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vejet 15 kilo mere, end jeg gør nu, da jeg træne-
de styrkelø!, for det var absolut ikke den rigti-
ge træningsmetode for mig. Jeg lavede enormt 
mange tunge lø!, bevægede mig dårligt og 
overbelastede sikkert også mit nervesystem. 
Al den hårde træning skubbede til min appe-
titregulering, så jeg spiste enorme mængder 
mad, Ben & Jerrys, peanutbu"er på rugbrød 
og den slags. Det var rigtig lækkert, og jeg hav-
de hørt, at man skal spise seks gange om 
dagen, så jeg tog simpelthen 12 kilo på i løbet 
af et år – og det var altså ikke muskler det hele, 
jeg gjorde mig selv supereffektiv til at lagre 
fedt med al den overtræning og overspisning. 
Jeg var fast i kødet, men jeg var ked af at være 
så stor. Så jeg fandt ud af, at man hellere skal 
træne o!e og hårdt med få gentagelser og kor-
te, hyppige træningspas, så man får en tæthed 
i musklerne og bliver stærk, men ikke større – 
og sådan, at man ikke sprænger sine ”appetit-
sik ringer”. 
 Jeg går e!er, at man aktiverer og øger 
muskelmassen i starten, for det betyder, at 
man bliver god til at bruge sin mad og for-
brænde og udny"e den inde i musklerne i ste-
det for at lagre den som fedt. Man vil typisk 
opleve hos mig, at man tager fire kilo på i 
muskelmasse og taber o"e kilo fedt de første 
seks-o"e uger. Så tænker man: ”Uh, jeg har 
kun tabt fire kilo.” Ja, på vægten! Men faktisk 
betyder det, at du er blevet god til at bruge 
musklerne som en energifabrik, og at du har 
fået en fleksibel forbrænding, så du kan tillade 
dig at spise meget mere. Du kan godt kigge på 
en kage uden at have taget på dagen e!er. Det 
er det, der er meningen med muskeltræning, 
at man får en større buffer – altså kan tillade 
sig at skeje mere ud uden at skubbe kroppen 
ud af balance. 
 Man bliver kun stor, hvis man går helt amok 
og udma"er sig selv, for så går alle de appetit-
stimulerende mekanismer i gang. Så selvom 
man tænker: ”Hey, jeg kunne godt have presset 
mig selv mere”, så gør man det ikke, og det 

betyder, at man holder sig inden for en eller 
anden ramme, så man ikke sprænger alle sine 
sikringer. Jeg respekterer folks grænser. Tidli-
gere har jeg kørt meget fitnessinspirerede pro-
grammer med mange sæt af mange øvelser, 
men det endte med, at klienterne ikke smed 
fedtet. De tog på, fordi de begyndte at spise for 
meget mad, så de byggede enormt meget 
muskelmasse og beholdt fedtlaget udenpå. De 
begyndte at få fylde, men fedtet røg ikke af. 
Men løsningen er ikke at sige: ”Så vil jeg helle-
re blive der, hvor jeg er”, for uden træning fal-
der muskelmassen, og du skal spise mindre og 
mindre for bare at holde vægten. Det duer hel-
ler ikke at sige: ”Jeg vil gerne tabe de sidste tre 
kilo, og det skal kun være fedt.” Så kommer du 
til at se afpillet ud, og så følger alle de hormo-
nelle problemer, som kvinder kan opleve – fx 
at menstruationen holder op. Der er lavet 
undersøgelser, der viser, at hvis man går lang-
somt ned i fedtprocent og træner styrketræ-
ning frem for kredsløbstræning, fortsæ"er 
man med at menstruere. 

