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Søren Fruerlund
Uddannelsesansvarlig

Rigtig god fornøjelse!

VELKOMMEN TIL
AVANCERET PROGRAMMERING

Dette kursus er en overbygning på din uddannelsesbaggrund som personlig træ-
ner eller lignende. Der kan være overlap fra tidligere, men vi har samlet op på de 
vigtigste elementer fra din basistræning. Vi glæder os til at gå mere i dybden med 
programmering sammen med dig – til din og dine klienters fordel. Vi vil allerede 
fra starten af gøre dig opmærksom på, at det er vigtigt for din forståelse af materi-
alet, at du bruger det i praksis. Brug det i praksis – vend tilbage til pensum – brug 
det endnu mere. Brugen af viden gør den værdifuld.

Vi vil anbefale, at du studerer på følgende måde:
1. Se alle lektioner igennem med kompendiet ved din side
2. Læs kompendiet 
3. Se alle lektionerne igen og tag noter.
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Mit navn er Rune og jeg er uddannelsesansvarlig for personlig træner ud-
dannelsen samt underviser for TrænerAkademiet. Jeg er underviser fordi 
jeg gerne vil være med til at højne standarden for personlige trænere, så vi i 
branchen som helhed kan hjælpe vores klienter med at opnå deres mål. Det 
er vigtigt for mig at sørge for, at mine elever får den bedst mulige start på livet 
som personlige trænere og efterfølgende kan bygge mere viden på. Derfor er 
det selvsagt vigtigt at få klædt dem godt på til dette.

Udover mit arbejde ved TrænerAkademiet arbejder jeg som CHEK Practitio-
ner ved Fruerlund Care, som er beliggende i Århus centrum. Vi arbejder med 
en holistisk tilgang med vores klienter, hvilket kan involvere både træning, 
kost, søvn, stresshåndtering og mobilitet. Derudover har jeg en lang række af 
uddannelser og kurser, herunder kandidat i idræt fra Aarhus Universitet, CHEK 
Institute, Kilo, Muscle Nerds m.m..

Mit navn er Søren, og jeg er Head of education ved TrænerAkademiet. Udover 
mit arbejde ved TrænerAkademiet driver jeg Fruerlund Care, hvor jeg arbejder 
med klienter i det daglige. Derudover er jeg mentor for coaches og træner 
samt assisterende underviser hos CHEK Institute.

Min tilgang til træning har udviklet sig meget de senere år. Jeg arbejder ud fra 
en overbevisning om, at kroppen er utroligt intelligent, så jo bedre vi lærer den 
at kende, jo bedre kan vi hjælpe folk og give dem redskaberne til at hjælpe 
sig selv. Noget jeg også bringer ind i mit arbejde med mine klienter og i min 
undervisning. De typiske klienter jeg arbejder med i dag er det man betegner 
som ”komplekse cases”. Mit speciale er at skabe holdbare løsning til dem som 
har prøvet alverdens tiltag tidligere.  

Rune
Underviser

Søren Fruerlund
Uddannelsesansvarlig

MØD DINE UNDERVISERE
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At lave et program som passer så godt 
som overhovedet muligt til den giv-
ne klient kræver at vi tager højde for 
mange forskellige parametre. I dette 
indledende afsnit skaber vi et overblik 
over nogle af disse samt vigtigheden 
af dem.

De syv basisbevægelser
Når vi snakker om funktionalitet, så er 
vi også nødt til at kigge nærmere på, 
hvilke bevægelser der kræves for at 
opretholde, eller skabe, en funktionel 
krop. Med en funktionel krop lægger 

vi, i dette kompendium, vægt på det, 
som kræves i vores hverdag for at 
komme bedst mulig igennem den. 
Samtidig med det vil vi kigge nær-
mere på, hvilke bevægelser det har 
været nødvendigt for os at mestre for 
at komme igennem en hverdag som 
menneske gennem de seneste 
10.000 år.

I sin enkelthed kan det skæres ned til 
syv basisbevægelser, som alle er be-
vægelser, der er vigtige at kunne for at 
have en stærk og funktionel krop.

PROGRAMMERING OG PERIODISERING
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Squat

Lunge

Bend

Push

· Har været en hvileposition, vi har siddet i.
· Er en bevægelse, hvor vi bevæger ankel, knæ og hofteleddet.

· Lidt det samme som en squatbevægelse, men er unilateral, hvilket 
  vil sige, at den kræver mere stabilitet.

· En bevægelse, vi blandt andet anvender til at samle objekter op fra 
  jorden.
· Er en bevægelse, som primært foregår i hofteleddet samt columna. 
· Primært bevægelse i det sagitale plan.

· Er det at skubbe noget væk fra os med armene.
· Er en bevægelse i skulder, albue og håndled. Fingre og scapula
  kan også inddrages. 

Pull
· Er det at trække noget eller nogen til os.
· Er samme led, der bevæges som i push.
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Basisbevægelserne bruges ofte i kom-
bination. Hvis jeg for eksempel træk-
ker en gren hen ad jorden, så vil både 
bend, pull og med al sandsynlighed 
twist være i spil. Hvis jeg bevæger mig, 
så vil lunge og gait også være med i 
bevægelsen.

Forståelsen for disse basisbevægelser 
er vigtig for at kunne designe funk-

tionelle styrketræningsprogrammer, 
så klienten opnår sit fulde potentiale 
i træningsprogrammet. Alle basis-
bevægelser bør som udgangspunkt 
medtages eller tilsigtes i alle styrke-
træningsprogrammer, hvis målet er en 
sundhed og funktionel krop, som både 
performer til og uden for træningen.

Twist

Gait

· En bevægelse, der blandt andet bruges til at generere kraft, og er en 
  af de meste brugte basisbevægelser.
· Er en bevægelse, som foregår via rotation af columna.

· Gait er den tekniske term for gang. 
· Det er en bevægelse, der deles op i tre faser:
 · gang 
 · løb
 · sprint
· Det er tre neurologisk forskellige bevægelser, hvorfor de deles op.
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Når vi i dag snakker om at gå, er det 
noget, som alle mennesker kan, forud-
sat, at de ikke har sygdomme eller lig-
nende. De fleste vil sågar også opfatte 
gang som en nem bevægelse.

Kigger vi mange tusind år tilbage, var 
det dog ikke en bevægelse, der fand-
tes. Det har taget meget lang tid at 
udvikle os fra de tidlige 

menneskestadier til der, hvor vi er nu. 
Vi er, simplificeret set, gået fra sid-
dende/kravlende til stående gennem 
mange tusinde/millioner år. Træder vi 
et skridt tilbage og kigger biomeka-
nisk på bevægelsen ”at tage et skridt”, 
bliver det tydeligt, at der er flere for-
skellige ting, som skal gå op i en højere 
enhed, for, at man kan mestre den.

SLYNGSYSTEMER

Systemer, der arbejder sammen for at skabe en optimal gaitbevægelse

POSTERIOR OBLIQUE SYSTEM

Består af: Latissimus dorsi + gluteus maximus 
(kontralateralt).

Anvendes: I den initielle fase af det at tage et skridt 
skabes spænding over thoracolumbal fascia, som 
assisterer i stabiliseringen af SI-led (sacro iliaca) på 
standbenet.

DEEP LONGITUDINAL SYSTEM

Består af: Tibialis anterior, peroneus longus, biceps 
femoris, sacrotuberositas ligament (thoracolumbale 
faascia) over til kontralaterale multifidus.

Anvendes: ved hællanding.
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Ethvert af disse systemer har altså en 
rolle at spille i en optimal gangfunkti-
on, som videre kan overføres til andre 
ting som eksempelvis løb, håndbold, 
fodbold og så videre. Hvordan belast-
ningen vil transfereres/distribueres 
gennem kroppen, når vi går, vil foregå 
på samme måde, når vi bevæger os 
med højere hastigheder.

Et eksempel kunne være funktionen af 
Posterior Oblique System, når vi tager 
et skridt. Jævnfør ovenstående arbej-
der gluteus maximus og modsatte lat-
tisimus dorsi over den thoracolumbale 

fascia som stabilisator for SI-leddet for 
standbenet. Skulle for eksempel lattisi-
mus dorsi være inhiberet/have nedsat 
funktion vil det betyde, at gluteus ma-
ximus skal arbejde endnu hårdere/for-
kortes samtidig med, at stabiliseringen 
over SI-leddet vil blive suboptimal. 

Med tiden kan den overarbejdende/
forkortede gluteus maximus blive 
irriteret. Det kan også ske ved andre 
muskler, da en muskel som piriformis 
ofte rekrutteres som en sekundær sta-
bilisator af SI-leddet.

ANTERIOR OBLIQUE SYSTEM

Består af: Adduktorer + oblique internus og den 
kontralaterale oblique externus.

Anvendes: Stabiliserer overkrop oven på 
standbenet og roterer hofte fremad for at 
positionere hofte og bækken optimalt til den fore-
gående hællanding.

LATERAL SYSTEM

Består af: Gluteus medius og minimus samt de 
ipsilaterale adduktorer og kontralaterale quadra-
tus lumborum.

Anvendes: Forestil dig at tage et skridt op ad 
trappen. Hvis højre ben løftes op på næste trin, 
stabiliserer gluteus medius og minimus samt de 
ipsilaterale adduktorer bækken. Samtidig aktiveres 
kontralaterale quadratus lumborum, som eleverer 
bækkenet tilstrækkeligt til at skabe plads til det 
svingende ben.
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GANG

For den gennemsnitlige voksne, vil 
der være en lateral rotation i fødderne 
på 5-7 grader. En sund voksen har en 
gangcyklus (to skridt) på 1,37m/s og 110 
skridt per minut. Undersøgelser viser, 
at kvinder har en højere kadence ved 
selvvalgt tempo og ved samme tempo 
som manden. 

Når vi analyserer en cyklus for gang, så 
vil der i ca. 20 % af tiden være kontakt 
ved begge fødder. Det er modsat løb, 
hvor begge fødder aldrig har kontakt 
til underlaget samtidig. Standfasen 
fylder 60% af en gangcyklus, og sving-
fasen fylder dermed 40%. 

Årsagen til, at dette kan være vigtigt at 
vide, er i relation til, hvorvidt open og 
closed chain-træning skal være domi-
nerende. Du bør være opmærksom 
på i, hvilken af disse faser, klienten har 
udfordringer og på hvilket ben. 

Fundamentet nedefra er foden. Foden 
er det, der har kontakt til underlaget. I 
dag har langt de fleste mennesker en 
overpronation ved landing, da de ikke 
er stærke nok til at arbejde excentrisk 
på supination. Selvom mange snakker 
om at give ekstra støtte for pronation, 
kan det være essentielt at overveje, om 
det er en medfødt struktur, der er årsa-
gen til overpronation, eller om det helt 
basalt skyldes, at muskulaturen ikke er 
tilstrækkeligt udviklet. 

En simpel test til at afklare dette kan 
være at fratage tyngden fra klientens 
fod for at se, om de kan supinere til-

strækkeligt. Derfor er fodtøjet også 
vigtigt. Der er nogle studier, som 
blandt andet viser, at vi lander bløde-
re, hvis vi har en minimalistisk sko på i 
forhold til en sko med god affjedring. 
Ofte vil det også afføde, at selve landin-
gen er anderledes. 

Prøv at løbe i bare tæer på græsset. 
Ved en lille stigning i hastighed, vil 
mange ændre deres bevægemønster 
til en landing, der minder mere om for-
fodslanding. Ved samme hastighed i 
en affjedret løbesko vil mange have et 
bevægemønster til en landing, der er 
tættere på hællanding. Bækkenet skal 
under gangcyklus have lige meget 
anterior og posterior tilt. Hoften starter 
i 30 graders fleksion og kommer kort 
i 10 graders ekstension. Der er altså 
ikke den store bevægelse i hofteleddet 
under gang – slet ikke i forhold til flek-
sibilitetsnormalerne for hofteleddet. 

Ankelleddet kommer noget tættere på 
fleksibilitetsnormalen, da det kræver 
omkring 10 graders dorsal fleksion for 
at gå optimalt. 

Kompensationsmønstre
Herunder finder du de normale re-
striktioner og kompensationsmønstre 
under gang. Der kan forekomme man-
ge flere, hvorfor du ikke bør være fast-
låst til disse.
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Begrænset hofteekstension

Ved hællanding er hoften startet på ekstension. 
Ved manglende hofteekstension kan der enten forekomme et an-

terior tilt og en lumbal ekstension i stedet for en 
hofteekstension. Grunden til dette er, at den begrænsede 

hofteekstension ofte skyldes, at iliopsoas er forkortet. Når femur be-
væger sig bagud og derved strækker iliopsoas, så vil det begynder 

at trække enten de lumbale hvirvler frem eller pelvis anterior. 

Manglende evne til dorsal fleksion og ekstension af storetå

Ved manglende dorsal fleksion ses det ofte, at tæerne peger 
ud, og der vil ofte komme en øget pronation. Det kan resultere i 
manglende knæfleksion på standbenet og i nogle tilfælde føre 

til hyperekstension af knæleddet.

Det kan også forhindre tæerne i at løftes fra jorden, hvilket 
betyder, at der i svingfasen kan komme ekstra knæ- eller 

hoftefleksion. Kroppen ønsker ikke kontakt mellem tæerne og 
jorden i svingfasen, hvorfor det bliver påkrævet at løfte tæerne 

på anden vis. 

For at kunne opretholde et normalt bevægemønster kræver det 
45 graders ekstension af storetåen. Vinklen måles mellem første 
metatarsal og proximal phalanx af hallux. Selvom der kan skabes 

45 graders ekstension i open chain, skal du være opmærksom 
på, hvad det kræver for at opnå det. Hvis klienten oplever et stort 
stræk i forbindelse med det, så kan det være, at kroppen vælger 
en anden strategi end 45 graders ekstension af storetåen under 

gang. Kroppen gør altid sit bedste på at gøre det let. Hvis den 
finder det anstrengende at skabe 45 graders ekstension af 

storetåen og mindre anstrengende ved plantarfleksion, 
knæfleksion og hoftefleksion, så vil den vælge sidstnævnte. 
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Udfordringer i det laterale system

I det frontale plan er der et minimalt drop ved svingbenet, inden 
det passerer standbenet. Ofte vandret. 

Vær her opmærksom på den kompenserende trendelenburg 
og trendelenburg. Du kan også lægge mærke til, hvordan 

tæerne arbejder for klienten, hvis de er uden sko. Ved trende-
lenburg er det ikke unormalt, at kroppen rekrutterer piriformis 
og tæerne for at skabe stabilitet. Derfor kan der forekomme en 
lateral rotation af hoften på den side, hvor der måtte være tren-

delenburg. Du kan bede klienten stå på et ben med minimal 
lateral rotation for at se, hvad der sker. 

Restriktion i oblique systemer

Torsoen er vigtig for gangfunktionen. Restriktioner i torsoen kan 
øge energiforbruget med op til 10 %. Derudover bruges armene 
også til at modvirke rotation, og som du ved fra systemerne, er 

obliques også med til at skabe energi og stabilitet. 

