Tab dig – helt enkelt
Tag Fibramin-tabletterne en halv time før 
hvert hovedmåltid. På den måde får du en 
naturlig mæthedsfornemmelse, så du spiser 
mindre. Derved bliver det meget lettere for 
dig, at forbrænde flere kalorier, end du ind-
tager. 

På den måde får du nemmere ved at tabe 
dig – helt uden at føle sult.

Få dine kilo 
   til at rasle af

KLIK HER FOR AT LÆSE 

MERE OM FIBRAMIN

Vil du prøve Fibramin?

•	 Fibramin	forhandles	i	Danmark	kun	
	 hos	Wellvita.	

•	 Produktet	koster	fra	199	kr.		for	
	 1	måneds	forbrug	

•	 Kan	enten	bestilles	på	wellvita.dk		
	 eller	ved	at	kontakte	kundeservice	
	 på	telefon	82	30	30	40.	
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Guide: Det skal 
du i stedet gøre 
for at komme i 
topform
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For at komme i topform, øge din sundhed 
OG bruge minimal tid på det, skal du droppe 
kredsløbstræning (løb over 3 km, spinning, 
step, zumba etc.) som din "kom i form" stra-
tegi. 

Det er helt fint, hvis det giver dig smil på læ-
ben og godt humør – hold fast i dét af den 
grund. Men forvent ikke at ændre din krops-
form og komme af med dellerne og appelsin-
huden. 

Hovedparten af din træning – uanset om du 
vil tage på, tabe dig lidt eller tabe dig meget 
– skal bestå af: 

Styrketræning, styrketræning, styrketræning. 

Det giver dig: 

 ● Højere forbrænding under træning

 ● Højere forbrænding i hvile, når trænin-
gen er slut

 ● Styrke og velformet krop, så huden 
ikke kommer til at hænge, når du har 
tabt det ønskede antal kilo

 
Et smart fedtforbrændingsprogram fokuserer 
på ommøblering. 
Aktiver og form musklerne, samtidigt med at 
du forbrænder fedt. 

Dét gør en hurtig kropstransformation bære-
dygtig. At du ikke går væsentligt ned i vægt, 
men ”blot” ommøblerer kroppen! 

(Har du +20 kg at tabe - så vil du også uund-
gåeligt tabe dig på vægten. Du skal stadig fo-
kusere på styrketræningen - for du skal lære 
dine muskler at begynde at forbrænde fedt 
igen). 

Styrketræning med fx kettlebells (som er mit 
favoritredskab, fordi de kan noget, frie vægte 

og stænger ikke kan - nemlig lære dig at ac-
celerere vægten powerfuldt) stimulerer både 
muskler og knogler i hele kroppen på en 
yderst effektiv måde.

Det er godt, fordi: 

 ● Dine muskler sikrer dig excellent blod-
sukkerregulering og fedtforbrænding. 
De ER din forbrændingsfabrik.  

 ● Dine knogler producerer et hormon 
kaldet ”osteocalcin” – som påvirker din 
blodsukkerregulering, din hjernefunk-
tion, dine kønshormonniveauer. Det er 
forskerne for nyligt begyndt at fokusere 
mere og mere på - hvordan knoglerne 
påvirker vores forbrænding. 

 ● Dit kredsløb arbejder også på højtryk 
ved de dynamiske ("ballistiske" hedder 
det, faktisk) øvelser. Fordelen ved at 
træne dit kredsløb med kettlebells er, 
at dit hjerte ikke blot bliver større (som 
ved almindelig kredsløbstræning) - men 
også stærkere. 

Så en bæredygtig plan for kropsforvandling 
er reelt et 3-i-1 styrketræningsprotokol.   
Som sørger for, at din kondition, styrke, po-
wer (OG smidighed) når niveauer du før tro-
ede var forbeholdt erfarne sportsfolk. 

Kun styrketræning, programmeret på en 
yderst (tids)effektiv og sundhedsfremmende 
måde. 
Som giver dig en helt ny kropsform. 

Og ja - du kan løbe, danse, sjippe ved siden 
af, hvis det giver dig stor livskvalitet og du har 
mere tid til rådighed. 

Men lur mig, om ikke du bliver bidt af denne 
træningsform, som er min og mine klienters 
klare favorit – og de resultater du får på min-
dre tid. 
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I de kommende numre vil jeg dele med dig 
de mest effektive træningsmetoder inden for 
styrketræning. Hvordan du skruer et program 
sammen, som er effektivt og virker for dig på 
den korte og den lange bane. 

Her er et begynderprogram, som du kan be-
gynde at udfordre dine muskler med. Udfører 
du det i de næste 2 uger, kan jeg garantere 
dig, at du vil mærke din motor blive større og 
din forbrænding skyde op i vejret. 

Du skal træne 4 dage om ugen. Din træning 
kan vare alt mellem 10-20 minutter, afhæn-
gigt af din træningskapacitet eller tid til rådig-
hed. 

Vælg en udfordrende vægt, for de fleste 
kvinder vil 8 kg kettlebell være en rigtig god 
start – for mænd 12 eller 16 kg, afhængigt af 
grundstyrke. Du bliver dog hurtigt stærkere, 
hvis du holder fast i styrketræningen. 

Dag 1 + 4 træner du øvelse A og B på skift, 
inden for den valgte tidsramme. 
Dag 2+5 træner du øvel-
se C og D på 

skift, inden for den valgte tidsramme. 

Notér, hvor mange runder du når på den an-
givne tidsramme – med de pauser der skal til, 
ofr at du føler dig stærk i hver eneste runde. 

