
TRÆNINGSPROGRAM TIL FEDTTAB
Her får du et træningsprogram, der egner sig særdeles godt til 
fedttab, men du kan også sagtens bruge det hvis du blot ønsker 
en sundere livsstil eller lige er kommet i gang med træning. Træ-
ningsprogrammet kræver det gængse udstyr, som findes i de fleste 
fitnesscentre. Træningsprogrammet bygger på styrketræningsøvel-
ser, hvor du kommer hele kroppen igennem. Ved fedttab er det en 
god ide at fokusere på styrketræning for ikke at miste muskelmas-
se. Det er FEDT vi skal tabe, ikke muskler. Du må selvfølgelig gerne 
supplere med lidt kredsløbstræning på de dage, du ikke træner 
styrketræningsprogrammet; f.eks. en lang gåtur, en cykeltur, løb 
eller hvad du ellers synes giver dig glæde og sved på panden.
Dette program kan du træne 2 – 3 gange om ugen. Ønsker du 
mere træning om ugen, anbefaler jeg ikke dette program.
Derudover vil jeg gerne pointere, at du ikke kan træne dig til et 
vægttab uden at have fokus på kosten. Den vigtigste regel for 
vægttab er at skabe det man kalder et ’Energiunderskud’. Dvs. der 
skal spises mindre, end hvad man har behov for, før at det kan føre 
til et vægttab/ fedttab.
Dette gælder lige meget, om du vil tabe dig mange kilo eller få kilo, 
eller om du bare vil ”strammes op”, kosten er SÅ vigtig! – Så få styr 
på denne.

Men nu til selve træningsprogrammet: Du finder det på næste 
side.

Print det ud og tag det med ned i centeret, så du kan huske hvad 
du skal.

God fornøjelse
- Marianne Gilbak



Opvarmning: 5-10 min på valgfri kredsløbsmaskine

A1) Split	  Squat	  /	  Lunge	  med	  håndvægte
Uge Sets Gentagelser Pause Tempo

1 4 12	  -‐	  15 45	  sek 4010
2 4 12	  -‐	  15 45	  sek 4010
3 4 12	  -‐	  15 45	  sek 4010
4 4 12	  -‐	  15 45	  sek 4010

A2) En-‐arms	  rows	  med	  håndvægte
Uge Sets Gentagelser Pause Tempo

1 4 12	  -‐	  15 45	  sek 3010
2 4 12	  -‐	  15 45	  sek 3010
3 4 12	  -‐	  15 45	  sek 3010
4 4 12	  -‐	  15 45	  sek 3010

B1) Back	  Extension
Uge Sets Gentagelser Pause Tempo

1 4 12	  -‐	  15 45	  sek 3010
2 4 12	  -‐	  15 45	  sek 3010
3 4 12	  -‐	  15 45	  sek 3010
4 4 12	  -‐	  15 45	  sek 3010

B2) Flad	  Bænkpres	  med	  håndvægte
Uge Sets Gentagelser Pause Tempo

1 4 12	  -‐	  15 45	  sek 4010
2 4 12	  -‐	  15 45	  sek 4010
3 4 12	  -‐	  15 45	  sek 4010
4 4 12	  -‐	  15 45	  sek 4010

Set	  1 Set	  2 Set	  3 Set	  4

Set	  1 Set	  2 Set	  3 Set	  4

Set	  1 Set	  2 Set	  3 Set	  4

Set	  1 Set	  2 Set	  3 Set	  4



FORKLARING TIL PROGRAMMET
Hvad betyder Uge?
Uge 1, 2, 3 eller 4 fortæller blot, hvor langt du er kommet i træ-
ningsprogrammet. Så kan du holde styr på, hvor du er. Jeg anbefa-
ler, at du aldrig træner et program mere end ca. 4 uger for ikke at 
miste motivationen.

Hvad betyder bogstaverne og tallene? (A1 A2 / B1 B2)
Bogstaverne angiver rækkefølgen i programmet, dvs. først laves 
A-øvelserne og derefter B-øvelserne.
Hvert bogstavpar sættes sammen; dette kaldes ’superset’. Dvs. 
først laver du 1 set af A1 øvelsen, derefter den anførte pause, og 
så videre til A2, og igen den anførte pause. Dette fortsætter du 
med indtil alle sets er gennemførte i bogstavparret A. Når A1 og 
A2 er gennemførte, bevæger du dig videre til B1 og B2, som gen-
nemføres på samme måde.

Hvad betyder Sets?
Sets angiver hvor mange ”runder” du skal igennem af den givne 
øvelse. Eksempel: når der står 4 sets af øvelsen Lunge, skal du lave 
denne i 4 omgange eller runder.