Hvis du sammenligner mennesket med mange andre gående 
landdyr, så er vi noget af det mest udholdende. En af grundene 

er de fire systemer.

Observationer i bevægemønstret
Ved ændring af biomekanik vil der 
forekomme kompensationsmønstre. 
I skemaet er oplistet en række ofte 
observerede udfordringer og deres 
kompensationsmønstre.

Husk, at der kan være andre årsager 
til kompensationsmønstre. Herunder 
fear avoidance behavoir, viscerale so-
matiske flekser, nerveafklemninger og 
mere til. 



_ SIDE 15

Kraftudvikling under gang vs. løb 
Når vi skal sammenligne gang og løb, 
så er det vigtigt at understrege, at det 
er to forskellige biomekaniske bevægel-
ser. Som eksempel kan du herunder se, 
hvordan kraftudførslen skabes. Bemærk 
især, hvordan knæ- og hofteekstension 
spiller en langt større rolle i løb. Det er 

derfor vigtigt, at du husker på, hvilket 
bevægemønster klienten ønsker at 
performe i. Selvom selve kraftudførslen 
naturligvis er større ved løb, så er forde-
lingen af arbejdet markant anderledes. 

Udfordring

Udfordring

Standbenet

Svingbenet

Kompensation

Kompensation

Øget plantar fleksion

Manglende knæfleksion på svingbenet

Øget knæfleksion

Hyperekstension af knæet og hoftefleksion 
på standbenet

Plantar fleksion på standbenet eller øget 
hoftefleksion på svingbenet

Øget knæ- og hoftefleksion på svingbenet

Svækket quadriceps

Reduceret knæfleksion og dorsal fleksion 
på svingbenet

Hoftefleksion på standbenet

Circumduktion på svingbenet
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LØB

Modsat gang så kommer hoften ikke i 
posterior tilt, men er hele tiden i anteri-
or tilt ved løb. Hoften kommer stort set 
aldrig i ekstension, men kommer over 
40 graders hoftefleksion. Svingfasen 
fylder 60%, og der er kontakt i 40% af 
tiden. Husk derudover, at der altid kun 
er unilateral kontakt i forbindelse med 
løb, da der kun er en fod, som vil have 
kontakt til underlaget. 

Allerede her er det tydeligt, at det er 
andre arbejdskrav end ved gang. Kon-
takttiden er markant kortere, hvilket 
kan være en af grundene til, at hof-
teabduktorerne skaber mindre kraft 
under løb. Kroppen er mere i fremdrift 
grundet den øgede hastighed. 

Under løb findes der yderligere en 
kategori: sprint. Som nævnt tidligere 
vil de fleste af os ændre bevægemøn-
ster omkring foden ved ændret hastig-
hed. Derfor kan det godt ske, at vi har 
nogle restriktioner under gang og løb, 
som vi ikke oplever under sprint. Det 
kan tværtimod også være, at vi oplever 
det som en fordel. Hvis man observe-
rer en sprinter med manglende dorsal 
fleksion i de statiske test, så kan det 

skyldes, at tibialis anterior ikke kan 
trække akillessenen op i open chain. 
Men samme spændstighed for akilles-
senen kan være en stor fordel i closed 
chain, da der vil ske minimal dorsal 
fleksion efter kontakt med forfoden, 
hvorfor knæ- og hofteekstension kan 
ske hurtigere.

Samme atlet vil på baggrund af oven-
stående have udfordringer med squat 
i styrketræningsrummet. Der vil fore-
komme en mere hoftedominant squat, 
som sætter større krav til fleksibilitet 
i hamstrings. Hvis ikke atleten har en 
stor fleksibilitet i hamstrings, kan der 
hurtigt forekomme en lumbal fleksion. 
Hvis det sker ensidigt, vil det samtidig 
medføre en vægtforskydning.

Det er vigtigt, at du hele tiden kigger 
på, hvad klientens mål er, og hvordan 
deres eventuelle restriktioner kan 
hæmme dem eller være en fordel for 
dem. Det er her, at du med din vur-
dering skal foretage et valg efter, hvor 
vigtigt det er for den pågældende 
klient. Husk også at tage deres 
hverdag i betragtning.
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Kroppen er et system af systemer, 
hvorfor der er mange indvirkninger på 
kryds og tværs. Da slyngsystemerne 
går fra foden til kraniet, vil der derfor 
være oceaner af områder, som kan 
påvirkes og som bliver påvirket. En af 
disse er coren. Coren er som udgangs-
punkt defineret som kroppen minus 
arme og ben, men for at give en klar 
definition af coren i denne kontekst, så 
vil vi i dette tilfælde koncentrere os om:

Corens første instans
Transversus abdominis, bækkens-
bundsmuskulaturen og multifidus 
fungerer på samme neurologiske 
kredsløb. Det vil sige, at hvis den ene 
aktiveres, så vil, eller bør, de andre også 
aktiveres.

Disse tre muskler skaber stabilitet, 
først og fremmest omkring den lum-
bale del af columna og pelvis. De er 
med til at stivgøre dette område, hvil-
ket er fordelagtig, når der skal absor-
beres en relativ høj kraft, eller der skal 
generes kraft. Kraftoverførslen gen-
nem et led, der er stabilt, er større rela-
tiv til et led, hvor stabiliteten mangler. 
Dernæst skaber optimal stabilitet også 
en optimal rotationsakse i eksempelvis 
et kast. Tager vi stabiliteten i skulder-
leddet som eksempel, så vil en optimal 

funktion af rotatorcuffen skabe den 
perfekte rotationsakse til at foretage 
et kast. Caput humeri vil rotere perfekt 
inde i skulderleddet. Hvis en af musk-
lerne i rotatorcuffen trækker mere end 
de andre i humerus, så vil rotationsak-
sen bliver suboptimal. Det kan eksem-
pelvis være subscapularis, der roterer 
skulderleddet mere medialt. Det vil 
betyde, at du i et kast ikke kan trække 
hånden langt tilbage, og derved mi-
ster du noget range of motion. Det vil 
mindske kraftgenereringen.

Hvis vi igen kigger på området om-
kring pelvis og den lumbale del af 
columna, så vil transversus abdominis 
øge det intraabdominale pres, da det 
blandt andet mindsker omkredsen af 
taljen og skaber lidt ekstension i co-
lumna gennem den thoracolumbale 
fascia. Samtidig med dette vil de inder-
ste fibre af multifidus aktiveres. Disse 
fibre er primært type 1-fibre, hvorfor 
deres tærskel for aktivering er lav. Der-
udover aktiveres bækkenbunden, så 
bækkenet både er stivnet af rundt om 
og forfra, bagpå og i bunden.

Corens anden instans
Hvis belastningen bliver relativt stor, 
så kan diaphragma også bruges som 
stabilisator. Det kan ske ved følgende 
proces:

CORENS RELATION TIL
SLYNGSYSTEMERNE

· Diaphragma
· Transversus abdominis
· Bækkenbundsmuskulaturen
· Multifidus

1. Diaphragmisk vejrtrækning (Transversus abdo-

minis arbejder excentrisk).

2. Transversus abdominis (TVA), multifidus (MF) og 

bækkenbundsmuskulaturen (BB) aktiveres.

3. Øvelsen udføres samtidig med, at der sker en 

forceret ekspiration (forceret udånding). 
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Grunden til, at der skal ske en force-
ret ekspiration, er, at TVA, MF og BB 
fortsat er aktiveret. Udånding vil, i det 
hele taget, være med til at ændre det 
intraabdominale tryk og blodtrykket i 
blodkarrene. Diaphragma vil langsomt 
slappe af, efterhånden som udåndin-
gen sker.

Hvis kraftgenereringen skal være stor, 
så vil vejret blive holdt. Det sikrer, at 
diaphragma fortsat er kontraheret og 
holder presset højt i abdomen. Det 
er blandt andet derfor, at man ser, at 
mange af os holder vejret helt automa-
tisk, når vi løfter noget tungt.

Bemærk, at dette kun bør ske, hvis det 
er tungt. Hvis kroppens første instans 
ikke fungerer optimalt, så kan det 
sagtens ske, at kroppen hurtigere vil 
rekruttere diaphragma til stabilitet. 
Derfor er det ikke unormalt, at det for 
mange kan være svært at få vejrtræk-
ningen med i øvelserne. De vil hellere 
holde vejret, hvis de skal holde stabili-
teten. 

En af årsagerne til, at TVA, MF og 
BB ikke fungerer optimalt, kan være 
visceralerne. 

Det gælder også ved inflammationer i 
mave- og tarmsystemet. Hvis der er in-
flammation i mave- og tarmsystemet, 
så vil det give et sensorisk input til ner-
vesystemet. Nervesystemet prioriterer 
kroppens ressourcer, hvorfor den vil 
hæmme brugen af muskulaturen, hvis 
nerver udspringer fra samme segment 
i columna. Det vil først og fremmest 
hæmme/inhibere bruge af type 
1-fibrene. Det betyder, at det derfor 
ofte vil være de udholdende muskel-
fibre, som inhiberes. Det kan eksem-
pelvis ses i form af oppustethed, der er 
en inhibering af TVA, som derfor også 
påvirker MF og BB. 

Stabiliteten vil derfor reduceres ved en 
suboptimal organfunktion i abdomen. 
Den manglende stabilitet vil nedsæt-
te muligheden for kraftgenereringen 
og skabe en suboptimal position for 
leddene. Der vil i den forbindelse ofte 
skabes en mere uhensigtsmæssige 
slitage på leddene. 

Som en sidenote bør du som løbetræ-
ner også være særlig opmærksom på 
mave- og tarmsystemet, da inflamma-
tion kan skabe slim i næsen og derved 
kraftigt nedsætte iltoptagelsen gen-
nem næsen. Hvis den sænkes, så vil 
kroppen forsøge at få mere ilt gennem 
munden. Udfordringen er, at tungen 
er i vejen, når hovedet er neutralt. 
Tungen er med til at skabe stabilitet 
af hovedet og kæbeleddet, men hvis 
kroppen mangler ilt, så er stabiliteten 
mindre vigtig. Derfor vil kroppen for-
søge at få tungen ned i undermunden 
for at skab fri passage til luftvejene. 
Det gør den lettest ved at skyde 
hovedet frem. Når det gøres, så vil hele 
kroppens tyngdepunkt forskydes, og 
biomekanikken ændres.

Foruden en forringelse af iltoptagel-
sen, vil det også ændre brugen af hele 
kroppens muskulatur. Det kan således 
også være, at løberen oplever spændte 
skuldre efter løb, spændingshovedpine 
eller måske bare nedsat performan-
ce de dage, hvor der er slimdannelse 
i næsen. På næste side kan du se en 
illustration af, hvordan inflammation 
i mave- og tarmsystemet influerer på 
en lang række faktorer, der kan hæm-
me den enkeltes performance. Der er 
langt flere faktorer, som indvirker på 
hinanden, men som minimum bør du 
være opmærksom på sammenhæn-
gene og henvise til en kostvejleder, 
Perception Coach, Health Coach eller 
CHEK Practitioner Level 2 eller over.
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Inflammation i 
mave- og 

tarmsystemet

Nedsat 
corefunktion

Suboptimal 
belastning på led

Nedsat 
performance

Hyperventilation

Ændring af 
biomekanik og 

bevægemønstre

Vejrtrækning 
gennem mund

Nedsat ventilation 
i næsen

Øget sekretion fra 
slimhinder

Hovedet frem og 
nedsat stabilitet af 

hoved, kæbe 
og nakke

Øget rekruttering 
af levator scapula, 

SCM og øverste 
trapezius m.m.

Corens indvirkning på slyngesystemer
Vi vil nu kigge lidt nærmere på slyng-
systemerne og corens indvirkning. 
Vær opmærksom på, at alle slyngsy-
stemer krydser kroppens midte. Derfor 
er stabiliteten ved coren essentiel for 
optimal brug af slyngsystemerne. Hvis 
coren ikke fungerer optimalt, så vil 
kraftoverførslen heller ikke kunne 
fungere optimalt. Dette gælder både 
i forhold til stabiliseringen af pelvis og 
den lumbale del af columna, men også 
i forhold til kompensationsmønstre.

1. EKSEMPEL
Hvis corefunktionen ikke er optimal, vil 
stabiliteten omkring pelvis være ned-
sat. Kroppen vil fortsat gerne have sta-
biliteten. Derfor vil den forsøge at finde 
andre veje. Lad os antage, at løberen 
ikke kan bruge transversus abdominis 
i tilstrækkelig grad. Det kan være, at 
løberen har øget lordose 
(lændesvaj) i den lumbale del af co-
lumna. Det vil ofte skabe et større 
anterior tilt af pelvis. For at kompen-
sere for dette, så kan kroppen vælge 
at rekruttere gluteus maksimus eller 
øverste fibre af hamstrings til at tilte 
bækkenet mere posterior. 



AVANCERET PROGRAMMERING _ SIDE 20

Hvis kroppen vælger at rekruttere 
øverste fibre af hamstring til at hjælpe 
med at stabilisere, vil det betyde en 
konstant rekruttering af muskulaturen 
i området. Dette vil gøre, at løberen i 
mindre grad kan lave hoftefleksion. 

Den mindre grad af hoftefleksion bety-
der, at jeg under gait vil have sværere 
ved at lave samme knæløft. Enten skal 
hoftefleksorerne 
arbejde tilsvarende hårdere, eller også 
vil knæløftet blive mindre. Det bliver 
derfor sværere at aktivere Anterior Ob-
lique System, da det vil stille større krav 
til at kunne strække hamstring, som er 
konstant rekrutteret, fordi den anven-
des til at hjælpe med at stabilisere og 
dermed vil have svært ved at strække 
sig ud. 

Derudover skal hamstring arbejde 
hårdt excentrisk, når vi laver sprint. 
Hamstring skal beskytte knæleddet 
ved at stoppe knæekstensionen. Der-
udover er den kraftgenerator i form af 
hofteekstension. Men 
hamstring arbejder i forvejen som 
stabilisator ved hofteleddet også. Det 
skaber en langt større belastningen på 
hamstring. 
Udover nedsat performance kan det 
medføre konstant irritation eller endda 
skader af hamstring. 

2. EKSEMPEL
Nedsat corefunktion mindsker stabi-
litet. Når vi står, så vil tyngdekraften 
trækker os mod adduktion, fleksion, 
medial rotation og pronation – altså 
mod en fosterstilling. 

Lad os arbejde med samme scenarie 
som ovenfor. Vi har allerede kigget lidt 
på det omkring fodtøj. Hvis bækkenet 
er anterior tiltet, så vil vi have større 
tendens til at søge mod medial rotati-
on i hofteleddet og i sidste ende skabe 

mere pronation, som derved påvirker 
Deep Longitudional System. Det vil 
kræve mere arbejde for tibialis anterior 
at stoppe pronationen, og over tid vil 
det trætte tibialis anterior. Stødet vil 
ramme caput fibula mere end tiltænkt 
grundet pronationen, og der kan ska-
bes en overbelastning her eller om-
kring hofteleddet, da caput femur ikke 
er optimalt positioneret ved landing. 
Derudover bliver performance nedsat, 
da ankelled, knæled og hofteled ikke 
har optimale positioner at genere kraft 
ud fra. 