Spis morgenmad, og brug kulhydrater 
 strategisk
Kvinder skal holde fast i at spise en proteinrig 
morgenmad, for så har de en bedre appetitre-
gulering i løbet af dagen, og de skal overholde 
proteinmålet, som er 1½-2 gram pr. kilo krops-
vægt om dagen. Det gør, at de kan slippe den 
søde tand. Så er jeg faktisk næsten ligeglad 
med, hvad de ellers gør ud over det, jeg opfor-
drer dem til. Nogle har behov for afgi!ning 
(det kommer til udtryk fx ved cyklusrelaterede 
humørsvingninger og vægtøgning eller uregel-
mæssig fordøjelse), og så anbefaler jeg, at de 
ikke spiser morgenmad, men faster og drikker 
grøntsagsjuice indtil klokken 12-13, for så får 
tarmsystemet ro. Dere!er skal de så spise en 
proteinrig frokost. Sørg for at få minimum et 
kilo grove grøntsager dagligt – gerne som juice 
eller som fennikelfræs, min signatursalat med 

af dine balder. Hvis de ligner et hjerte – 
altså bredere foroven end forneden, har 
du dysfunktionelle balder, fordi du 
overkompenserer med de små balde-
muskler og bækkenbunden, som bliver 
enormt spændt, fordi den skal stabilise-
re hele rygsøjlen, i stedet for at balder-
ne gør arbejdet. Det sker ofte efter gra-
viditet, eller hvis man har 
fordøjelsesproblemer, for så har man 
svært ved at aktivere sine mave- og bal-
demuskler. Hvis dine balder derimod 
har form som et omvendt hjerte, funge-
rer de fint – og så kan du gå i gang med 
at styrke og forme dem. 

Start med fødderne
Hvis du har en fold under balderne som et gar-
din, der hænger, er det o!e, fordi du ikke har 
tilstrækkeligt stærke baglår, og derfor har du 
risiko for at få en fibersprængning i baglåret, 
når du træner eller løber. Det problem starter 
o!e i fødderne, så det første, jeg gør, er at 
arbejde med føddernes mobilitet for at løsne 
op omkring foden og op til ho!en – der er 
mange nerver, der går igennem der – og sørge 
for, at nerverne ikke sidder i klemme. Det får 
folk meget ud af. Og når fødderne bliver mere 
mobile, får man en meget bedre aktivering af 
balderne, bl.a. fordi man også kan komme 
dybere ned i en squat. Jeg lærer altså kvinder 
at bevæge sig bedre, så de kan aktivere musk-
lerne og lø!e tungere og mere eksplosivt og på 
den måde få mere ud af træningen. 

Næste trin: Opbyg muskelmasse,  
og træn arbejdskapacitet
Det næste er, at man i princippet arbejder for 
at opbygge muskelmasse. Det er sundheds-
mæssigt vigtigt for kvinder at have en højere 

muskelmasse og dermed forbrænding – og 
ikke spise som en model på 50 kilo, for det byg-
ger man ingen muskler af, men bliver kun 
slappere med alderen.
 Så skal man træne sig op til at kunne udføre 
større mængde arbejde inden for den samme 
korte tidsramme. Typisk vil det være i 15-20 
minu"ers workouts, men nogle gange er jeg 
nødt til kun at lade klienter arbejde fem minut-
ter om dagen, fordi de ikke har kapacitet til 
mere – de får ondt og kan ikke bevæge sig. Så 
bygger vi stille og roligt op til 15-20 minu"er, og 
bage!er får jeg dem til at arbejde med så tunge 
vægte som muligt og lange pauser. Dere!er er 
næste skridt at korte pauserne af, mens de sta-
dig lø!er lige så eksplosivt og tungt. Jeg arbej-
der altid med den faktor, der hedder RPE (Rate 
of Perceived Exertion = hvor intensivt trænin-
gen opleves), hvor man går ind og siger: O.k., 
man starter måske med en intensitet, der ople-
ves som seks ud af 10, og så bygger man op 
inden for de 20 minu"er over nogle uger. Man 
skal aldrig træne på 10 ud af 10, for det brænder 
kroppen sammen af, og styrken går ned. 

Tredje trin: Kettlebells og kredsløbstræning
Når man så har opbygget den nødvendige 
arbejdskapacitet, kan man begynde at træne 
ke"lebells på en måde, der også giver noget 
kredsløbstræning: intervaltræning, tunge 
swings som intervaller og det, der hedder kom-
plekser, og som nok er min favorit – hvor man 
laver en kæde af fem bevægelser, fordi man på 
den måde får enormt meget arbejde presset 
ind på kort tid. Kroppen skal også bruge man-
ge flere ressourcer på at restituere bage!er, 
hvilket gør, at man kan spise meget mere – 
også Ben & Jerrys! 

