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D
Du tjekker glædeligt ind i fitnesscentret flere gange 
om ugen og slider mindst et par løbesko op i løbet af 
en sommer, men alligevel halter det med resultaterne. 
Bare rolig. Du er ikke den eneste, der har oplevet 

stilstand i dit træningsliv, og der er faktisk masser af hjælp at 
hente, hvis du er indstillet på at prøve noget nyt. Med mang-
lende resultater sker der ofte det, at motivationen også ryger sig 
en tur, men der er ingen grund til at give op. Det handler blot om, 
at du skal ind i en ny etape af dit træningsliv, hvor nye trænings-
oplevelser venter dig. 
Ligesom et barn i skolen kun udvikler sig, når det bliver ud-
fordret med nye regnestykker eller sværere tekster, sker det 
samme med træningen. Vi er nødt til at udfordre os selv, hvis 
vi vil se resultater, men det er ikke altid lige sjovt at træde uden 
for de vante rammer. Vi mennesker er som bekendt vanedyr, og 
derfor kræver det en stor indsats af os, hvis vi skal flytte os både 
træningsmæssigt og mentalt. Men når du først har taget det før-
ste skridt, kan du glæde dig over, at kroppen kan få sig en længe 
ventet udfordring – og at det kan ses på den.
– Det er hårdt for de fleste at træde ud af komfortzonen, og netop 
derfor er der så få, der gør det. Der er en vis tryghed i at træne 
det, som man plejer, og når det så bliver en lille smule ubehage-
ligt, stopper vi. Men hvis vi øver os i at vende vores tankegang 
til, at det, der kan føles utrygt, kan flytte os massivt, så er vi al-
lerede meget tættere på målet, fortæller Krisztina Maria,  

resultater!
Savner du synlige resultater af din træning? Og er du lidt kørt fast i en 
rutine? Fortvivl ej. Det kræver blot lidt mod og handling at knække de 
fastgroede træningsvaner. Giv din krop en sjov og uforudsigelig rejse, når 
du udfordrer den til at prøve noget nyt.
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    træning

KRISZTINA MARIA er per-
sonlig træner og livsstils-
rådgiver samt forfatter til 
bogen ”Bang! Styrken kom-
mer indefra”. Herudover 
fungerer hun som fast træ-
nings- og livsstilsskribent 
for BT Weekend. 
www.krisztinamaria.com 

For meget af noget giver ofte bagslag, og det handler ikke om, hvor meget 
tid du bruger på træningen, men i højere grad om, hvor høj din trænings-
intensitet er, og hvad du bruger din tid på. Træner du lavintensitetstræ-
ning, forbrænder du kun, mens du er i gang, mens en halv times højintens 
træning både giver højere forbrænding her og nu og en forhøjet efterfor-
brænding på op til 48 timer.
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    træning

personlig træner, livsstilsrådgiver og forfatter 
til bogen ”Bang! Styrken kommer indefra”.

GLEM ALT OM QUICK FIXES
De fleste af os er på et eller andet tidspunkt i 
løbet af vores liv sprunget ind i det nye år med 
et ønske om at ændre en dårlig vane, hvad end 
det måtte være at kvitte smøgerne eller droppe 
sukkeret. Men ikke alle formår at gøre drøm-
men til virkelighed, for gode intentioner er ikke 
altid nok. Det kræver mere end blot et quick fix 
– det kræver handling at bryde med de dårlige 
vaner og skabe nye, mere gunstige vaner.
Motivationen for at komme i form ser vi ofte i 
træningscentrene i januar og til dels februar, 
hvor centrene er spækket med mænd og kvin-
der, der kun har nytårsforsættet for øje. 
Men omkring påske dør det langsomt ud, og 
der er igen plads ved romaskinen og på cyk-
lerne i spinninglokalet. Sagen er, at vi ofte gør 
det til et enten-eller-projekt, hvor vi går ”all in”, 
og det er lige netop her, det går galt, mener 
Krisztina Maria.
– Der er ingen, der kommer sovende til foran-
dring – i hvert fald ikke den permanente – og 
man skal ikke tro, at en måned eller to på en 
hård kost- og træningsplan kan forandre en 
hel masse. Mange giver den én over nakken i 
starten og fornægter på samme tid sig selv en 
masse fødevarer, fordi de vil se resultater her 
og nu. Men på et tidspunkt bliver det for surt, 
fordi man simpelthen ikke kan leve sådan i en 
længere periode. Man kører træt i det og ser 
ikke længere resultater, og så er det, at man 
giver op, siger Krisztina Maria.
Med det sagt er vi tilbage til det med vanerne, 
for her er det vigtigt at pointere, at den sunde 
livsstil med sund kost og motion naturligvis 
skal betragtes som en god vane, som du skal 
holde fast i – du skal bare sørge for, at vanen 

”JEG MISTER MOTIVATIONEN LYNHURTIGT, 
EFTER AT JEG MELDER MIG IND I ET FITNESSCENTER!”