Bemærk også, at denne mediale rota-
tion i hofteleddet samtidig skaber en 
adduktion af selvsamme led. Derfor 
påvirker det også det Laterale System, 
da glutes medius og minimus skal ar-
bejde hårdere for at undgå uhensigts-
mæssig bevægelse i det frontale plan. 
Der kan derfor forekomme trendelen-
burg eller kompensation herfor, hvilket 
betyder, at kroppen bruger flere res-
sourcer end den bør for at bevæge sig 
fremad.

Opsamling på corens relation til 
slyngesystemerne 
Dette lille indblik i corens funktion og 
dens påvirkning af biomekanikken 
skaber forhåbentligt en grundlæggen-
de forståelse for, at corens funktion er 
vigtig, specielt i forhold til aktiveringen 
af slyngsystemerne. Samtidig er det 
hensigten, at du har forståelsen af, at der 
er mange faktorer, som påvirker hinan-
den på kryds og tværs, hvorfor sundhed 
generelt er vigtigt for optimal perfor-
mance.
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Løb er noget af det seneste i vores evo-
lutionære udvikling. Derfor er der masse 
af forstadier, som kræves for at komme 
hertil. Generel sundhed, slyngsystemer, 
coren og hjernens opdeling har vi dæk-
ket indtil videre. 

Et andet område, som er vigtigt, er be-
vægelighed. Bevægelighed skaber gode 
forudsætninger for færre restriktioner 
til en vis grænse. For at sætte barren for 

den krævede bevægelighed kan det 
være værd at kigge på, hvordan vores 
forfædre har opretholdt deres bevæge-
lighed.

I Fig. 3 er oplistet forskellige hvilepositi-
oner, som vi har brugt/bruger, når krop-
pen skal slappe af. Du vil måske bemær-
ke, at det også er positioner, som børn 
ofte bruger. 

Hvis du skal opretholde en funktionel og 
naturlig bevægelighed i forhold til løb, 
så kan det være værd at tage et kig på 
disse positioner. De kan eventuelt inte-
greres i en dagligdag eller i et trænings-
program. Hvis der er en eller flere af 
bevægelserne, den aktive løber har store 
udfordringer ved, så vil det være oplagt 
at tage fat i disse bevægelser. Du kan 
enten lave de præcise øvelser, om end 
de måtte være hårde, eller også kan du 

tilnærme dig bevægelserne med assi-
sterende bevægelser, der ligner. Derved 
kan du opretholde dem i længere tid. 
Eftersom du ved, at type 1-fibre udtræt-
tes efter 3-5 minutter, så bør det som 
minimum være muligt at sidde i oven-
nævnte positioner i denne tidsramme. 
Husk, at møde løberen på det niveau, 
han eller hun er på – tilpas enten øvelsen 
eller nedjustér tiden og byg op derfra. 

HVILEPOSITIONER

Vågne timer

· Squat (dorsal fleksion, knæ- og hoftefleksion 
sam fleksion af columna).

· Sidde på knæ (plantar fleksion, knæfleksion og 
hoftefleksion).

· L-sit – oprejst torso og strakte ben (knæeksten-
sion og hoftefleksion).

· Skrædderstilling (knæfleksion, hoftefleksion, 
lateral rotation af hoften og hoftefleksion).

Under søvn

· Armen som hovedpude (thorakal ekstension, 
skulderfleksion, lateral rotation af scapula samt 
besvægelse af AC- og SC-led).

· Sovende reptil (knæfleksion, hoftefleksion, 
hofteabduktion og lateral rotation, rotation og 
lateral fleksion af columna lumbalt, skulderab-
duktion og lateral rotation og cervikal rotation 
af columna).

FIG. 1: HVILEPOSITIONER
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Vedholdenhed vil altid være en af de 
vigtigste parametre, når vi snakker 
programmering og periodisering.

Får du ikke lavet træningen, er det li-
gegyldigt hvor god periodiseringen og 
programmet er.

Her er det også vigtigt at nævne, at 
der er en stor frihed i at vælge hvilken 
træning man vil lave, både frekvens, 
tid, øvelser mm., og at vedholdenhed 
sandsynligvis også skabes af højere 
grad af autonomi. 

Som personlig træner handler det om 
at finde ud af at skræddersy program-

met til klientens behov, ikke bare deres 
mål, men også hvilke barrierer/udfor-
dringer der kan være for at nå det. 

Vi skal finde ud af, hvad de synes er 
sjovt og motiverende at lave og inklu-
dere dette i deres bevægelse. 

En god sætning at huske: ”Giv dem lidt 
af det, de vil have - og lidt af det, de har 
brug for”. 

På denne måde er der en grad af med-
bestemmelse, hvilket kan muliggøre 
højere grad af vedholdenhed. 

VEDHOLDENHED
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SAID betyder altså at hvis du vil blive 
god til noget, så skal du øve det. Hvis 
du vil være god til at lave dødløft, så 
bør programmet sigte mod, at dødløft 
implementeres ofte. Her er det også 
vigtigt at pointere at SAID vil ændre 
sig over tid. 

Dette skal forstås sådan, at når man 
starter med at træne vil langt det me-
ste have en positiv effekt. 

Jo mere erfaring man får i styrketræ-
ningen (teknik, optimering af mu-
skelsynergier, styrke og muskelmasse 
forbedres), jo mere specifik skal man 
være for at blive ved med finde frem-
gang. 

Og i samme ombæring er det også 
vigtigt at understrege, at man ikke kan 
forvente samme fremgang efter 4 års 
træning som efter det første års træning. 

Det bliver simpelthen umuligt at blive 
ved med at udvikle sig i samme tem-
po, fordi kroppen bliver bedre og bedre 
til lige præcis det, du laver. 

Her er der forskelle i hvad man skal 
være opmærksom på, og hvad der må-
ske er mindre vigtigt. 

SPECIFIC ADAPTATIONS TO
IMPOSED DEMANDS (SAID)

Hvis målet er øgning af muskel-
masse, er der ikke bestemte øvel-
ser vi nødvendigvis skal lave. 

Det der derimod er vigtigt, er at på-
føre præcis den muskel du vil øge 
muskelmassen i, en tilstrækkelig 
stimulus. 

Denne stimulus kan så opnås på 
flere forskellige måder:

-  Bedre teknik så flere kilo               
kan løftes

-  Øget mobilitet = større ROM             
= større stimuli

-  Træne din evne til at træne hår-
dere (ikke = failure nødvendigvis!)

- Maskiner eller frivægte

MUSKELMASSE

De to overordnede ting som 
langt de fleste træner for, er ...

- specifik styrke (specifik ud fra 
en given øvelse eller bevægelse)

og/eller

- øget muskelmasse



AVANCERET PROGRAMMERING _ SIDE 24

Hvis vi gerne vil øge styrken, skal vi 
være opmærksomme på, at det er 
specifikt ifht. flere ting:

Range of motion (ROM)
Den bevægelse vi laver, er den bevæ-
gebane vi bliver stærkere i. Så laver vi 
f.eks. en Pin Squat, som er en squat 
med delvis ROM, f.eks. fra midt -til 
topposition, vil vi blive stærkere i lige 
præcis den del af bevægelsen.

Stabilitet
Forskellige øvelser kræver forskellig 
grad af stabilitet. Derfor er det vigtigt, 
at hvis vi fokuserer på stabilitet, så til-
rettelægges den efter det specifikke 
arbejdskrav. 

Kontraktionstype
Vil vi gerne være stærkere i den 
koncentriske eller excentriske fase? 
Træner vi kun med fokus på den kon-
centriske fase, vil det også være her 
styrke vil stige mest.

Gentagelser
Det antal gentagelser vi træner er 
det spektrum, vi bliver stærkere i.  Det 
handler om at ramme den tilsigtede 
kombination af muskelfibre. Så vil vi 
kunne løfte en vægt så tungt som 
muligt 3 gange, vil vores gentagelser 
skulle være nede i det spektrum. Det 
kan med fordel altid variere, men det 
vil være i den lave ende af gentagel-
ser, der tilsigtes. 

Muskelgrupper/Øvelser
-  Styrke er specifikt ifht. hvilken øvel-

se vi laver. Den øvelse vi laver, er den 
vi bliver stærkere i. Dette kan dog 

også godt betyde, at man mærker 
fremgang i andre øvelser, der min-
der om den givne øvelses bevæge-
bane og muskelgrupper der bruges. 
En simpel metode er at kigge på 
basisbevægelserne (som du kan 
dele op yderligt ved eksempelvis 
vertikalt vs. horisontalt) og slyng-
systemerne. Dertil kommer også 
positionen, da du kan ramme det 
rette bevægemønster men posi-
tionen er ændret – herunder også 
stabilitetskrav som er ændret. Det 
sidste vil også være open vs. close 
chain. Det kan eksempelvis være, at 
dit specifikke bevægemønster er et 
kast – stående. 

-  Analyse af kast: Lunge, bend, twist 
og push. Slyngsystem: Anterior 
oblique system. Position: Stående. 
Close eller open chain: Open chain

-  Øvelsesvalg: Bænkpres. Analyse: 
Push. Slyngsystem: Ingen. Position: 
Liggende. Open eller close chaing: 
Open chain. Derfor er overførbar-
heden ikke optimal, da der er få 
parametre der er at sammenligne. 
Særligt omkring basisbevægelser, 
slyngsystemer og position. 

Cariovaskulære profil
Hvad er det specifikt for et system 
der er behov for? Kig på hvorvidt kli-
enten opfylder de optimale krav. Det 
kan være, at deres aerobe kapacitet 
ikke er optimal ift. resitution mellem 
sæts og træningspas. Derfor kan det 
måske være en fordel at øge den 
aerobe kapacitet ved siden af styrke-
træningen.

STYRKE
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Generelt set er SAID en helt afgørende 
ting for at vi kan forbedre os uanset 
hvad målet måtte være. Lige præcis 
målet vil være den afgørende faktor for 
hvor specifik træningen skal være. 

Jo mere specifikt målet er, jo mere 
specifik skal træningen være. 

Hvor specifikke vi kan tillade os at 
være afhænger dog også af hvilket ni-
veau klienten er på, erfaringsmæssigt 
og teknisk.

Det man skal være opmærksom på, 
måske især hvis en forholdsvist utræ-
net gerne vil lære at dødløfte, så behø-

ves man ikke nødvendigvis lave 5 ska-
leringer af øvelser inden man er heldig 
at få lov til at prøve at dødløfte. 

Det man dog skal sikre sig, er at se 
hvordan klienten laver (i dette eksem-
pel) dødløft, og derfra arbejde på det 
der måtte være barrieren for øvelsen. 

Det kan være, at det er hoftebevægel-
sen (bend-bevægelsen eller hip-hin-
ge) som er en udfordring, hvorfor 
rumænsk dødløft vil være en god 
nedskalering inden dødløft adresseres 
som det primære i træningsprogram-
met.  
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PROGRESSIV OVERLOAD

Progressiv overload er todelt. 

Her er målet at ramme det vi kunne kal-
de ”sweet spot” så vi stimulerer tilstræk-
keligt til at blive bedre, men undgår at 
stimulere i så stor grad at vi overtræner 
og derfor stagnerer i vores udvikling. 

At skabe overload gøres ved hjælp af vo-
lumen og intensitet. Ved at skrue på en 
af disse, eller begge på en gang, kan der 
skabes en ny tilstrækkelig stimulering 
som skaber ny tilvænning. 

Når vi kigger på litteraturen for volumen 
og intensitet for muskelvækst og styrke, 
så ser vi, at der for muskelvækst er do-
sis-respons forhold mellem sæt og mu-
skelvækst. 

Jo højere volumen, jo mere muskel-
vækst, hvor der fra 4 sæt pr. muskel-

gruppe pr. uge op til minimum 10 sæt 
pr. muskelgruppe pr. uge sås en større 
og større muskelvækst pr. sæt ekstra. 

Dette indikerer at større grad af muskel-
vækst kan opnås ved at lave som mini-
mum 10 sæt pr. muskelgruppe pr. uge. 

Dette betyder ikke, at man ikke kan 
opnå muskelvækst ved 4 sæt pr. mu-
skelgruppe pr. uge, men at effekten 
bliver større ved at nærme sig 10 sæt pr. 
muskelgruppe pr. uge. 

Omvendt ser der naturligt nok også ud 
til at være en øvre grænse for hvor man-
ge sæt pr. muskelgruppe pr. uge der er 
fordelagtigt. 

Denne vil dog variere på individbasis, 
men et studie fandt at 14 sæt pr. uge 
gav større grad af muskelvækst end 28 
sæt pr. uge.

For styrke ses ikke nogen klar tendens 
i volume, og ud fra en større meta-ana-
lyse (samling af al tilgængelig litteratur 
på området) bliver en moderat volumen 
anbefalet til begyndere, mens en mode-
rat til høj volumen anbefales til øvede/
trænede individer.

Der er så vidt vides altså stadig ikke en 
optimal volume, men nærmere en ram-
me man kan arbejde inde for. 

Det vigtige her er at kigge på om man 
oplever fremgang. Hvis ikke, kan det 
være nærliggende at skrue på en eller 
flere ting – herunder volumen.

For intensitet ses det, at det for muskel-

”Overload” er betegnelsen for 
den stimulus, der er tilstræk- 
kelig for at kunne skabe en
tilvænning. 

”Progressiv” er betegnelsen for, 
at der sker en stigning af stimu-
lus over tid. At skabe progressiv 
overload handler derfor om at 
stimulere vævet tilstrækkeligt til 
at skabe en tilvænning over en 
lang periode. 
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vækst er den samlede stimuli på den 
ønskede muskulatur, der afgør graden 
af muskelvækst. 

Samtidig vil et mål om muskelvækst be-
tyde, at vi sjældent vil bevæge os under 
6 gentagelser pr. sæt for at stimuli bliver 
tilstrækkelig. 

Intensiteten bliver derfor også derefter 
og som en generel anbefaling skal den 
være som minimum 60% og op til 75-
80% af 1RM. Fokus på at løfte samme 
vægt flere gange eller løfte mere vægt 
samme antal gange over tid.

For styrke skal vi højere i intensitet, ger-
ne som minimum 70% og op til 85-90% 
af 1RM. Gentagelser er sjældent over 6 
pr. sæt.
 
For at kroppen kan adaptere sig bedst 
muligt over tid er der flere ting der skal 
spille optimalt sammen. Her kan næv-
nes stresshåndtering, blodtryk, hvilepuls, 
søvn, kost, fordøjelse, træningsvariabler 
og restitution. Mere herom i senere 
afsnit. 
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BASISVIDEN
INDHOLD
REPS/GENTAGELSER

SÆT

PAUSE

TEMPO

INTENSITET 

TRÆTHEDSREGULERING

VOLUMEN



AVANCERET PROGRAMMERING _ SIDE 30

BASISVIDEN

Når vi skaber et træningsprogram, er der flere variabler vi skal tage højde for. Disse er 
følgende:

REPS/GENTAGELSER

= Hvor mange gange løf-
tes vægten.