Man kan blive for stor af at træne
Jeg taler af egen erfaring, for jeg har selv 
været der, før jeg kendte til ke"lebells. Jeg har 
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mærke, hvad og hvor meget jeg har brug for. 
 Man har lavet en undersøgelse, hvor man 
sa"e helt almindelige raske mænd på en lav-
kaloriediæt i syv dage, og allerede inden de syv 
dage var gået, begyndte de at udvise en psyko-
logisk spiseforstyrret adfærd og kunne slet 
ikke styre det. Jeg tror, mange spiseforstyrrel-
ser kunne have været undgået, hvis man ikke 
havde det overdrevne fokus på kalorietælling 
og på at udelukke bestemte fødevarer i lang 
tid. 

Vær tålmodig
De fleste kvinder vender tilbage til mig og 
siger, at det vigtigste, jeg har lært dem, er at 
tage én ting ad gangen, være tålmodige med 
sig selv og sige, hvis de falder i: ”O.k., i morgen 
gør jeg det bedre”, i stedet for at have forbud 
og restriktioner.
 Man tror, at man skal nå helt vildt meget på 
kort tid. Det er oppe i tiden at være succesfuld, 
overskudsagtig mor, lave al mad fra bunden, 
have kontrol over sine spisevaner og spise 
mindre stivelse, sukker og fedt osv. Men det er 
bare ikke noget, vi kan overholde hele tiden. 
Der er virkelig mange bolde, jeg har ladet falde 
på gulvet det seneste år, fordi jeg har tænkt: 
”Hvis jeg griber dem, så brænder jeg ud, og det 
gider jeg ikke.”

Pas på stofskiftet
Jeg har ha! en del klienter med stofski!epro-
blemer inden for de seneste år. De fleste af 
dem har en hormonel profil, der er lav på alt. 
Hvordan kan du holde dig kørende som mor 
til to børn, hvis det hele er fuldstændig fladt? 
Ingen DHEA (forstadiet til alle kønshormoner-
ne), ingen kortisol, ingen TSH (skjoldbruskkir-
telstimulerende hormon). Jeg er helt sikker på, 
at udma"else og udbrændthed er hovedårsa-
gen til de fleste stofski!eproblemer. 
 Hvis du skal tabe dig, skal det ikke være, når 

du er nede med stress. Du skal bruge tiden på 
at få det bedre, på at ly"e e!er. Spørg dig selv: 
”Hvad har jeg lyst til?” Hvis svaret er ”kalorie-
bomber”, så er det nok et tegn på, at din krop 
er overbelastet. Jeg er overbevist om, at stress 
er faktor nummer ét, når det gælder stofskif-
tet. Det der med at være for meget oppe i 
hovedet og bevæge sig for lidt – eller for 
nogen: at bevæge sig for meget.
 Der er lavet undersøgelser af, hvad der sker 
ved overtræning: Stofski!et gik ned, kønshor-
monerne gik ned, kolesterolet gik op eller ned, 
hvilket heller ikke er godt i længden. Det skete 
især ved crossfit, bootcamps, militarytræning 
og den slags hård træning, hvor der blev træ-
net til udma"else, mens det ikke skete ved 
kortvarig intervaltræning og almindelig styr-
ketræning. Det skal man tage alvorligt. Jeg 
tager udgangspunkt i, at mine klienter er 
udsat for stress i en eller anden grad, og derfor 
kommer jeg heller aldrig til at sende dem på 
bootcamp, crossfit eller andet, hvor de over-
skrider deres grænser ved at løbe en maraton 
eller en 10-kilometer. Så hellere lære dem at 
styrketræne og elske det, fordi det bygger res-
sourcer op i stedet for at nedbryde dem. 

”Din livsstil skal justeres,  
ikke medicineres.”