Lad være med at gøre det til et enten-eller-projekt, men find i stedet ud af, hvordan du kan få en sund træ-
ningsrutine, der passer til dig. Mange oplever, at det bliver kedeligt efter kort tid, netop fordi de ikke ved, 
hvordan de skal udfordre sig selv. Her er det vigtigt at holde fast i, at den sunde livsstil er en udviklings-
rejse. En personlig træner kan gøre underværker og møde dig lige der, hvor du er, så du får en træning, du 
kan finde ud af, men som på samme tid rykker optimalt for lige netop dig. Men vær kritisk, når du vælger 
din træner, og sørg for, at vedkommende er ekspert inden for lige præcis det område, som du ønsker at 
forandre.

”JEG SER IKKE LÆNGERE  
RESULTATER AF MIN  

”STRAM OP”-TRÆNING!”
Når man starter op med noget nyt, vil 
det altid have en effekt, og det gælder 
også for toninghold som for eksempel 
”stram op”. Men når du først har mær-
ket dine muskler, er det tid til at kom-
me videre og løfte i bund, så du virkelig 
mærker, hvordan kroppen virker. Det er 
ikke altid lige let, så en god idé er at 
anskaffe sig en personlig træner, der 
kan motivere, hjælpe dig på vej til at 
træne rigtigt og ikke mindst hjælpe dig 
til at udfordre dig selv. 

ikke bliver for ensformig. Og i stedet for at se 
det som en sur tjans bør du nærmere opfatte 
det som en lang rejse, hvor du konstant udfor-
drer dig selv og dermed ikke gror fast i speci-
fikke træningsrutiner.
– En sund, veltrænet krop eller et varigt vægt-
tab er ikke noget, der opnås på en engangsfore-
stilling, og et godt råd er derfor at betragte det 
som en rejse. Nye vaner bliver opbygget, ved at 
man bare bliver ved og ved. Det tager tid, men 
til gengæld slipper du dem ikke sådan lige igen, 
siger Krisztina Maria. 

KOMBINÉR OG VARIÉR
Selv om det kan være svært at se lyset for en-
den af tunnelen af bare undskyldninger, er 
det bare med at komme op på hesten. Når du 
udfordrer dig selv fysisk, gør du det nemlig 
også mentalt. Du overvinder en grænse, der er 
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med til at skabe forandring på flere planer, men 
først og fremmest kan det ses og mærkes på  
fysikken – og sikkert også på dine jeans.
Men skal du springe ud i noget helt nyt, eller 
kan du blot arbejde videre på det, du allerede 
kender?
– Man kan vælge at udfordre sig selv inden 
for én motionsform ved for eksempel at tilføje 
sprint og bakketræning til sin løberutine, men 
jeg mener alligevel, at det bedste vil være at 
kombinere styrketræning og kredsløbstræ-
ning. Alternativt kan man vælge en motions-
form som crossfit, cirkeltræning eller almin-
delig styrketræning udført som cirkeltræning, 
hvor man konstant har pulsen oppe, imens man 
træner alle muskelgrupper. Uanset hvad bør 
man udfordre sig selv og for eksempel ændre 
intensiteten hver tredje til fjerde uge, fortæller 
Krisztina Maria og fortsætter:
– Allerede fra midt-20’erne begynder vi at miste 
muskelmasse, som blandt andet er det, der hol-
der forbrændingen oppe. Men ikke nok med det 
– vi kommer også nemmere til skade senere i li-
vet, da vi ikke har råstyrken til at stå imod med. 

SPRING UD I DET
For mange gælder det, at man enten træner i 
vildelse, altså uden et egentligt mål, eller også 
har man et urealistisk højt mål, som man in-
derst inde godt ved, at man aldrig vil opnå. Mål 
kan være gode, fordi de holder motivationen 
oppe, og det kan derfor være en god idé at sætte 
sig et langsigtet mål med flere delmål, så man 
kan fejre sin succes undervejs. Dog skal man 
huske på, at vægten ikke viser hele sandheden.
– Er du sprunget ud i at styrketræne som en 
del af dit nye træningsmønster, vil du måske 
opleve, at du tager et kilo på, mens dine bukser 
måske er blevet for store. Muskelmasse vejer på 
vægten, men fylder mindre og er fastere i sin 

”JEG FÅR SKADER,  
NÅR JEG LØBETRÆNER!”

Hvis du oplever skader, når du løbetræner, kan 
det meget vel handle om, at du ikke styrke-
træner. Når vi styrketræner, forstærker vi alle 
vores led og knogler, fordi vi opbygger muskel 
masse og styrke omkring dem. Så har du 
stærke lår og lægge, skåner du for eksempel 
dine knæ markant og slider knap så meget på 
dem, når du løber. Har du allerede skavanker, 
skal du i første omgang droppe løbetræningen 
og finde vægtene frem. Efter en periode kan 
du lige så stille starte op med at løbe igen, 
men styrketræningen er god at holde fast i.