TEMPO

= Tempoet i de forskellige 
faser i øvelsen 

fx 3-1-1-0

PAUSE

= Tiden mellem sæt

VOLUMEN

= Sæt x reps

TRÆTHEDSREGULERING

= RIR og RPE

SÆT

= En omgang af 
reps/gentagelser.

INTENSITET

= % af 1RM 
(repetition maximum)
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Modervariablen
Denne dikterer alle de andre variabler. 
Hvor mange gentagelser pr. sæt dikte-
res af målet med træningen. 

Inden for styrketræningen er de
mest kendte:

Relativ Styrke = 1-5
Funktionel Hypertrofi = 6-8
Hypertrofi = 9-12
Strength Endurance = 13-20 

REPS/GENTAGELSER

= Hvor mange gange løftes vægten.

REPS/GENTAGELSER

Jo færre gentagelser i hvert sæt, jo flere sæt skal gennemføres for at opretholde en 
tilstrækkelig træningsvolumen for igen at få en tilstrækkeligt stimuli for at kroppen 
superkompenserer.

Gentagelser

1-5

9-12

6-8

13-2+

100-85%

76-70%

83-78%

66-60%

Neurale adaptioner

Hypertrofi

Optimal mellem-
ting mellem styrke 

og hypertrofi

Udholdenhed
(+ en smule
hypertrofi)

Type IIb

Type IIa

Type IIb

Type I

Intensitet (% af 1RM) Adaption Fibertype
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SÆT

Der er en invers relation mellem sæt og 
gentagelser. Det vil sige at jo færre gen-
tagelser, jo flere sæt og omvendt.

Som hovedregel har vi flest sæt i vores 
A-serier, det vil sige de første øvelser vi 
laver i vores program, og dernæst færre 
sæt i B –og C-serien.

Gentagelser Sæt

5-10

12-20

4-8 

8-12

1-4

3-5

1-3

10-15

SÆT

= En omgang af reps/gentagelser.
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Betegnelse for den pause der er mellem 
hvert sæt i træningen. Pausens læng-
de afhænger af sættets intensitet (% af 
1RM). 

Jo højere intensitet jo længere pause 
mellem hvert sæt og omvendt. En ge-
nerel afbildning kunne se således ud:

PAUSE

Pausen kan være afgørende for, om 
man kan arbejde hen mod det mål der 
er med træningen. Ændre pausen og du 
ændrer outcome.

Et eksempel kunne være at målet er at 
øge den relative styrke. Derfor er træ-
ningen med 3-5 gentagelser pr. sæt. 
Pausen mellem sæt skal være mellem 
3-5 minutter, da vi med så høj intensitet 
er afhængige af at nervesystemet når at 
restituere for, at vi kan præstere maksi-
malt i vores sæt. 

Nervesystemet tager længere tid om 
”blive klar” til at præstere hvorfor pauser 
på f.eks. 30 sekunder vil betyde at inten-
siteten (og volumen dertil) 

ikke kan opretholdes og træningsadap-
tationen vil blive mindre end tiltænkt.
 
I forhold til pauselængden mellem sæt 
er tendensen at en længere pause mel-
lem sæt giver mulighed for at løfte en 
større volume. Generelt vil det betyde 
højere stimuli på muskulaturen, hvilket 
er fordelagtigt for progression. 

En god hovedregel for pause er den 
afhænger af hvor tungt vi løfter, hvilken 
øvelse det (sværhedsgrad) og hvor lang 
tid vi kan træne. 

Samtidig skal pauserne være af en så-
dan længde, at det samme kilo/genta-
gelser kan opretholdes fra sæt til sæt.  

Formål Gentagelser Pause

Udholden styrke 15-30 <1 minut (ofte 30s eller mindre)

Hypertrofi 6-15 1-3 min.

Maksimal styrke <6 3-10 min.

PAUSE

= Tiden mellem sæt.
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TEMPO

Et eksempel kunne være 4-1-1-0.  Bruger 
vi Back Squat som eksempel til dette 
tempo, vil det betyde at vi skal bruge 
4 sekunder på at gå ned i knæ, holde 1 
sekund pause i bunden, bruge 1 sekund 
på at komme op i udgangsposition og 
igen holde 0 sekunders pause i toppen 
(ned med det samme igen)

At bruge tempo i træningen kan give os 
flere forskellige ting. En af disse er her et 
øget stræk i bundpositionen og længere 
time under tension (TUT) = den tid hvor 
musklen er under spænding.

Har vi f.eks. en klient som bruger den ex-
centriske energi i en øvelse til at ”boun-
ce” koncentrisk, kan det give mening 
at holde en pause efter den excentriske 
fase, så vi starter fra nul i den koncentri-
ske fase – særligt hvis det er brugbart ift. 
klientens SAID. 

Klienten vil i højere grad arbejde i hele 
bevægebanen (og derved også blive 
stærkere i hele bevægebanen), og sam-
tidig kunne kontrollere bevægelsen 
bedre.

TEMPO

= Tempoet i de forskellige faser i øvelsen fx 3-1-1-0

Tempoet siger noget om hvor hurtigt el-
ler langsomt en øvelse gennemføres. Vi 
deler øvelsen op i fire faser med fire tal.

(Tempoet kan i praksis og skrives som 
den rækkefølge øvelsen udføres i, hvilket 
gør det lettere for klienten eller dig som 
træner.)

Koncentriske fase

Første tal:

Tredje tal:

Anden tal:

Fjerde tal:

"Pause" indtil anden bevægelse

Excentrisk fase

"Pause" inden bevægelse gentages
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INTENSITET

Intensitet er et begreb for hvor tæt vi er 
på en vægt vi kun kan løfte én gang. 

Til hvert antal gentagelser hører der sig 
et antal gentagelser som man generelt 
set vil kunne tage. 

Antallet af reps ved den enkelte % af 
1RM kan selvfølgelig ændre sig fra per-
son til person ifht. muskelfibersammen-
sætning samt genetik.

Kontinuummet ser således ud:

Maksimal styrke Mellemting Hypertrofi Udholden styrke

1 2 3 4 5 6 7 8 9     10     11     12 13    14    15    16    17    18    19    20

100%  94%  90%  88%  85% 83%  80%  78% 83%  80%  78% 68% 67% 66% 65% 63% 62% 61% 60%

INTENSITET

= % af 1RM (repetition maximum).
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TRÆTHEDSREGULERING

Når vi styrketræner, kan vi i høj grad 
styre hvor stor udtrætning den enkelte 
træning giver. Dette er et værdifuldt 
værktøj at være bevidst om, da mæng-
den af denne (som mange andre ting) 
både kan være for lav og for høj. 

Opnår vi ikke tilstrækkelig udtrætning af 
muskulaturen vil progressionen stagne-
re, men opnår vi maksimal udtrætning

(failure), under hvert sæt af hver øvelse 
i alle træninger, kan graden af udtræt-
ning medføre længere restitution. 

Dette kan betyde at der går lang tid 
mellem stimuleringen af de pågælden-
de muskler. For at have noget konkret 
at arbejde ud fra for at måle graden af 
udtrætning bruges RIR eller RPE ofte.

Disse to er altså subjektive vurderinger, 
hvilket er værd at være opmærksom på, 
da der derfor kan, og for de fleste også 
vil være, en fejlkilde i at vurdere dette. 

Den sikreste måde at finde sin reelle 
grænse, altså maksimal udtrætning ved 
at køre en øvelse indtil du fysisk ikke kan 
lave flere gentagelser. Dette vil så være 
det antal gentagelser du kan vurdere 
din udtrætning ud fra. 

RIR RPE

Henfører sig til når du er færdig med et sæt, 
hvor du vurderer hvor mange gentagelser du 
kunne have taget yderligere. Vurderer du at du 
kunne have taget 3 gentagelser mere end dem 
du tog, vil din RIR være 3. 

Minder meget om RIR, her har vi en skala fra 
1-10, hvor 10 er det hårdeste og 1 er det letteste. 
Hvis vi er på en 10'er på RPE-skalaen svarer det 

til, at vi ikke kan tage flere hentagelser (som 
svarer til RIR 0).

RIR RPE Beskrivelse

0

3

6

10

7

4

Fuldstændig udmattelse

3 reps tilbage i tanken

6 reps tilbage i tanken

1

4

7

9

6

3

1 reps tilbage i tanken

4 reps tilbage i tanken

7 reps tilbage i tanken

2

5

8

9

8

5

2

1

2 reps tilbage i tanken

5 reps tilbage i tanken

8 reps tilbage i tanken

9 reps tilbage i tanken
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Dette vil dog være tilfældet for testda-
gen. Det kan netop variere hvorfor RPE 
eller RIR er indikatorer du kan justere 
efter, da de på sin vis tager højde for fysi-
ologisk load og kapacitet til at adaptere 
den stimuli du tilegner gennem trænin-
gen. Her er det også værd at nævne at 
det ikke er nødvendigt at træne til failu-
re hver eneste træning for at opnå resul-
tater, men at det er et værktøj som kan 
bruges, når det giver mening. Omvendt 
skal vi qua den krævede udtrætning af 
muskulatur for progression sandsynlig-
vis, som en generel tanke, holde RIR på 
højest 4-6, afhængig af træningsniveau. 

En anden ting som også er en faktor i 
graden af udtrætning er, hvad formålet 
er med øvelsen. Hvis vi kører RIR mod 
0, altså mod failure, vil vi sikre en høj 
stimuli på musklen, som kan være en 
fordel hvis målet er at få musklerne til at 
adaptere sig til en ny stimuli. 

Kører vi RIR længere væk fra 0, vil vi kun-
ne lave mere arbejde, pga. mindre træt-
hed og samtidig vil vi kunne øve ting 
som er mere eksplosive, eller blot køre 
en øvelse mere eksplosivt for at aktivere 
så mange motoriske enheder som mu-
ligt.

Hvis vi i en lang periode skabt så stor 
en stimuli at vi ikke længere kan resti-
tuere os fra det, kan vi bruge deload 
som værktøj. En deload er som regel en 
mikrocyklus (en uges træning), hvor du 
sænker volume (og evt. også intensitet 
(cirka 10%)) med omkring 40%, men 
bibeholder træningsfrekvensen. Dette 
gøres for at mindske den opbyggede 
træthed, men fastholde adaptationerne 
ved træningen. Du har altså kun brug 
for deload hvis du træner meget og går 
tæt på grænsen ifht. træthed. 
Et eksempel på en deload periode kun-
ne se således ud:

Normal:

Deload:

5 x 10 (75% af 1RM)

3 x 10 (65% af 1RM)

Øvelse

Øvelse

Pull-up

Pull-up

Bænkpress

Bænkpress

5 x 10 (75% af 1RM)

3 x 10 (65% af 1RM)

Sæt / reps / itensitet

Sæt / reps / itensitet

v

En nem måde at finde ud af om du har brug for 
deload er hvis du kan svare ja til en eller flere af 
disse:

Jo flere du kan svare ja til jo større behov for 
deload.

- Din søvnkvalitet falder
- Din appetit/madvaner ændres
- Mindre lyst til at træne/bevæge sig
- Oplever nedgang i træningen
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VOLUMEN

Den samlede volume udgøres af alle de 
sæt du laver pr. træning gange de gen-
tagelser du har lavet pr. sæt. Det sidste 
parameter i volumen er selvfølgelig den 
vægt der løftes. Når vi tager dette med 
bruger vi ordet tonnage. 
Tonnage = sæt x reps x kg.

I en træning laver vi altid opvarmnings-
sæt inden en given øvelse. Dette tælles 
som udgangspunkt ikke med, da det vil 
være arbejdssæt der vil afgøre den sam-
lede volumen.

Volumen er sammen med frekvens og 
intensitet de parametre vi kan skrue på 
ifht. at skabe en ny (og større) stimuli 
som kroppen skal adaptere sig til.  

Alt ovenstående er ting der kan skrues 
op eller for at skabe stimuli. Det giver 
meget sjældent mening at have alle 
skruet helt op på en gang (for stor sti-
muli) eller omvendt at skrue alle ned 
på samme tid (for lidt stimuli). Det er et 
sammenspil med mange faktorer som 
kan være høje eller lave afhængig af 
træningen. 

For eksempel vil det oftest være sådan 
at jo mere vi skruer op for intensiteten 
jo mere skruer vi ned for gentagelserne, 
men samtidig op for pausen mellem 
sæt. 

VOLUMEN

= Sæt x reps
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TRÆNINGSSPLITS/FREKVENS

PERIODISERING

PROGRAMMERING

PERIODISERINGSFORMATER 

EVOLUTIONÆR SUNDHEDSPROFIL

PERSPEKTIVERING TIL ADFÆRD 

I DET 21. ÅRHUNDREDE

OPSAMLING

TRÆNINGS-
PROGRAMMET
INDHOLD
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TRÆNINGSPROGRAMMET

En oversigt over de gængse bevægelser der kan give mening af 
have med i et træningsprogram, er følgende:

Horisontalt pres

Fleksion Columna

Led

Skulder, Albue

Columna

Muskelgruppe

Bryst, Skulder, triceps

Lige mave

Horisontalt

Vertikalt pres

Ekstension Columna

Skulder, Albue

Skulder, Albue

Columna

Ryg, Biceps

Skulder, Triceps

Rygstrækkere

Vertikalt træk

Horisontalt træk

Rotation

Hofte-dominant

Knæ-dominant

Skulder, Albue

Columna

Hofte

Knæ

Ryg, Biceps

Skrå mave

Baglår, Baller (Hoftebøjer)

Forlår, Baglår (Baller)

Selve træningen inddeler vi i A, B og C-øvelser

A-øvelserne er vores primære øvelse(r).
B-øvelserne er vores assistance øvelse(r) til A-øvel-
serne

I disse skal følgende være opfyldt i et program:

- Det samme eller flere gentagelser end i  
   A-øvelserne
- Det samme eller færre sæt end A-øvelserne
- Det samme eller kortere pause end A-øvelserne

C-øvelserne er vores sekundære øvelser (arme, 
nakke, mave mm.).

I disse skal følgende være opfyldt i et program:

- Det samme eller flere gentagelser end i 
   B-øvelserne
- Det samme eller færre sæt end  B-øvelserne
- Det samme eller kortere pause end B-øvelserne

Hvordan vælger vi så de øvelser vi skal 
have med i træningsprogrammet? Dette 
vil afhænge af flere ting:

- Mål
- Erfaring
- Niveau

- Bevægelse
- Styrkeforskelle
- Præferencer
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Som det første med nye klienter, vil det 
altid give mening at lave en screening 
af vedkommende. Denne screening vil 
både indeholde en snak om mål, træ-
ningserfaring, eventuelle skader mm. 
samt en fysisk screening af klientens 
bevægelse som kan sammenholdes 
med det klienten fortæller, og samti-
dig give en indikation af hvilket niveau 
klienten skal starte på. 

Det vil altid være en god ide at teste 
klienten ud fra de specifikke arbejds-
krav som kræves for at opnå målet. 
Mange der træner vil have et mål om 
at bygge muskelmasse, blive stærkere, 
eller begge dele. 