Lad kroppen bestemme – og vær  
god ved dig selv
Jeg følger ikke altid et fast program, for ”life 
happens”, og man bliver handlingslammet, 
hvis man ikke er klar til det. Så hellere lave en 
bunke ”emergency”-workouts. Den bedste 
måde at styrketræne på, når man er presset 
for tid eller energi, er at sæ"e uret på fem 
minu"er to-tre gange om dagen og lave én 
øvelse, så mange runder man kan, med over-
skud. Ikke at have et fastlåst program i hove-
det om, at man skal træne og spise på en 
bestemt måde, for ellers er man en fiasko, men 

fennikel, lakrids, balsamico, pinjekerner og 
chokolade.
 Du skal have kulhydrater, men ikke til hvert 
eneste måltid. Optimalt set er det fint kun at 
spise kulhydrater en gang om ugen, hvis man 
er klinisk overvægtig, men er man normalvæg-
tig, vil man opleve, at man er ved at gå ud af sit 
gode skind e!er dag fire. Den fejl har mange 
begået, før de kommer til mig. De har fulgt 
kure som fx Atkins og kørt i flere uger uden 
kulhydrater, men så når de et punkt, hvor de er 
ekstra stressede, og så ryger der en bø"e Ben 
& Jerrys eller tre ned – og de kan ikke stoppe 
lavinen af sukkercraving. Nogle har brug for 
at holde sig fra kulhydrater i mange måneder, 
hvis de er meget overvægtige, men hvis man 
kun skal tabe 5-10 kilo, skal man e!er min 
mening ikke udelukke kulhydrater. Jeg ville 
overhovedet ikke bekymre mig om kulhydra-
ter fra rodfrugter osv. – ”åh nej, der er for man-
ge kulhydrater i græskar, så jeg må hellere lade 
være” – for så ender det med, at man spiser en 
croissant tre dage e!er. Så hellere pu"e kulhy-
draterne strategisk ind hver anden eller tredje 
dag for ikke at overspise senere af fx nødder 
eller stenalderbrød. 
 Der var en superaktiv sportskvinde, der kom 
til mig og sagde: ”Jeg skal tabe 20 kilo.” ”O.k.,” 
svarede jeg, ”men hvis du skal tabe 20 kilo, 
kommer du til at miste 10 kilo af din muskel-
masse, og det kan du da ikke undvære! Så du 
skal kun tabe o"e kilo.” 
 Mange af dem, der kommer til mig, har prø-
vet en kur for superovervægtige. Men man 
kan ikke tage en kur til meget overvægtige og 
overføre den til nogen, der ikke er det. Inden vi 
begynder at eksperimentere med det ene og 
det andet eller skære ned på mængden af 
snacks i løbet af en dag, gør jeg faktisk det 
modsa"e med dem, der har en fortid med 
restriktive kure, stress og overtræning: Jeg 
sæ"er dem på mormormad med god sovs med 
smør, simrere"er og lækker varm mad, kyllin-
gebouillon og lign., og nogle gange tager jeg 

dem ud af al styrke- og kredsløbstræning og 
træner opvarmningsflows, rul, bevægelighed 
og muskelaktivering på gulvet for at give krop-
pen ro. De skal stadig bevæge sig, evt. også gå 
ture i naturen, men ikke køre for hårdt på.

SÅ MEGET PROTEIN SKAL DU HAVE
Hvis du vejer 65 kg, skal du have 100-
130 g protein i døgnet. Det svarer til:
• 2-3 æg eller 2 dl skyr til morgenmad 

(ca. 20 g)
• 150-200 g kød/fjerkræ/fisk til fro-

kost og det samme til aftensmad (ca. 
30-50 g pr. måltid)

• en proteinshake efter træning  
(ca. 20 g)