Fra uge til uge skal du lave flere runder inden 
for den samme tidsramme – og når du ikke 
kan lave flere runder, er det tid til at øge væg-
ten og holde længere pauser igen. 

Dag 3+6+7 har du fri – men du må gerne 
holde dig aktiv på andre måder, gå ture - eller 
vælg den aktivitet, du holder af. Disse dage 
er ikke dér, hvor du skal forbrænde en masse 
kalorier. Drivkraften skal være en aktivitet der 
bringer dig glæde og får dig til at slappe af 
og restituere fra styrketræningsdagene. Ikke 
noget, der efterlader dig som en vredet klud, 
udmattet på sofaen, efterfølgende. 

Lav evt. en opvarmning, som gør dine led 
klar til træningen – vælg et af mine program-
mer på BT Plus, inden du går i gang med 
træningen. 
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EFFEKTIVE  
ØVELSER 4 
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BOX SQUAT
 ● Sæt en stol eller bænk bag dig. 

 ● Begynd med en højde, hvor 
din hofte ender lidt højere end 
dine knæ (over parallel), og sæt 
den senere lavere, så du gradvist 
lærer at gå dybere ned.

 ● Hold en kettlebell i hænderne 
foran brystet.

 ● Albuerne skal pege nedad. 

 ● Løft brystet og træk hagen let 
tilbage.

 ● Træd bagud, til hælene er helt 
tæt på bænken. 

 ● Træk vejret ind, og sæt dig 
langsomt tilbage på 3-4 sekunder 
ved at sprede balderne aktivt og 
lade hofterne stritte bagud. 

 ● Så snart dine balder rører 
bænken, rejser du dig eksplosivt. 

 ● Slip ikke balderne nede i bun-
den! 

 ● Ånd ud, når du er oppe.

 ● Lav 5-8 gentagelser.
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1-ARM ROW
 ● Bøj i benene og strit med 

numsen. 

 ● Før dit strakte venstre ben 
bagud og drej foden lidt udad. 

 ● Din lænd skal være lige og 
brystet oppe. 

 ● Det meste af din vægt skal lig-
ge på dit bøjede højre ben (mærk 
især vægten på højre balde). 

 ● Bøj forover med kroppen, så 
du støtter med højre hånd på dit 
højre lår. 

 ● Skulderbladet væk fra øret og 
frem med brystet. 

 ● Hold din kettlebell i din venstre 
arm og hovedet i forlængelse af 
kroppen. 

 ● Træk venstre albue så langt 
tilbage mod hoften og opad som 
muligt, mens skulderbladet ikke 
må kravle op mod øret. Herefter 
føres armen tilbage til udgangs-
stillingen på 3-4 sekunder, uden 
at du slipper spændingen i 
bunden. 

 ● Fokusér på at skulderbladene 
er nede og brystet peger frem 
hele tiden. 

 ● Lav 5-6 gentagelser og skift 
side. 
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WINDMILL  
- MED VÆGT NEDE 
 
1. Stå oprejst med begge fød-
der pegende mod venstre, mens 
overkroppen peger lidt mere lige 
frem

 ● Placer en kettlebell på indersi-
den af venstre fod og stræk højre 
arm lige i luften.  
 
2. Strit med bagdelen ud til højre, 
mens du folder i hoften og bøjer 
lidt ned i benene. 

 ● Vægten ligger mest på din 
højre fod og højre balde

 ● Hold brystet oppe, mens du går 
så langt tilbage med hoften som 
muligt uden at runde i ryggen

 ● Imens drejer du lidt indad i 
højre skulder. 

 ● Saml din kettlebell op med 
venstre hånd, samtidigt med at 
du hele tiden kigger op på højre 
hånd. 

 ● Brug så den højre balde til at 
skubbe dig op med igen og tag 
kettlebell’en med op, i strakt arm. 

 ● Drej samtidigt højre arm tilbage 
og spænd i balderne på toppen 
– så du står helt rank og oprejst 
igen. Sænk skuldrene, så du kan 
mærke spændingen omkring 
armhulen i topposition. 

 ● OBS: Bevægelsen sker ikke i 
ryggen, men i hoften. 

 ● Udfør 3-5 gentagelser. Ned - 
på 3-4 sekunder, op - bestemt på 
1 sek.

 ● Skift fra side til side med de 
små pauser, der skal til, for at du 
kan holde teknikken. 
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HALO  

 ● Hold din kettlebell med bunden opad. 
 ● Sæt nu dine arme, sådan at der er 90 

graders vinkel på din venstre og højre 
underarm og bunden af kettlebell’en nu 
peger mod din venstre skulder. Hold 
skulderbladene nede. 

 ● Før nu kuglen bag om hovedet, mens 
du trækker vejret ind og åbner op i bryst-
kassen og skubber skulderbladene læn-
gere nedad. 

 ● Kom om på den anden side med kug-
len, mens du trækker den ned og puster 
kraftfuldt ud med et ”tsss” lyd, så dine 
arme igen ender i 90 graders vinkel. 

 ● Du skal mærke en god spænding i 
dine bryst-, ryg og mavemuskler, når du 
afslutter hver eneste gentagelse. Spænd 
godt i balderne og stå stærkt og højt, 
mens du udfører øvelsen. 

 ● Lav 3-5 gentagelser og skift siden.  
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Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
dag året rundt om:

Sundhed

MotionPrivatøkonomi

Rejser

Slank

Se mere 
på bt.dk/plus 

eller 
b.dk/plus