For målet om at bygge muskelmasse 
er der tre mekanismer som er interes-
sante at dykke ned i som muligt svar 
på hvad der skaber øget muskelmasse:

- Mekanisk spænding
- Metabolisk Stress
- Stræk-medieret hypertrofi

For målet om at blive stærkere ser vi 
at Squat, Dødløft og Bænkpres ofte 
er der øvelser folk søger øget styrke i. 
Hertil findes heldigvis mange hjælpe-
øvelser som kan en eller flere af følgen-
de:

- Forbedre teknik i en eller flere dele af 
løftet
- Øge muskelmasse i en eller flere af 
de muskler der er involveret i løftet.

Fordelen ved hjælpeøvelserne er den 
eksterne load vil være mindre, hvorfor 
graden af udmattelse vil være 

lavere, som giver mulighed for at øve 
det oftere. 

Forudsætter vi nu at klienten har fin 
bevægelse i alle planer/basisbevægel-
ser kan vi kigge nærmere på det vi kan 
kalde den strukturelle balance, eller 
styrkeratio mellem hovedøvelser. 

Styrkeratio er altså en sammenligning 
af hvor stærke vi er i forskellige øvelser 
for at bestemme individets strukturel-
le balance. Hermed kan vi analysere 
styrkeratio mellem øvelser og se styrke 
og mulige punkter til forbedring for at 
optimere programmet til det enkelte 
individ 

(KILO STRENGTH SOCIETY - STRENGTH 
RATIOS). 
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Hvordan finder vi så frem til disse 
styrkeratios? 

- Teste X RM for alle øvelser
- Starte træningen op og efter X antal 
perioder lave en RM-beregning over 
ovenstående øvelser.

Finder vi her forskelle der er for små 
eller store, vil vi kunne målrette træ-
ningen mod netop det eller de øvelser 
der ikke er optimale ifht. resten.
Det kan f.eks. være at bruge ekstra 
tid (flere sæt eller højere frekvens) på 
øvelsen og/eller øve de forskellige dele 
af øvelsen for større sikkerhed i udfø-
relsen. 

I en periode vil der så selvfølgelig være 
mindre fokus på andre øvelser, men 
bevægelsen som foregår i de pågæl-
dende øvelser vil stadig være en del af 
træningen, blot i mindre takserende/
udtrættende øvelser. 

Hermed vil vi i højere grad kunne styre 
at den samlede udtrætning ikke blive 
for stor ifht. restitution, hvorfor super-
kompensationen kan ske.

Finder vi optimale styrke-ratio mellem 
øvelserne vil dette ikke være et fokus-
punkt, hvorfor det i dette tilfælde ikke 
vil være noget der betyder noget for 
programmeringen af træningen.

For overkrop er hovedøvelserne:

- Bænkpres  100 %
- Incline Pres  91 %
- Dips   117 %
- Chin-up  87 %
- Overhead Pres  72 %

For underkrop er hovedøvelserne:

- Back Squat  100 %
- Konv. Dødløft  125 %
- Front Squat  85 %
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Træningssplit henfører sig til i hvor 
mange ”dele” vi splitter kroppen op i til 
vores træninger på ugentlig basis. Hvil-
ket træningssplit der vælges, afhænger 
af flere forskellige ting, her kan blandt 
andet nævnes mål, tid i hverdagen samt 
træningserfaring. 

For de fleste motionister, vil det oftest 
være et helkrops program der passer 
bedst ind i deres hverdag, mens det for 
nogle med mere træningserfaring godt 
kan betale sig at dele kroppen op i to og 
derfor kun træne overkrop eller under-
krop på en træning. 

Det der kan være fordelen ved at dele 
kroppen op, så vi f.eks. kun træner over-
kroppen i en træning, er at vi kan faci-
litere en højere volumen til de enkelte 
kropsdele, som videre kan facilitere 
fremgang. 

For en nybegynder er det at begynde at 
træne blot et par gange om ugen nok til 
at facilitere fremgang, men med tiden 
vil kroppen adaptere sig til den træning 
vi laver (SAID-princippet), hvorfor det i 
nogle tilfælde kan give god mening at 
øge volumen til de enkelte kropsdele 
ved at træne mere specifikt pr. træning.

Eksempler på træningsfrekvenser:

TRÆNINGSSPLITS / FREKVENS

Full-body  -  1-3 træninger om ugen

3-split  -  6 træninger om ugen

Upper/Lower  -  4-5 træninger om ugen

Off

Pull

Overkrop

Ben Overkrop Arm Ben

Lower

Lower 1

Træning

Push

Ben

Lower

Lower 2

Træning

Legs

Off

Off

Off

Off

Pull

Off

Off

Off

Off

Legs

Overkrop

Off

Off

Træning

Push

Off

Arm Off Off

Upper

Upper 1

Off

Off

Arm

Upper

Upper 2
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Hvilken træningsfrekvens vi vælger, 
afhænger altså blandt andet af træ-
ningserfaring og niveau. Men er der en 
træningsfrekvens der er bedre end de 
andre? 

Litteraturen giver os en mulig retning 
mod at højere træningsfrekvens pr. 
uge kan være fordelagtigt, både for 
styrke og hypertrofi (Nuckols, G., (2018) 
Training Frequency for Strength Devel-
opment: What the Data Say). Fordelen 
ligger dog ikke nødvendigvis i den 
store forskel på styrke eller hypertrofi 
mellem lav -og højfrekvens træning, 
men mere i de omkringliggende fak-
torer. Et studie finder blandt andet 
at ømhed efter træning (DOMS) var 
mindre ved 5 træninger pr. uge end 
ved 1 ugentlig træning (Gomes, G. K., 
Franco, C. M., Nunes, P. R. P., & Orsatti, 
F. L. (2019). High-frequency resistan-
ce training is not more effective than 
low-frequency resistance training in 
increasing muscle mass and strength 
in well-trained men). Her det også 
vigtigt at nævne at volumen var lige 
stor i begge grupper, så de havde altså 
samme træningsvolumen, blot fordelt 
på forskellige frekvenser (1 vs 5). 

Helt naturligt vil det også for mange 
være nemmere at opnå en vis volu-
men når den er fordelt ud over flere 
træninger. At nå 20 sæt på en træning 

kontra fordelt over 3 træninger vil ofte 
favorisere de flere træninger ifht. min-
dre grad af træthed.

For hypertrofi ser det ud til at man skal 
gå efter at træne hver muskelgruppe 
i hvert fald to gange om ugen for at 
få den optimere stimulering (Schoen-
feld BJ, Ogborn D, Krieger JW. Effects 
of Resistance Training Frequency on 
Measures of Muscle Hypertrophy: A 
Systematic Review and Meta-Analysis. 
Sports Med. (2016)). 

Samtidig kan træning til failure, som 
nævnt tidligere, med fordel reduceres 
og i denne sammenhæng handler det 
om at vælge øvelser der tillader størst 
mulige volume med mindst mulig 
træthed. Sådanne øvelser kan både 
være maskiner og frivægte. 

For styrke skal der være en smule 
mere specificitet i forhold til løftene. 
Vi behøves dog ikke lave helt samme 
variant af løftet til hver træning, men 
derimod vælge forskellige udgaver af 
løftet med forskellige gentagelser og 
dermed også load. På denne måde 
kan vi øve løftet oftere uden at akku-
mulere for meget træthed. I samme 
ombæring vil det derfor også give me-
ning at træning til failure reduceres for 
at kunne opretholde volumen.
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PERIODISERING

At periodisere betyder at dele op i perio-
der. Når vi periodiserer træningen, deler 
vi den altså op i perioder. Inden for hver 
periode vil der være bestemt en intensi-
tet/volumen/frekvens, som passer til det 
mål som ønskes opnået. Det overordne-
de mål styrer formålet med de forskelli-
ge perioder hvor alle disse skal arbejde 
i samme retning. Betyder det så at der 
laves samme arbejde i alle perioder?

Nej for lige præcis her kan periodisering 
være fordelagtig, da denne planlæg-
ning af faserne kan sikre at vi balancerer 
stimuli, intensitet og restitution, så vi får 
kontinuerlig fremgang (og mindsker 

risikoen for overtræning og skader). Ved 
at balancere intensiteten i de forskellige 
perioder sørger vi for at give kroppen tid 
til at restituere og dermed superkom-
pensere (1). 

Superkompensation er det begreb vi 
bruger om kroppens evne til
at adapterer sig til større belastning, 
hvilket fremtvinger fysiske forandringer 
som øget styrke og muskelmasse over 
det hidtidige niveau. Det betyder altså at 
kroppen adapterer sig til den belastning 
du udsætter den for, så den bliver bedre 
til at klare/modstå denne form for stress 
i fremtiden. 

Vi udsætter kroppen for stress/belast-
ning, hvorved den udtrættes. Dernæst 
restituerer kroppen og for bedre at kun-

ne modstå den stress i fremtiden super-
kompenserer kroppen, så vi kan præste-
re på et bedre niveau end tidligere. 
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TRÆNING RESTITUTION

SUPERKOMPENSATION

FIG. 2: FRA GOOGLE SØGNING (AKTIV TRÆNING)
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PROGRAMMERING

Programmering betyder at planlæg-
ge træningssessionerne, således at 
kontinuerlig fremgang sikres ved at 
alle sessioner arbejder mod de(t) mål 
individet gerne vil opnå. At planlægge 
træningssessionen kan være øvelser, 
sæt, gentagelser, tempo, pause og 
reps in reserve (RIR)/Rating of Per-
ceived Exertion (RPE). Alle disse m.fl. 
uddybes senere. 

Den kontinuerlige fremgang sikres 
ved den rette stimuli i træningen sam-
tidig med optimal tid til at restituere 
således at individet kan adaptere til 

denne stimuli. Hermed vil hver enkelt 
træningssession skabe en stimuli, som 
videre skaber en adaptation, som fører 
individet et skridt nærmere det over-
ordnede mål. Her kan altså også kom-
me et motivationsaspekt ind for indivi-
det, da de på alle tidspunkter kan føre 
den enkelte træningssession tilbage 
(eller frem om man vil) til det overord-
nede mål.

Korrekt programmering og periodi-
sering af træningen kan være med til 
at optimere følgende:

Det langsigtede mål varierer ofte fra 
individ til individ. For atleter vil der 
oftest være et eller to om året hvor 
de skal toppe, hvorfor trænaingen 
planlægges efter dette og ud fra hvad 
deres sport kræver. For rigtig mange 
af de gængse klienter vil der ikke være 
noget tidspunkt de skal toppe, hvorfor 
målet ikke har noget tidsbestemt ram-
me. For disse klienter er der selvføl-

gelig forskellige mål, men der er dog 
nogle karakteristika som går igen ved 
mange, nemlig fedttab, mere muskel-
masse (tydeligere muskelmasse) og/
eller at blive stærkere. Disse mål opnår 
vi sandsynligvis på den mest effektivt 
ved at planlægge vores træning, så 
intet overlades til tilfældighederne.

En langsigtet plan/mål at arbejde ud fra
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At planlægge sin vej mod målet gør 
både at det bliver den mest effektive 
vej derhen, og i det ligger også at und-
gå at spilde unødvendig tid i trænings-
centret. 
Ved planlægning er det også nemme-

re at se hvordan man skal nå sit mål 
hvorfor det kan virke mere overskue-
ligt at opnå.

Ved at komplimentere de forskellige 
træningsfaser med hinanden så de 
alle arbejder med at forbedre forskel-
lige dele af det store puslespil (målet), 
vil fremgangen være kontinuerlig over 
tid. 

Dette kan også stor indvirkning på 
motivationen, da det kan være en stor 
motivationsfaktor at se fremgang og 
forbedring det man øver sig på at blive 
bedre til.

Organiseret og effektivt arbejde mod målet

Undgår over -eller undertræning

Kontinuerlig fremgang

Ved at planlægge sin træning sikrer 
man sig at kroppen hele tiden skal 
adaptere sig til den stress man ud-
sætter den for. Samtidig sikrer man 
også at træningsintensitet, volume, 

frekvens mm. holdes på et niveau der 
er tilstrækkeligt til at skabe en stimuli, 
men samtidig ikke mere end kroppen 
kan restituere sig fra over tid.
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Grunddelen i lineær periodisering er at vi 
starter med høj volumen og lav intensitet 
(% af 1RM) og går mod lavere volumen, men 
højere intensitet over en given periode. 

Et eksempel på dette kunne være 
følgende:

Blok 1:   3 sæt af 15-18 gentagelser
Blok 2:  4 sæt af 12-15 gentagelser
Blok 3:  5 sæt af 8-10 gentagelser
Blok 4:  6 sæt af 6-8 gentagelser

Denne form for periodisering kan i 
princippet bruges for alle, men egner 
sig især godt for nybegyndere (0-2 års 
træningserfaring), grundet den ”stille” 
start hvor belastningen på kroppen 
er lavere. Samtidig har de god tid til 
at øve sig på de øvelser de senere skal 
udføre ved højere intensitet men bibe-
holde samme grad af teknisk udførsel. 
Derudover vil de fleste, forudsat de føl-
ger progression gennem en længere 
periode, opleve hurtige forbedringer i 
de kilo der kan løftes i øvelserne.

Det er som nybegynder at de allerhur-
tigste resultater ses, grundet den store 
træningsadaptation der sker i starten. 
Jo længere tid du styrketræner, jo hår-
dere bliver det at opnå fremgang, og 
der skal derfor skrues på flere forskel-
lige parametre. For mere øvede kan 
problemet derfor også være at væg-
tene for hurtigt bliver for tunge med 
lineær periodisering. 

Et forslag til en lineær periodisering 
kan ses i bilag X.

PERIODISERINGSFORMATER
_ LINEÆR PERIODISERING
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Denne alternerende periodisering 
kan være mere effektiv for trænede 
individer, fordi det vi kalder ”de-træ-
ningseffekten” er lavere end ved lineær 
periodisering hvor der går længere tid 
mellem de forskellige træningsmoda-
liteter. 

Herved mister du ikke så meget af det 
du har bygget op i de forskellige blok-
ke med de givne gentagelsesinterval-
ler. 

PERIODISERINGSFORMATER
_ ALTERNERENDE PERIODISERING

Et eksempel på alternerende periodisering kunne være følgende:

Blok 1:    3 sæt af 15-18 gentagelser
Blok 2:   4 sæt af 12-15 gentagelser
Blok 3:   5 sæt af 8-10 gentagelser
Blok 4:   6 sæt af 6-8 gentagelser
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Den undulerende periodisering går 
overordnet set ud på at variere mel-
lem forskellige intensiteter over en 
tidsbestemt periode.  Periodiseringen 

varierer mellem akkumulerings –og 
intensifiseringsperioder for at facilite-
re de forskellige træningsfaktorer der 
influerer præstationsevnen.

Her er den primære stimuli volumen, hvor 
der gennem denne skabes neuromusku-
lære adaptationer. Disse faser forbedrer 
arbejdskapaciteten og faciliterer hypertrofi 
af musklens tværsnitsareal.

I akkumuleringsfaser er der ofte flere sæt 
samt øvelser end i intensificeringsfaser. 

Samtidig vil pauser mellem sæt være kor-
tere, mens intensiteten (% af 1RM) vil være 
mindre.