Drop kalorietælling
Jeg har, som mange af mine kvindelige klien-
ter, prøvet kure, hvor man spiser masser af 
proteiner og grøntsager og ikke så meget fedt 
og stivelse, men e!er seks uger ryger sikrin-
gen, og så kan jeg ikke lade være med at spise. 
Men nogle af de kvinder, der kommer til mig, 
har en så enorm viljestyrke, at de ikke giver 
e!er for deres cravings. Det er der, hvor stof-
ski!eproblemerne begynder at komme. Kure, 
hvor du tæller kalorier, er supereffektive, så 
længe man kan holde dem, men pludselig bli-
ver man besat af mad og kan ikke styre det 
længere. Så lad være med nogensinde at tælle 
kalorier og tro, at et excelark eller en formel 
kan fortælle dig, hvad du har brug for. Så hel-
lere prøve at faste i 12-16 timer et par dage om 
ugen og så dere!er spise, til man er mæt. Det 
fungerer for sådan en som mig, der har været 
vant til at spise dagen lang – ”for ikke at miste 
muskelmasse”, som er et mantra fra mine fit-
ness-/styrkelø!tider – for så kan jeg tydeligt 
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Dedikeret til træning
Jeg er nok lidt sær i forhold til andre, fordi jeg 
er så dedikeret til min træning. E!er skole er 
det af sted for at træne, og mine måltider er 
altid planlagte. Jeg har et godt og tæt forhold 
til min familie, som stø"er mig. Min mor træ-
ner også meget seriøst, og vi træner samme 
sted og nogle gange sammen. Min kæreste, 
Rasmus, træner også. Førhen boksede og 
svømmede jeg meget, men jeg har altid gerne 
villet have mere muskelmasse og se fit ud, og 
det syntes jeg ikke, svømning og boksning gav 
mig. Hvis jeg trænede rigtig hårdt, tabte jeg 
mig, men jeg fik ikke mere muskelmasse af 
det, så jeg så ikke mere trænet ud. Jeg blev 
bare mig selv i en mindre version. Men så kom 
jeg i et træningscenter og begyndte at lave 
basisøvelser. Jeg var fascineret af fitnesspiger-
ne, så jeg startede med fitness og bodybuil-
ding, og så tog det bare fart derfra, for alle var 
meget seriøse, og man blev del af et fælles-
skab.
 Jeg har været glad for at træne, fra jeg var 
helt lille. Mine forældre har nok presset lidt 
på, for min far har altid været meget overvæg-
tig, og min mor vidste, at jeg hurtigt tog på, 
hvis jeg ikke bevægede mig. Så hun har opfor-
dret mig til at bevæge mig og dyrke sport, 
siden jeg var syv-o"e år, fordi hun ikke ville 
have, at jeg skulle ende ligesom min far.
 Jeg vil gerne være fit, fordi jeg synes, det er 
rigtig flot at se stærk ud. Og jeg kan godt lide 
processen henimod noget. Bage!er føler jeg, at 
jeg har gjort noget godt for mig selv. Jeg har 
altid været typen, der skal have noget at gå 
helt vildt op i, og det blev så træning og det at 
have et mål med træningen.

Det er prisen værd
Det koster helt sikkert noget at træne så 
meget. Jeg har ikke kunnet deltage i så mange 
sociale aktiviteter som de andre i min klasse 
og har sagt nej til rigtig mange fester. Egentlig 

ville jeg gerne med, men på den anden side vil 
jeg også gerne være frisk til at træne dagen 
e!er. Jeg har nok mistet nogle venskaber, for jeg 
kan ikke være så tæ"e venner med nogen, når 
jeg træner hver dag. Men på den anden side glæ-
der jeg mig også til at komme til træning, og jeg 
ved, at jeg får det dårligt, hvis jeg ikke gør det.
 Til gengæld får jeg en total selvtilfredsstillel-
se. En følelse af, at jeg har gjort noget godt for 
mig selv. Jeg ved, at jeg er sund og i form. Og det 
at kunne gennemføre noget, jeg har sat mig for, 
synes jeg også er en stor selvtilfredsstillelse. Jeg 
føler, at jeg kan noget, som andre ikke kan.