Hvad betyder Gentagelser?
Gentagelser angiver, hvor mange gange du skal lave øvelsen i det 
givne set. Når der i dette program står 12-15 gentagelser, skal du i 
hvert set kunne lave øvelsen mellem 12 og 15 gange. Kan du ikke 
lave op til 12 gentagelser, så er den lidt for tung, og du skal tage 
lidt kilo af. Kan du i modsatte ende sagtens tage mere end 15, så er 
vægten lidt for let, og der skal flere kilo på. Du bliver derfor nødt 
til at prøve dig frem i starten for at finde ud af, hvor mange kilo du 
skal bruge.

Hvad betyder Pause?
Pause betyder, hvor meget pause du skal holde imellem øvelserne. 
I dette program laver du først øvelse A1 og holder derefter 45 se-
kunders pause, derefter laver du øvelse A2 og holder 45 sekunders 
pause, inden du igen begynder på øvelse A1.

Hvad betyder Tempo?
Tempo angiver hvor hurtigt/ langsomt du skal lave øvelsen. Hver 
øvelse har 4 faser, hvorfor der under tempo står 4 cifre, eksempel 
3010
 • Første tal er sænkefasen, eller den excentriske fase i løftet.   
  (står der 3 skal du gå ned på 3 sekunder)
 • Andet tal er et hold i stræk fasen i løftet. (står der 0 er der   
  ingen pause)
 • Tredje tal er løftefasens hastighed. (står der 1 bevæger du dig  
  blot hurtigt op igen)
 • Sidste tal er et hold i musklens mest forkortede position. (står  
  der 0 er der ingen pause, og du starter den nye gentagelse   
  med det samme)

Hvad skal tabellen til højre bruges til?
Det er en god ide at printe programmet ud, så du kan skrive ned, 
hvor mange gentagelser og kilo du har brugt fra gang til gang. Det 
kan du bruge denne tabel til at notere.
Eksempel:

               
               



ØVELSER
Her finder du forklaringer til hvordan øvelserne skal udføres.

Split Squat / Lunge med håndvægte.

Split Squat er hvor du træder et langt skridt frem på det ene ben, 
og tager et langt skridt tilbage på det andet ben. Nu bevæger du 
dig ned mod jorden, mens du holder det bagerste ben så strakt 
som overhovedet muligt. Ved Split Squat bliver du stående i denne 
position, med det ene ben foran det andet, og bevæger dig op og 
ned, og kører alle gentagelserne på det ene ben, før du begynder 
på det andet ben.
Lunge er ligesom Split Squat, en bevægelse hvor du skal køre ned 
mod jorden, med det bagerste ben så strakt som muligt. Ved Lun-
gen er du bare i bevægelse, Dvs. du sparker dig tilbage med samlet 
ben, og så tager du et skridt frem og tilbage igen.
I bund positionen er Split Squat og Lunge ens, men Lungen kræver 
lidt mere kraft for at komme tilbage til start positionen, hvorfor 
Lungen er lidt sværere at udføre, så vælg kun Lungen hvis du er 
stærk nok, ellers tag og start med Split Squatten.

Du træner: forside af lår + baller

En-arms Rows med håndvægte

Start med at stille dig på en bænk med den side støttet på bæn-
ken, start f.eks. med højre hånd og højre ben på bænken. Imens er 
det den modsatte arm der skal arbejde. Start i strakt arm, og træk 
albuen tilbage, mens armen holdes tæt indtil kroppen. Før armen 
tilbage til start position herefter. Husk begge sider.

Du træner: Ryg + forside af arm.



Back Extension

Start med at indstille backextension-maskinen, så din hofte kan 
bevæge sig frit.
Den skal være lidt under hoftehøjde. Start med at sænke dig ned 
mod gulvet, imens ryggen holdes så ret som muligt; dvs., at du 
ikke skal krumme dig sammen for at komme ned. Hold benene 
strakte med hælen i bænken, og brug ballerne til at rejse dig med.
Har du brug for mere modstand, kan du holde en håndvægt eller 
en vægtskive ind til kroppen.

Du træner: bagside af ben, baller + lænd

Flad Bænkpres med håndvægte

Start med at placere dig på en flad bænk med ryggen i bænken, 
bagdelen i bænken og fødder plantet godt i jorden, så du ligger 
helt stille og er stabil på bænken. Start med armene i strakt posi-
tion. Bevæg albuerne lidt ud til siden, imens armene føres ned til 
brysthøjde, og før dem derefter op i strakt position igen.

Du træner: Bryst, skulder + bagside af arm

Mangler der noget?
Er der noget, du ikke kan finde ud af, eller er der noget, som du 
ikke forstår? Så kontakt mig endelig.

KONTAKT

http://gilbaks.dk/kontakt/