Til akkumuleringsfaser er der flere teknik-
ker som med fordel kan inkorporeres. Disse 
er blandt andet:

PERIODISERINGSFORMATER
_ UNDULERENDE PERIODISERING 

AKKUMULERING

Ordet drop kommer fra det drop du laver i 
load efter første del af et sæt er færdiggjort. 
Et dropsæt ligner et normalt sæt, hvor du 
kører et bestemt antal gentagelser for en 
bestemt adaptation. Derpå dropper du 
load (typisk med en 20-30%), og kører end-
nu et sæt på samme måde. Tanken bag 
det er at du på denne måde i højere grad 

vil udtrætte musklen og derved skabe stør-
re metabolisk stress for større adaptationer 
og derved bedre resultater. De studier der 
indtil videre er lavet på effekten af disse, 
viser dog ikke en bedre effekt på hypertrofi 
(og kun en lille del på styrke) end alminde-
lig træning for hypertrofi (9,10,11). 

DropsætAKKUMULERING
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En måde at træne på hvor man starter 
med lavere vægt og højere gentagelser og 
bygger videre op til tungere vægt og lavere 
gentagelser. Her kan både køres pyramide 
og omvendt pyramide. 

Eksempler
Pyramide: 12-10-8-8-10-12
Omvendt pyramide: 8-10-12-12-10-8

Det der kan være en ulempe ved pyra-
mide-træning er at musklerne kan være 
udtrættet når vi kommer til de tunge løft 
(især ved pyramide-træning), hvor adapta-
tions-potentialet er størst og hvor vi derfor 
gerne vil præstere bedst muligt.

Her kombineres to øvelser for muskelgrup-
per der arbejder modsatrettet, f.eks. pres 
–og trækmuskulatur. 

Det kan både være det ”rene” supersæt 
uden pause mellem sæt eller alternerende 
sæt, hvor der er pause mellem øvelserne.

Et eksempel på det ”rene” supersæt 
kunne være:

A1. Bb Bænkpres 4 x 10-12  - Pause 0 sek.
A2. Pulley Row 4 x 10-12      - Pause 75 sek.

For denne måde vil udtrætningen blive 
større, da pausen er mindre end normalt 
hvis øvelserne blev kørt separat. Dette 
er fordelagtigt for graden af metabolisk 
stress, men samtidig kan udmattelsen fra 
første øvelse gå ud over præstationsevnen 
i den anden øvelse. Dette bliver sandsyn-
ligvis dog først et problem når vi kommer 
tættere på 1RM.

Et eksempel på det alternerende super-
sæt kunne være:

A1. Bb Bænkpres 4 x 10-12  - Pause 75 sek.
A2. Pulley Row 4 x 10-12      - Pause 75 sek.

På denne måde vil man opnå dobbelt så 
lang en pause mellem samme bevægelse/
muskelgruppe som hvis øvelserne blev kørt 
færdig hver for sig. Den længere pausetid 
mellem sæt vil gøre at man kan præstere 
bedre (kan løfte flere kilo), hvilket kan give 
en bedre træningsadaptation. 

Pyramide-træning

Antagonist supersæt

AKKUMULERING

AKKUMULERING
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Her kombineres to øvelser for muskel-
grupper der træner ensrettet. Her er ingen 
pause (kun skiftet fra øvelse til øvelse) 
mellem øvelserne så man går direkte fra 
første til anden øvelse. Denne teknik øger 
udtrætning, altså øget metabolisk stress, 
som kan være fordelagtig for hypertrofi. 
Qua udtrætningen er det sandsynligvis 
ikke fordelagtigt for øget styrke.

Et eksempel på et agonist supersæt kun-
ne være følgende:
A1. Bb Bænkpres 4 x 8-10   - Pause 0 sek.
A2. Cable Fly 4 x 8-10           - Pause 90 sek.
Omvendt pyramide: 8-10-12-12-10-8

Denne teknik er også mere tidseffektiv end 
den mere konventionelle måde, hvorved 
den kan være fordelagtig i en travl hver-
dag. På den anden side er der dog også en 
højere grad af udtrætning på grund af den 
manglende pause mellem øvelserne, som 
kan betyde dårligere teknik i anden øvelse.

Her udføres tre eller flere øvelser lige efter 
hinanden uden pause, hvilket kan genta-
ges et eller flere runder. Giantsæt udføres 
oftest for samme muskelgruppe(r) og der-
for vil udtrætningen også være højere end 
den konventionelle styrketræning, hvilket 
kan være fordelagtigt for hypertrofi.

Et eksempel på et Giantsæt kunne være:

A1. Bb Back Squat 3 x 8-10   - Pause 10 sek.
A2. Cyclist Squat   3 x 8-10   - Pause 10 sek.
A3. Hack Squat      3 x 8-10   - Pause 10 sek.
A4. Benpres            3 x 8-10   - Pause 10 sek.

Agonist supersæt

Giantsæt

AKKUMULERING

AKKUMULERING
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Her er den primære stimuli intensitet, altså 
% af 1RM. De neuromuskulære adaptatio-
ner der sker gennem intensitet forbedrer 
rekrutteringen af motor units til at facilitere 
en styrkeudvikling. I intensificeringsfaser 
er der ofte færre sæt samt øvelser end i ak-

kumuleringsfaser. Her vil pauserne mellem 
sæt og så være længere. 

Til intensificeringsfaser er der flere teknik-
ker som med fordel kan inkorporeres. Disse 
er blandt andet:

INTENSIFICERING

Et clustersæt er et træningssæt hvor man 
kører et sæt til udmattelse eller nær-ud-
mattelse, holder en kort pause, typisk på 
en 10-15 sekunder, hvorpå man fortsætter 
sættet, enten til udmattelse/nær-udmat-
telse igen eller til et forudbestemt antal 
gentagelser.

Et eksempel på et Clustersæt kunne 
være:
A1. Overhead Press 5 x 1+1+1 – Pause 150 sek.
A2.  Pull-up Neutral Medium greb 5 x 1+1+1   

– Pause 150 sek.
B1. Db Brystpres – 4 x 7-9 –Pause – 75 sek.
B2.  Prone Cable Row – 4 x 7-9 – Pause – 75 

sek.

En wave (på dansk: bølge) er en teknik hvor 
der i de enkelte waves køres 3 progressivt 
tungere sæt med progressivt lavere antal 
gentagelser. Herefter køres samme wave, 
men nu blot en smule tungere. Det er en 
metode der kan både kan bruges til hy-
pertrofi og muskelstyrke alt efter hvor høj 
intensitet den enkelte wave køres med.  

En wave kunne f.eks. se således ud:

- A1. Bb Incline Press – 3 reps, 2 reps, 1 rep, 3 
reps, 2 reps, 1 rep – Pause: 120 sek.
- A2. Pull-up - 3 reps, 2 reps, 1 rep, 3 reps, 2 
reps, 1 rep – Pause: 120 sek.

Denne teknik udnytter det der kaldes 
Post-activation potentiation (PAP).  En 
maksimal kontraktion vil aktivere vores 
nervesystem, som vil øge antallet af mu-
skelfibre der kan rekrutteres og skabe kraft, 
dog for en kort tidsperiode (kun minutter). 

Dette vil vi altså kunne bruge i wave 2 i vo-
res sæt, så vi kan løfte tungere i denne end 
vi kunne i wave 1.

Clusters

Waves

INTENSIFICERING

INTENSIFICERING
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Inertia er en teknik hvor der fokuseres på 
en bestemt del af bevægelsen i en øvelse. 
Det kunne f.eks. være i en squat hvor fokus 
kunne være bund, midt eller top positio-
nen, for at blive stærkere i den specifikke 
del af bevægelsen. 

Den anden ting ved inertia er at vi kan loa-
de tungere qua det mindre bevægeudslag. 
Denne teknik vil dog sandsynligvis virke 
bedst hvis den, over en træningscyklus 
kombineres med squats med fuld bevæge-
bane, så vi sørger for også at squatte med 
fuld bevægebane, samt at squats med fuld 
bevægebane udvikler styrke i hele bevæ-
gebanen.

Et eksempel på inertia kunne se således 
ud:

A. Back Squat Inertia – Mid half – 5 x 5-7 – 
Tempo: 22X0 – Pause: 150 sek.
B1. FFE Split Squat – 4 x 8-10 – Pause: 75 
sek.
B2. Leg Curl – 4 x 8-10 – Pause: 75 sek.

Inden for undulerende periodisering fin-
des der flere undergrupper, som varierer 
i hvor ofte der veksles mellem volumen 
og intensitet som stimuli. Disse er:

- Daglig (Daily) undulerende periodisering 
(DUP)
- Ugentligt (weekly) undulerende periodi-
sering (WUP)
- Blok undulerende periodisering (BUP)

Ved DUP trænes der over en uge med 
forskellig volumen og intensitet i de enkel-
te træningssessioner. Her zoomes ud så 
fokus er på den ugentlige volumen i stedet 
for det enkelte træningspas. Dette bevirker 
også til at de enkelte træninger vil være 
nemmere at komme igennem i forhold 
til andre periodiseringsformater, da det er 
den ugentlige, og ikke daglige, volumen 
der er i fokus. 

Efter at have valgt et mål med sin træning, 
vil man overordnet set skulle holde sig 
inden for den intensitet som passer til det 
valgte mål. Er målet f.eks. hypertrofi vil vi 

overordnet set holde os mellem 75-80% af 
1RM i intensitet over en cyklus. 

Et eksempel der viser forskellen mellem 
lineær og daglig undulerende periodise-
ring kunne være følgende:

- Mål i uge 1: Træne med en intensitet på 
75% af 1RM. Bænkpres to gange om ugen.
- Lineær periodisering: 75% til begge sessi-
oner.
- DUP: 72% i første bænkpres-session og 
78% i den anden.

Inertia

DUP

INTENSIFICERING

INTENSIFICERING
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I stedet for at ændre intensitet og volumen 
fra træning til træning som i DUP, skiftes 
de førnævnte variabler fra uge til uge. Det 
samme vil load (% af 1RM) og så gøre.

Et eksempel der viser forskellen mellem 
lineær og ugentligt undulerende periodise-
ring kunne være at hvis målet i uge 1 og 2 
af træningen er at træne med en intensitet 
på 75% af 1RM, vil vi med den lineære peri-
odisering træne med 75% begge uger, hvor 
vi med den undulerende periodisering i 
stedet for vil træne med f.eks. 72% i uge 1 
og 78% i uge 2. 

I stedet for at ændre intensitet og volumen 
fra træning til træning som i DUP eller 
fra uge til uge som i WUP, skiftes de før-
nævnte variabler fra blok til blok (måned til 
måned). Det samme vil load (% af 1RM).

Et eksempel på en periodisering med et 
mål om hypertrofi kunne se således ud:

WUP

BUP

INTENSIFICERING

INTENSIFICERING

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

54

Akkumulering 2Akkumulering 1

53

12-10-8-6-15

75-90 sek.

10-12

60-90 sek.

10-10-6-6-6

150-180 sek. 

6-8

120-150 sek.

Intensificering 2Intensificering 1Fase

Sæt

Gentagelser

Pause
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EVOLUTIONÆR SUNDHEDSPROFIL

I dette afsnit kigger vi nærmere på sundhedsmarkører og det autonome 
nervesystem og et generel indblik i vores nervesystem og fysiologi. Vi kigger på 
målbare og objektive markører samt subjektive markører. Først sætter vi det 
autonome nervesystem op og observerer, hvordan deres symptomer arter sig – 
vi kigger efter et mønster. De forskellige respons og reaktioner kan se ud som 
figures nedenfor. Det kan nogle af de indikatorer der er værd at kigge efter, når vi 
programmere og laver justeringer undervejs.

Puls

Perisaltik

Falder

Falder

Falder

Falder

Falder

Falder

Falder

Falder

Falder

Stiger

Stiger

Stiger

Stiger

Stiger

Stiger

Stiger

Stiger

Stiger

Hydrering af slimhinder

Blodtryk

Produktion kortisol og adrenalin

Regenerering

Svedproduktion

Produktion af kønskormoner

Kamprespons

Parasympaticus Sympaticus

FIG. 3: REAKTIONER I DET AUTONOME NERVESYSTEM
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Mennesket er et 3 millioner år gammelt 
design. Det vil faktisk sige, at vi er et re-
lativt nyt design. Vi har mange millioner 
års evolution bag os. Derfor er det værd 
at kigge på det fundament, som vi hvi-
ler på. Vi har netop kigget lidt på vores 
instinktive behov, som vi i dette afsnit 
dykker endnu mere ned i og ser på hjer-
nens opdeling, og hvordan et gammelt 
design fortsat præger vores fysiologi og 
performance. For at forstå begrebet ad-
færd er vi nødt til at kigge nærmere på 
nogle af de basale elementer for generel 

adfærd, herunder hjernens opdeling. I 
dette afsnit vil vi kigge nærmere på de 
enkelte dele: reptilhjernen, primathjer-
nen og neocortex. 

Hjernens opdeling viser evolutionen. 
Evolutionens udvikling ses også gen-
nem børns motoriske udvikling. 
I de kommende afsnit skitseres hjernens 
opdeling kort. Herefter sættes det i per-
spektiv til adfærd i dag.

FIG. 4: OPDELINGEN AF HJERNENS ENKELTDELE: REPTIL, PRIMAT OG NEOCORTEX

INTELLECTUAL
TASKS

Though · Word
Deed · Creation

ANIMAL 
AFFECTION

Love · Emotion

REPTILIAN BRAIN

Safety · Sustenance
Sex/Procreation



AVANCERET PROGRAMMERING _ SIDE 60

Reptilhjernen
Reptilets adfærd handler primært om tre ting – tre stadier.
1. Overlevelse, 2. Næring, 3. Sex og reproduktion.

Bemærk i disse stadier, at de foregå-
ende stadier begrænser de andre. Hvis 
reptilet ikke føler sig i sikkerhed, vil den 
ikke turde søge efter føde. Hvis den ikke 
får tilstrækkeligt med føde, vil den ikke 
tænke på reproduktion. I forhold til den 
sensoriske del af nervesystemet, kan vi 
også se en sammenhæng med reptil-
hjernen. Kroppens sensitivitet er illustre-
ret ved cortical homunculus (se Fig. 2). 
De dele, der er fremhævet, er de områ-
der, hvor kroppen er meget fintfølende.

Øjne, ører, hænder og fødder er meget 
fintfølende, hvilket er ekstremt vigtigt 
for at overleve. At kunne se eller høre 
byttet er essentielt for overlevelse. De 
sanser er samtidigt afgørende for deref-
ter at kunne observere en eventuel trus-
sel. I begge tilfælde vil det ende med en 
jagt, med mennesket som jæger eller 
bytte. Fødderne sanser underlaget og 
sender feedback til hjernen, som deref-
ter sender motoriske impulser til musk-
lerne. Derved regulerer det musklernes 
aktivitet. Det samme gør sig gældende 
for hænderne. Læberne og tungen er 
også meget sensitive. Når vi bringer et 
stykke frugt tæt på munden for at spise 
det, lugter vi til det og smager på det. 