”Vi er 
nødt til at 
udfordre 
os selv” 

form end fedt, så derfor er det en god idé også 
at bruge et målebånd, så du kan holde gejsten 
oppe, selv om vægten måske tyder på noget 
 andet, fortæller Krisztina Maria.
Som første skridt til at bryde med rutinerne og få 
et sjovere og mere resultatorienteret træningsliv 
skal du bryde ud af komfortzonen, og her må du 
ikke lade dit selvværd sætte en kæp i hjulet.
– Vi kan hurtigt begynde at fortælle os selv 
ting, som slet ikke passer. For eksempel ”Jeg 
bliver til grin”, ”de kigger alle sammen på mig” 
og så videre. Kort sagt handler det om vores 
selvværd, som hurtigt kan sætte en stopper 
for vores udvikling, men der er intet at frygte. 
Tværtimod vil det blot gøre os stærkere og brin-
ge os tættere på vores mål, når vi tager springet 
ud i noget nyt, afslutter Krisztina Maria. 
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    træning

■ DU FRYGTER AT FÅ STORE MUSKLER
Langt de fleste kvinder kan genetisk set ikke få 
store muskler, for vi har simpelthen ikke nok testo-
steron i kroppen til at få de frygtindgydende store, 
bulede muskler. Vi skal derimod kæmpe rigtig hårdt 
for at tage på i muskelmasse. Alligevel undgår man-
ge kvinder at træne tungt, netop på grund af frygten 
for de store muskler, men det er der ingen grund til. 
Bare giv den gas med vægten, og glæd dig til at se, 
hvordan benene strammes op på den flotte måde.

■ ”JEG LØBER FIRE GANGE OM UGEN,  
MEN JEG TABER MIG IKKE!” 
Når du løber den samme rute i samme tempo, uge efter uge, 
kommer der et tidspunkt, hvor kroppen tilpasser sig. Når 
den gør det, går dine resultater i stå. Rent sundhedsmæs-
sigt er det stadig godt for dig, men vil du tabe dig, eller vil du 
forbedre konditionen, er du nødt til at gøre noget andet end 
det, du plejer. Hvis det er, fordi du simpelthen bare elsker at 
løbe, kan du integrere lidt interval- eller bakketræning i din 
løbetur, eller du kan sætte mål for, at du skal forbedre din 
rekord på din eksisterende rute. Skal det virkelig batte, kan 
du desuden supplere løbeturene med styrketræning, så du 
dels strammer kroppen op og dels øger forbrændingen, efter 
at du har trænet.

De 5 træningsfælder5 
■ DIT TRÆNINGSPROGRAM  
HAR IKKE ÆNDRET SIG
Når man gør det samme, som man plejer, sker der 
ikke noget nyt. Det siger næsten sig selv, og det 
gælder selvfølgelig også dit træningsprogram. Krop-
pen tilpasser sig rutinen og bliver ikke udfordret. 
Derfor er det vigtigt, at du løbende får lagt nye pro-
grammer eller udfordrer kroppen med mere inten-
sitet i din eksisterende træningsform – eller at du 
afprøver helt andre træningsmetoder.

■ DU FÅR FOR LIDT SØVN
Du synes måske, du spiser helt rigtigt og dyrker 
masser af motion, og alligevel rykker det ikke på 
resultaterne. Hvis dette er tilfældet, kan det meget 
vel være, fordi du ikke får passet din sengetid. Tids-
punktet, du går i seng på, er afgørende for kroppens 
genopbygning, som primært sker i timerne fra klok-
ken 22 til klokken 02. Stress og manglende søvn 
kan resultere i, at du ikke ser resultater, hverken i 
forhold til toning eller fedtforbrænding, og faktisk 
kan manglende søvn også være årsagen til, at der 
sætter sig ekstra fedt på maven.

■ DU SPRINGER  
STYRKETRÆNINGEN OVER
Mange kvinder dyrker spinning eller løb på livet løs, 
da disse former for kredsløbstræning er kendt for 
at forbrænde fedt. Desværre er det ikke altid, man 
opnår det ønskede resultat, hvilket kan skyldes, at 
man mangler at træne musklerne. Når du træner 
musklerne intenst, får du dels en flottere, mere 
tonet krop, men styrketræningen kan faktisk også 
booste forbrændingen i op til 48 timer efter din 
træning, hvilket betyder, at du kan forbrænde endnu 
mere fedt. 

■ KALORIEINDTAGET  
TILPASSES IKKE DIT VÆGTTAB
Ligesom med træningsprogrammet bør du løbende 
tilpasse kalorieindtaget. Jo mere du taber dig, jo 
færre kalorier bør du i princippet indtage, for at 
forbrændingsregnestykket går op. Men det betyder 
ikke, at du nødvendigvis skal gå sulten i seng. Du 
kan i stedet vælge at intensivere træningen, så 
du får plads til lidt ekstra kalorier på kontoen. På 
denne måde sikrer du dig, at du er propfyldt med 
næring og vitaminer, alt imens kroppen tones og 
trimmes. 