Myten om de store muskler
Uanset hvor meget jeg træner, uden at tage hor-
moner eller noget som helst, kommer jeg aldrig 
til at ligne en mand. Jeg har jo ikke den testo-
steron i kroppen, der skal til. Det tror jeg, mange 
kvinder har misforstået. Jeg har mødt mange 
piger, der siger, at de ikke vil være for store, så de 
vil ikke træne hver dag. Men det bunder i uvi-
denhed. Hvis de sa"e sig ind i tingene, ville de 
finde ud af, at det ikke er sådan, det hænger 
sammen.
 Jeg startede med at styrketræne helt seriøst 
og inddrage kosten i oktober 2011, og siden har 
jeg trænet en eller to gange styrketræning hver 
dag. I perioder spiser jeg mere for at kunne 
opbygge muskler, og i andre perioder skærer jeg 
lidt ned på maden og sæ"er også konditions-
træning på programmet. Så man træner i for-
skellige faser. Det kræver jo, at man udma"er 
sine muskler, for at de vokser sig større. Nogle 
træner tre, fire eller seks dage om ugen, for det 
er individuelt, hvordan kroppen reagerer på 
træningen. Men jeg har den holdning, at hvis 
man virkelig giver den gas og presser sig selv, så 
skal man nok se resultater.

ly"e til kroppen og forstå, at kroppen ændrer 
sig. Sæt tankerne og forventningerne på 
standby, og bevæg dig i blot fem minu"er ad 
gangen.
 Vi kvinder har en cyklus, og der er en grund 
til, at vi er enormt sultne og craver alt muligt, 
når vi har PMS. Så hav forståelse for kroppen 
– den er ikke dum, den vil bare gerne hjælpe 
dig. Der er ingen grund til at stille højere krav 
til den, hvis du i forvejen er belastet af andre 
ting, du ikke kan ændre på – din arbejdssitua-
tion, eller at du har små børn, som kræver 
meget af dig. Men man kan godt være god ved 
sig selv i forhold til træning og kost, så man 
holder fast i at sige: ”Jeg skal have mine grønt-
sager hver a!en, og hvad jeg spiser derudover, 
er jeg ligeglad med. Bare jeg har spist grøntsa-
ger, er det godt. Og hvis jeg så også har lavet 
tre gange fem minu"ers træning hver dag, er 
det en god uge.”

Kvalitet frem for kvantitet
Jeg møder mange, der siger: ”Fem minu"ers 
træning, det ny"er jo ikke noget!” Jamen, jeg 
laver tre gange fem minu"ers træning hver 
dag i travle perioder, og det ny"er rigtig meget, 
om ikke andet så for min hjernes skyld. Korte, 
intense workouts gør, at ens krop fungerer, 
som den skal, uden at man skal tænke sig ihjel. 
Mange spørger sig selv: ”Gad vide, om jeg skal 
spise et eller to stykker rugbrød?” Det er lige 
meget – fiks din appetitregulering med smart 
træning og rigeligt med hvile, så klarer din 
krop selv at sige fra og til. Hvis man skal foku-
sere på noget, skal man fokusere på træning. 
Gør det kort, kontant og rigtigt. Spis noget af 
ordentlig kvalitet. Lige meget hvor meget fedt 
eller hvor mange kulhydrater du får, så træn 
fokuseret og i moderat mængde, så skal din 
appetit nok regulere sig langt hen ad vejen.
 En god tommelfingerregel, når det gælder 
træning, er, at når din eksplosivitet begynder 
at falde, så stopper du. Det kan godt være, dit 

træningsprogram siger tre gange 10 gentagel-
ser, men hvis du holder op med at være eks-
plosiv e!er tre gange syv, så skal du stoppe. 
Hvis du ikke kan komme lige så langt ned i en 
squat, som du plejer, eller hvis du bevæger dig 
dårligere og er mindre smidig – hvis du ikke 
kan nå dine fødder, som du plejer – så hold lidt 
længere pauser eller bare stop. Kom igen 
næste gang. 

”Jeg har lært at sæ!e pris på at træne 
på dagsformen. Kan du ikke overholde 
en plan, skal du ændre planen – ikke 
dig selv.”

DET ER FLOT AT VÆRE FIT

STINE SCHOU går i gymnasiet. Hun træ-
ner hver dag, de fleste dage styrketræ-
ning. Tidligere var det for at stille op i 
fitnesskonkurrencer; nu er det for at 
holde kroppen i gang og have det godt. 
Begge hendes forældre og hendes 
kæreste træner også.
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