Hvis lugten eller teksturen mod læberne 
er underlig, eller konsistensen i munden 
ikke er behagelig, spytter vi det ud. Hvis 
det smager surt, registrerer vi det hur-
tigt, så vi undlader at belaste mave- og 
tarmsystem, hvor immunforsvaret pri-
mært sidder. Endelig er vores genitalier 
sensitive. En af grunden til denne sensi-
tivitet menes at hænge sammen med 
udvælgelse af gener, som gerne skal 
være kompatible med de gener, som 
man selv besidder. Bemærk, alle oven-
nævnte områder kan relateres til over-
levelse (øjne, ører, hænder og fødder), 
næring (læber, næse og tunge), og sex/
reproduktion (genitalier).

FIG. 5: OPSTILLING AF DE TRE STADIER I REPTILHJERNEN

FIG. 6: CORTICALAL HOMUNCULUS

1. STADIE
OVERLEVELSE 

Overlevelse handler om at for-
længe livet nu og her. Det kan 

for eksempel handle om at und-
gå fare og komme i sikkerhed. 

Sikkerhed og tryghed er vigtigt 
for reptiler. Reptilet sikrer sig, at 
der er fri bane. Hvis ikke det er 

tilfældet, vil den søge i skjul igen 
eller kæmpe.

2. STADIE
NÆRING

Næring eller føde handler 
om at forlænge livet på sigt. 

Hvis reptilet føler sig tryg og i 
sikkerhed, vil det næste fokus 

være at skaffe føde. 
Det kan være væske eller fast 

føde. Bemærk, at fokus hurtigt 
kan skifte, hvis der opstår fare.

3. STADIE
SEX/REPRODUKTION

Dette stadie af reptilhjernen har 
fokus på artens overlevelse. 

For reptiler har sex et formål, og 
det er at  

sikre arten. 
Igen kan fokus også hurtigt 

skifte til overlevelse. 



_ SIDE 61

Primat
Primathjernen er laget efter reptilhjer-
nen. Primathjernen beskæftiger sig 
med det limbiske system – det emo-
tionelle. Her spiller det sociale aspekt 
ind. Relationer, hierarki og følelser. 
Flokmentaliteten kommer også ind i 
billedet, hvori hierarkiet opstår. Hvad 
andre tænker og gør, får betydning, og 
relationer spiller en stor rolle.

Neocortex
Det yderste lag, også kaldet hjerne-
barken. Det er her, at idéer, abstrakt 
tænkning og global tankegang kom-

mer ind. Vi udvikler app’s, penge, vi 
kan læse og meget mere. Det er ab-
strakt tænkning, som skabes ud fra 
ideer. Vi kan tænke på global opvarm-
ning, klimaforandringer og læse dette 
kompendium. Du kigger på et tegn 
på en skærm, eller i udprint, som du 
formår at kommunikere videre verbalt 
til en ved siden af dig. Det er abstrakt 
tænkning.  Dette lag er det yderste lag, 
hvilket vil sige, at hvis de to inderste 
lag ikke er opfyldt, så vil det begrænse 
funktionen af neocortex.

FIG. 7: FUNKTIONER – PRIMATHJERNEN OG NEOCORTEX

Primathjernen

Hos primaten
– primært aber og mennesker 

– er reptilhjernen også 
til stede, (blot med et 

yderligere lag). 

Dette lag omfatter 
følelser som for eksempel 

glæde, vrede, sorg, afsky med 
mere. Følelser, der relaterer sig 
til relationer, og kommunikati-

on indgår derfor også. 
Primathjernen præger i høj 
grad vores limbiske system.

Neocortex 

Det yderste lag af hjernen hos 
os mennesker er hjernebar-

ken – eller neocortex. 

Dette lag håndterer idéer, 
abstrakt tænkning, behovsud-
sættelse, yderlig socialisering 

og så videre. 

Det er dette lag, som adskiller 
os fra andre primater.
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PERSPEKTIVERING TIL ADFÆRD I DET 
21. ÅRHUNDREDE

Vi mennesker besidder altså alle tre 
lag:

Det indebærer også, at vi vil have ad-
færd lig reptilet og primaten. Vi har 
samme reflekser og instinkter. Det er 
dog typisk andre faktorer, der trigger 
reptiladfærden end at være byttedyr 
eller at sikre overlevelsen. Som nævnt 
tidligere er reptilhjernens fokus tryg-
hed og sikkerhed. I dag er det de fær-
reste, som frygter rovdyr, men hjernen 
kan aflæse/fortolke andre situationer 
på samme måde, som hvis vi var i fare 
for at blive ædt.

Noget af det, som sikrer os mest tryg-
hed og sikkerhed i dag, er økonomi. 
Økonomisk overskud giver os mulig-
hed for at skaffe tag over hovedet og 
noget at spise. Derfor kan økonomi 
være en af de største triggere af reptil-
hjerneadfærd. 

En af de ting, som påvirker vores øko-
nomi, er uddannelse. Uddannelse 
repræsenterer for mange sikkerhed 

og tryghed. I det moderne samfund 
er der meget fokus på uddannelse. 
Omend det er for at klare sig nationalt 
og for jobsikkerhed eller for at kunne 
konkurrere internationalt, så vil det i 
begge tilfælde trigge reptilhjernen. 
Kigger vi på statistikkerne fra dansker-
nes nationale sundhedsprofil fra 2017, 
kan vi se, at det mentale helbred for 
unge mænd mellem 16 og 24 år rap-
porteres som dårlig for 12,9%. For kvin-
derne i samme aldersgruppe er det 
23,8%. Dertil kan ses, at gennemsnittet 
på tværs af alle aldersgrupper i 2010 
var 10,0%, og at det i 2017 var 13,2%. På 
syv år er det en stigning på 32%. 

Kigger vi på uddannelsesniveau frem-
går det også, at den gruppe, der rap-
porterer færrest med dårligt mentalt 
helbred, er dem med en lang videre-
gående uddannelse. I gruppen med 
grundskole som højeste uddannel-
sesniveau, er der over 70% flere, der 
rapporterer dårligt mentalt helbred. 
Uddannelsesniveau og økonomisk 
tryghed er sammenhængende fak-
torer for mange mennesker. Især hvis 
vi sammenligner grupperne, der har 
henholdsvis grundskole og lang vide-
regående uddannelse. 

• Reptilhjernen

· Primathjernen

· Neocortex.
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Det er også interessant at kigge på 
den nuværende erhvervsmæssige stil-
ling i forhold til det mentale helbred. 
For gruppen bestående af arbejdsløse, 
førtidspensionister og andre, der står 
uden for arbejdsmarkedet, rapporterer 
over 25%, at de har et dårligt mentalt 
helbred. 

For mange kan det synes åbenlyst, 
men det er stadig interessant at stille 
spørgsmålet: Hvorfor?

Der er sjældent kun ét svar, og vi væl-
ger her at dykke ned i nogle af dem.

En åbenlys faktor er det økonomiske 
aspekt, som hænger sammen med 
uddannelsesniveau.

Hav in mente, at vi taler om det men-
tale helbred, og ikke det fysiske.

Hvis 1. stadie i reptilhjernen slår til som 
det primære, vil overlevelse, sikkerhed 
og tryghed være i fokus.  En anden 
faktor kan findes i primathjernen, hvor 
vi har vores relationer. Igennem vores 
relationer får vi ekstern validering i 
form af anerkendelse. 

Vi har hver vores rolle at spille i den 
større, sociale kontekst, og den bliver 
vores tilhørsforhold til gruppen. Hvis vi 
pludselig bliver sat uden for gruppen, 
vil vi miste vores tilhørsforhold og rela-
tion til denne, og dermed kan det også 
tænkes, at arbejdsløse, førtidspensioni-
ster og andre uden for arbejdsmarke-
det mister deres tilhørsforhold til den 
flok, som de tidligere var en del af.



AVANCERET PROGRAMMERING _ SIDE 64

OPSAMLING

Uanset om du beskæftiger dig med 
genoptræning eller performance, så 
vil det til enhver tid være et menneske, 
du møder. Mød mennesket, og ind-
drag alt, hvad der medfølger. Menne-

ske til menneske med forståelse for 
kompleksiteten. For at få en estimeret 
evolutionær sundhedsprofil, altså 
hvilket stadier klienten er på, så kig 
derfor på parametre som:

Parasympaticus vs. Sympaticus
Spørg eksempelvis ind til: veludhvilet om morgenen, fordøjelse m.m.

Hvad stresser klienten?
Primat- eller reptilhjernen?

Instinktive intelligens
Følger de deres instinktive behov?

1. 

3. 

2. 
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SPECIFIKKE SUNDHEDSMARKØRER

Sundhedsmarkører indebærer i dette 
kursus forskellige parametre som gen-
nemgået i det forrige afsnit, men i det 
kommende er der udvalgt nogle speci-
fikke som er lettere at notere. 

De direkte målbare markører ser vi 
gerne være inde for et interval i forhold 
til hvornår, de er optimale sundheds-
mæssigt. 

En velfungerende krop er en krop 
som restituerer bedre og derfor også 
kan klare mere arbejde. Mere arbejde 
betyder mere effektive adaptationer 
som betyder mere effektive eller bedre 
resultater.
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BLODTRYK OG HVILEPULS

For blodtryk bruger vi to begreber, 
det systoliske og det diastoliske. Det 
systoliske blodtryk er trykket i hjertets 
sammentrækningsfase, mens det dia-
stoliske er trykket i pauserne mellem 
sammentrækningerne. Når vi skriver 
blodtryk, så er første tal altid det systo-
liske og det sidste tal er det diastoliske.

Vores ”Golden standard” for blodtryk er 
115/75 eller så tæt på dette som muligt. 
Grunden til at vi gerne ser blodtryk-
ket på denne værdi er fordi et forhøjet 
blodtryk (over 120/80) øger risikoen for 
dødelighed.

Her ses det også omvendt, at en re-
duktion af systolisk blodtryk sænker 
risikoen for død ved hjerte-kar syg-
domme. Flere ting kan influere på 
blodtrykket, som stress og 
Begyndende forhøjet blodtryk beteg-
nes her som alt over 120/80. 

Hvilepuls er et udtryk for hvor mange 
gange hjertet slår i minuttet, når vi 
har ligget stille i 10-12 timer. Den kan 
både måles ved håndled og på siden 
af hals. Jo højere hvilepuls vi har, i jo 
højere grad vil kroppen være i et stadie 
af sympaticus i det autonome nervesy-
stem. Dette uddybes senere i kom-
pendiet. For hvilepuls er gold standard 
<55. Her har en stor meta-analyse un-

dersøgt hvordan hvilepulsen hænger 
sammen med dødelighed. Her ses det 
at for hver 10 slag/min i stigning i hvile-
puls stiger risikoen 9 %.

Blodtryk og hvilepuls er blandt de ting 
som vi som trænere kan bruge til at 
vurdere hvorledes klientens trænings-
program skal sammensættes. Noget 
som er essentielt for os som coaches/
personlige trænere er at være op-
mærksom på vores klienters sundhed, 
da dette vil have stor indflydelse på 
hvordan de responderer på trænin-
gen. En sund krop er en krop som kan 
håndtere mere stress og restituerer 
bedre/hurtigere.

De ovennævnte sundhedsmarkører 
som er objektive data, bruges i sam-
menhæng med subjektive målinger 
for den enkelte klient for at kunne 
hjælpe vedkommende bedst muligt 
mod deres mål, hvor vi samtidig har 
øje for hvad klienten har brug for og 
ikke kun hvad de gerne vil opnå.

I denne sammenhæng for at opnå 
den mest ”kampklare” krop er stress-
håndtering en essentiel ting at mestre. 
Mere specifikt at søge den optimale 
stressstimulus for kroppen så den 
adapterer og forbedrer sig. 
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Fordøjelse
Fordøjelsen er an afgørende faktor for 
optimalt næringsoptag. Det er først og 
fremmest vigtigt, at dit næringsindtag 
og næringsoptag fungerer, hvis du vil 
have det optimale ud af din program-
mering. 

Hvis ikke fordøjelsen fungerer opti-
malt, så vil dit næringsoptag sænke 
din progression. Hvis der i perioder 
opstår udsving i en sådan grad, at der 
opstår oppustethed i abdomen, så vil 
det både betyde, at du får reduceret 
næringsoptag samtidig med, at din 
stabilitet omkring columna og pelvis 
sænkes hvorfor performance omkring 
stående øvelser særligt nedsættes. 

En optimal fordøjelse beskrives ofte på 
følgende måde: Lind, passerer nemt, 
flydende i toilettet, let at skylle ud og 
lysebrunt. Det lugter kun jordagtigt, 
og du har ikke behov for at tørre dig. 
Du føler, at du kommer af med det 
hele, og der passerer ca. 30 cm dagligt.
I højere grad at fordøjelsen fraviger 
dette desto bedre argument for at 
adressere det. 

Bemærk at det estimeres, at ca. 15 af 
den danske befolkning til tider har 
symptomer på irritabel tyktarm. 

Samtidig med dette kan det nævnes, 
at irritabel tyktarm også associeres 
med højt alliostatisk load (høj belast-
ning af nervesystemet som helhed) og 
ofte vil assoccieres med en lang række 
andre udfordringer. Herunder spæn-
dingshovedpine, kroniske træthed, 
depression, kroniske lændesproble-
mer, kæbeledsdysfunktion m.m. Det 
betyder, at deres krop i mindre grad 
vil respondere positivt på høj trænings 
stimuli ift. høj intensitet og volume. 

Derfor kan en suboptimal fordøjelse 
være en af de gode indikatorer for, 
hvor intensitet og volume bør være. 
Som du vil finde du af under etable-
ring af baseline, så handler det om at 
kigge efter et mønster. En enkelt dag 
vælter ikke det hele.
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TRÆNING AF KVINDER

CYKLUS

TRÆNING
AF KVINDER
INDHOLD
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TRÆNING AF KVINDER

En stor del af det at være træner er at 
etablere det unikke udgangspunkt for 
klienten. Indtil videre har du igennem 
dette kursus beskæftiget dig med SAID, 
reps, sæt, tempo, volume, basisbevægel-
se, slyngsystemer med mere.

En faktor som kan være overset, det er 
forskellen på mænd og kvinder. 

Alle bør trænes individuelt og justeres 
derefter. En af disse punkter er at tage 
højde for menstruationscyklus for kvin-
der. 

For at kunne gøre det, så er det nød-
vendigt, at du har en basal forståelse for, 
hvordan den hormonelle profil udarter 
sig. 
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CYKLUS

Mensutrationscyklus starter ved første 
dagen for blødning. Fra denne dag og 
indtil ægløsning vil det hedde den folli-
kulærfase. Denne fase kan variere, men 
i gennemsnit varer den 14-21 dage. Sidst 
i denne fase vil kønshormonet østrogen 
stige markant. 

Østrogen har positiv effekt på muskel-
masse, styrke og smidighed. 
Hvis du får ægløsning, så vil den follikel 
som ægget udskilles fra – danne pro-
gesteron. Denne fase fra ægløsning til 
første menstruationsdag kalder ”luteal-
fasen”.

Progesteron har positiv effekt på den 
kognitive funktion, velbefindende og 
den øger metabolismen samt respirati-
onsraten. 

Hen mod første menstruationsdag vil 
progesteron aftage, hvilket er en med-
virkende faktor for mindre velbefinden-
de.

Hvis det sker i høj grad, så kan det være 
tegn på, at mængden af progesteron er 
faldene i højere grad end, hvad der er 
optimalt. 

Det er værd at bemærke, at den nyeste 
forskning tyder på, at lavt niveau af pro-
gesteron og fordøjelsesproblemer kan 
have en sammenhæng med PMS.

Lara Briden bruger udtrykket: ”Your pe-
riod is your monthly report card”, hvilket 
er et godt udtryk for, at cyklus kan give 
et rigtig godt indtryk for den generelle 
sundhed. Det vil være en endnu bedre 
markør end de mere akutte variabler 
som blodtryk og hvilepuls som kan 
svinge på dagsbasis. Ægget som frigives 

i dag har taget ca. 100 dage om at blive 
udviklet. Det vil sige, at min generelle 
baseline gennem de sidste 3 måneder 
afspejles i cyklus. 

Hvis fordøjelsen, stressniveau og næ-
ringsoptag ikke har været optimal i til-
strækkelig grad, så kan det påvirke den 
luteal fase som der foregår nu og her.

En simpel test på ægløsning er at tracke 
morgentemperaturen. Progesteron vil 
få kropstemperaturen til at stige 0,3-
0,5 grader. Din morgentemperatur bør 
være stabil hver morgen, hvorfor det bør 
være tydeligt, når ægløsning forekom-
mer. 

Hvis ikke der forekommer ægløsning, så 
vil det også være en god status (report 
card) på, at fysiologien gennem den 
sidste periode har været under et større 
pres. 

Bemærk - bruger du prævention som p-piller forhindrer 
ægløsning og netop ikke danner progesteron.
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Ift. vores programmering deler vi
menstruationscyklus op i 3 faser.

MENSTRUATIONSPERIODE

Periode: Denne periode kan være i slutning af den lutealfase og op
til 4-5 dage efter første menstruationsdag

Programmeringshensyn: Sænk intensitet – mindsk krav til stabilitet; 
særligt hvis generet af oppustethed. Spørg til kontakt til bækkenbunden. 

Hvis mindsket kontakt (brug af gluteus maximus, posterior tilt af pelvis 
eller blot mindre kontrol/styrke), så nedsæt stabilitetskrav i træningen. 

LUTEALFASE

Periode: Ægløsning til menstruationsperiode 
indtil PMS eller første menstruationsdag)

Programmeringshensyn: Starten af denne fase er den bedste fase
for høj intensitet. Bemærk aerobe kapacitet kan være sænket.

ØSTROGEN-FASE

Periode: Slutningen af menstruation til ægløsning

Programmeringshensyn: Øg intensiteten efter første periode
og bemærk at stabilitet udfordres mere slutteligt i denne fase. 
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Kommentarer: 

Ovenstående betyder ikke, at du skal 
være bange for at træne tungt i men-
strutations- eller østrogenfasen. Det 
betyder blot, at der er faktor du skal 
medtage. Hvis klienten i forvejen er ud-
fordret på stabilitet, så vil det være værd 
at bemærke, at den udfordres yderligt i 
disse faser – statistisk set i høj grad un-
der østrogenfase. 

Enkelte studier viser, at der kan være en 
sammenhæng mellem bl.a. ACL-skader 
og tidspunkt i cyklus, da der forekom-
mer flere i perioden med høj koncentra
tion af østrogen. 

Hvis klienten døjer med fordøjelsesud-
fordringer i forvejen, så kan dette både 
påvirke PMS (og derved mindske stabi-
litet) samtidig med, at fordøjelsesudfor-
dringer i sig selv kan påvirke stabiliteten. 

Der er endda også studier der indikerer, 
at hoftestabilitet ændres lige før ægløs-
ning, hvilket menes at have en antropo-
logisk effekt.  
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GENERELLE BASELINE

HVILEPULS

VIPPEN

FORDØJELSE

WEEKLY SCORE

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

BASELINE
INDHOLD
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GENERELLE BASELINE

BASELINE

I dette afsnit forsøger vi at samle det 
hele ift. sundhedsmarkører for at etab-
lere deres evne til at adaptere trænings-
stimuli, og hvad du kan sigte efter i din 
programmering. 

Blodtryk er ikke medtaget, da det for 
mange ikke er muligt at måle den på 
daglig basis. Det bør dog overvejes, om 
den ikke skal medtages på ugentlig 
basis. 

Den generelle baseline tages før programmering, så du ved, hvor klienten befin-
der sig fra starten. Det anbefales, at klienten som minimum foretager disse test 
i 7 dage.  Den samlede sum for alle dagene er deres ”Weekly score”. Det er dette 

tal der referes til med fed. 

Det kan være en fordel at spørge ind til, om det er symptomer som klienten 
genkendes for at etablere om det er en unik periode eller om det er generelle 

baseline over måneder. 

STEP 1
Klienten udfylder hver morgen følgende og vender retur

med sin samlede score. 

STEP 2
Du arbejder dit program og periodisering og gennemgår det med klienten. Det 
er vigtigt, at du forklarer klienten hvorfor du udarbejder disse tiltag. Det skaber 
større autonomi ved klienten og sikrer, at deres selvforståelse øges. Du uddan-
ner dem samtidig i, hvordan de sikrer sig den optimale sundhed – og hvordan 
det øger deres performance.  Forsæt med dette værktøj på daglig basis – som 

minimum på træningsdage. 

GRØN · 55-63 POINT GUL · 44-54 POINT RØD · 21-43 POINT
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HVILEPULS

Den tages hver morgen, lige når du vågner. Den tages mellem 30-60 s. 

3

3

2

55-65

2

2

1

65+

1

1

3

3

2

2

1

1

3

3

Under 55 og stabil 

3

2

2

1

1

Torsdag

Søndag

Tirsdag

Fredag

I alt:

Onsdag

Mandag

Lørdag

HVILEPULS
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VIPPEN

Du vågner af dig selv før uret ringer efter minimum 7 timers søvn, og du er frisk. 
Og kommer igennem dagen uden behov for ekstra stimuli (kaffe, kage, ener-
gidrik m.m.) eller et hvil. God sexlyst. 

Du har behov for at uret vækker dig, og du kunne godt trænge til en time mere. 
Dagen er lidt hård at komme igennem og du føler dig træt med det samme du 
kommer hjem. Du har behov for at sove længere i weekenden end i hverdagen. 
Du har lav libido.

Uret ringer, men du er okay udhvilet efter at komme lidt i gang. Du kommer 
ganske fint igennem i dagen, men føler dig lidt træt til tider. 

ANABOLSK

KATABOLSK*

KATABOLSK OVERVÆGT*

*Dette gælder uanset årsag. Hvis du som kvinder oplever nogle af disse symptomer, 
så vil du forsat skulle sætte scoren derefter. 

3

3

2

Katabolsk overvægt

2

2

1

Katabolsk

1

1

3

3

2

2

1

1

3

3

Anabolsk

3

2

2

1

1

Torsdag

Søndag

Tirsdag

Fredag

I alt:

Onsdag

Mandag

Lørdag

VIPPEN
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FORDØJELSE

Lind, passerer nemt, sammenhængende, flydende i toilettet, let at skylle ud og 
lysebrunt. Det lugter kun jordagtigt, og du har ikke behov for at tørre dig. Det er 
ca. 30 cm dagligt.

A. Du kommer ikke af med 30 cm dagligt, og du føler måske, at du ikke kommer 
af med det hele, når du sidder der eller 

B. Du føler, at du er oppustet og/eller har luft i maven. 

C. Det er løsere end optimalt, og det er mindre sammenhængende. 

*Dette gælder uanset årsag. Hvis du som kvinder oplever nogle af disse sympto-
mer, så vil du forsat skulle sætte scoren derefter. 

OPTIMAL

FORSTOPPET OG OPPUSTET*

3

3

1

Forstoppet, oppustet eller løs

1

1

3

3

1

1

3

3

Optimal

3

1

1

Torsdag

Søndag

Tirsdag

Fredag

I alt:

Onsdag

Mandag

Lørdag

FORDØJELSE
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WEEKLY SCORE

Point: 55-63
Daily:

•7-9:  Warrior zone (Hvis score på 1 findes, så max 50 % intensitet)
•6:  Max 75 % intensitet (hvis score på 1 findes, så max 50 %)
•1-5:  Reset

Point: 21-43

•   Optimer søvn, væske og kost – parasympaticus skal hjælpes
•   Cardio i samtale tempo – 40-60 min af 3-5 gange pr. uge
•   Motion 
•   Mobilitet og generel bevægelse
•   Hvis daglig score forværres fra baseline – lavere volume og intensitet. Fokus på sundheds                             
    markører. Assister evt. med planlægning

Point: 44-54
•   Husk fundamentet
•   Fortsat fokus på anabolsk respons – særligt, når katabolske proces øges.
•   Stabilitet (Obs fordøjelse)
•   Cardio op til moderat intensitet
•   Styrketræning af 50-60 % intensitet (mod 70 % hvis score er mod grøn). Korte max 45 min sessioner        
    inkl. opvarmning
•   Mobilitetstræning
•   Hvis daglig score forværres fra baseline – lavere volume og intensitet

Bemærk du i den ugentlige score også med-
tager den daglige profil. 
Det kan godt være, at ”weekly score” er gul, 
men hvis deres daglige baseline indikerer en 
lavere score, så justeres der på daglig basis – 
ikke på hele programmeringen. 

Andre markører er også performance – er 
pulsen højere ved samme aktivitet, er vægten 
tungere eller performer de ikke så godt, som 
du havde regnet med – og bliver det et møn-
ster? Så er det her, du igen skal justere. Ved 
hele tiden at tracke deres fysiologiske kapaci-
tet, så sørger du for optimal performance. 

Det er ud fra denne baseline, at du vælger den 
rette programmering, periodisering og derfra 
justerer undervejs. 

Point i alt      _________

Triggere? 
mobilitetstræning, bevæ-
gelse og fundament
reset
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TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

Dit job er at hjælpe klienten bedst 
muligt.  Hvis det indebærer, at du ikke 
altid gør klienten glad nu og her, så er 
det vigtigt, at du fortsat har deres sund-
hed i fokus – og deres mål på lang sigt. 

Hvis du vurderer, at klienten ikke på 
egen hånd kan skabe en bedre baseline 
med din hjælp, så kan du med fordel 
henvise videre. Kig efter hvilke kom-
petencer klienten kunne have gavn af 
os referer ud fra det. Det kan være en 
Health Coach, Coach, kostvejleder eller 
lignende. 

Det er normalt, at nogle klienter har 
svært ved at acceptere, hvad deres 
baseline er idet de ofte sammenligner 
sig med andre. Det er vigtigt, at du som 
træner imødekommer deres eventuelle 
frustrationer og samtidig forholder dig 
til, hvad status er. 

Hvis ikke du etablerer baseline, så vil du 
arbejde lidt i blinde. Det er bedre at vide, 
hvad der er i tanken fremfor bare at køre 
afsted uden at vide at tjekke. 

Det kan også være en af grundende til, 
at klienten søger dig i første omgang. 
Fordi de ikke kan forstå, at de ikke 
præstere bedre. 

Derfor er det vores opgave i samarbejde 
med dem at finde ud af, hvorfor de ikke 
opnår, hvad de vil. 
Det kan være deres øvelsesvalg, intens-
itet, volume og alt hvad der foregår til 
træningen – men det vil ofte være et 
sammenspil mellem hvad der foregår til 
træningerne og imellem dem. 

Lær dem at forstå deres krop og hvilken 
gave det er, at skabe en god relation til 
den. 

Den bedste præstation baseres på et 
optimalt fundament
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HVILEPULS

Den tages hver morgen, lige når du vågner. Den tages mellem 30-60 s. 

3

3

2

55-65

2

2

1

65+

1

1

3

3

2

2

1

1

3

3

Under 55 og stabil 

3

2

2

1

1

Torsdag

Søndag

Tirsdag

Fredag

I alt:

Onsdag

Mandag

Lørdag

HVILEPULS
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VIPPEN

Du vågner af dig selv før uret ringer efter minimum 7 timers søvn, og du er frisk. 
Og kommer igennem dagen uden behov for ekstra stimuli (kaffe, kage, ener-
gidrik m.m.) eller et hvil. God sexlyst. 

Du har behov for at uret vækker dig, og du kunne godt trænge til en time mere. 
Dagen er lidt hård at komme igennem og du føler dig træt med det samme du 
kommer hjem. Du har behov for at sove længere i weekenden end i hverdagen. 
Du har lav libido.

Uret ringer, men du er okay udhvilet efter at komme lidt i gang. Du kommer 
ganske fint igennem i dagen, men føler dig lidt træt til tider. 

ANABOLSK

KATABOLSK*

KATABOLSK OVERVÆGT*

*Dette gælder uanset årsag. Hvis du som kvinder oplever nogle af disse symptomer, 
så vil du forsat skulle sætte scoren derefter. 

3

3

2

Katabolsk overvægt

2

2

1

Katabolsk

1

1

3

3

2

2

1

1

3

3

Anabolsk

3

2

2

1

1

Torsdag

Søndag

Tirsdag

Fredag

I alt:

Onsdag

Mandag

Lørdag

VIPPEN
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FORDØJELSE

Lind, passerer nemt, sammenhængende, flydende i toilettet, let at skylle ud og 
lysebrunt. Det lugter kun jordagtigt, og du har ikke behov for at tørre dig. Det er 
ca. 30 cm dagligt.

A. Du kommer ikke af med 30 cm dagligt, og du føler måske, at du ikke kommer 
af med det hele, når du sidder der eller 

B. Du føler, at du er oppustet og/eller har luft i maven. 

C. Det er løsere end optimalt, og det er mindre sammenhængende. 

*Dette gælder uanset årsag. Hvis du som kvinder oplever nogle af disse sympto-
mer, så vil du forsat skulle sætte scoren derefter. 

OPTIMAL

FORSTOPPET OG OPPUSTET*

3

3

1

Forstoppet, oppustet eller løs

1

1

3

3

1

1

3

3

Optimal

3

1

1

Torsdag

Søndag

Tirsdag

Fredag

I alt:

Onsdag

Mandag

Lørdag

FORDØJELSE
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TAK FOR NU

Det glæder os, at du har valgt os til at hjælpe med din udvikling. 
Programmering er en kompleks størrelse, hvorfor der altid er man-
ge hensyn at tage. 

Dette kursus kan både tages separat, men det kan også tages i en 
større sammenhæng idet, at den også indgår i vores Health Coach 
uddannelse, hvori biomekanik, genoptræningsmoduler, moderne 
smertevidenskab, coren og respirationsproces, High Performance 
og PerceptionCoach også er en del af pakken. 

Det kan være, at vi ses i denne sammenhæng eller andre. 

Uanset skal du have tak for at have valgt TrænerAkademiet. 
Vi ønskes dig og dine klienter alt det bedste fremover.

Søren T. S. Fruerlund
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