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personlig træner
morten nørgaard pedersen
Hej! Tusind tak for at du har downloadet mit træningsprogram til nybegyndere i træningscentret.
Der har været stor efterspørgsel fra folk, der gerne vil starte deres træningskarriere ordentligt og jeg vil naturligvis altid hjælpe! Hvis du har fundet det her træningsprogram, ved du muligvis
godt hvem jeg er, men jeg vil alligevel gerne lige præsentere mig selv.
Mit navn er Morten Nørgaard Pedersen og jeg er personlig træner i København. Jeg har de
seneste år arbejdet med alle typer mennesker, hvor jeg i samarbejde med mine klienter har
skabt flotte resultater - uanset om det har været vægttab, muskelopbygning eller styrkefokuseret.
Når jeg ikke laver personlig træning, så bruger jeg meget tid på at hjælpe folk - helt gratis - på
min Instagram-profil, @mortennp. På Instagram forsøger jeg at give tips, tricks og generelt
videreformidle min viden til mine følgere. Derudover har jeg en podcast, der hedder “Det
Kommer An På”, hvor jeg tager spørgsmål fra Instagram og besvarer dem mere dybdegående
end de 15 sekunder en Story tillader. Sammen med fire af de dygtigste personlige trænere
i Danmark, har jeg landets største fitnesspodcast, Der Køres, hvor vi ligeledes diskuterer
fitnessrelaterede emner.
MEN NOK OM MIG! Nu vil jeg introducere dig for dit nye træningsprogram.
Det her træningsprogram er udviklet med tanke på alle dem, der ønsker at starte op i et
træningscenter, men ikke helt ved hvor de skal starte. Det er designet til at klæde dig godt på til
en tryg og sikker opstart i et nyt træningscenter og med et helt nyt eventyr, hvor jeg selvfølgelig
håber på, at du bliver lige så forelsket i styrketræning, som jeg blev, da jeg startede.
Jeg forsøger at vejlede dig igennem alle de faldgruber, der er når man er helt grøn. Jeg bruger
min egen erfaring - fordi jeg lavede mange fejl i begyndelsen af min træningskarriere. Med dette
træningsprogram foran dig, håber jeg, at du kan undgå mange af dem og du får en god start på
dit træningseventyr. Without further ado - DER KØØØØRES!
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KORT OM TRÆNINGSPROGRAMMET

BARE ROLIG!
–
–
–
–
–
–
–
–

FULLBODY TRÆNINGSPROGRAM
3 TRÆNINGSDAGE PÅ ÉN UGE
3 SUPERSÆT PÅ SAMME DAG
TRÆN MANDAG, ONSDAG OG FREDAG
TRÆNINGSPROGRAMMET VARER 12 UGER
2 X 6 TRÆNINGSUGER
HVER TRÆNINGSDAG TAGER CA. 1 TIME
VIDEOGUIDE TIL ALLE ØVELSER!
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Hvis der er noget, du ikke lige forstår nu, så
bare rolig! Jeg har lavet en grundig forklaring
af alt, hvad du skal vide på de næste sider.
Her får du blandt andet at vide, hvad
“fullbody” betyder, hvad et supersæt og
hvad en deload-uge er. Læs videre, og så
tror jeg, du får svar på alle dine spørgsmål.
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TIPS
samling af basal viden
OPSLAGStavle til nybegynderen
i et TRÆNINGSCENTER
Når du har et ønske om at begynde at styrketræne, har du med garanti en hel masse spørgsmål.
Du vil gerne starte rigtigt ud og det kan være meget grænseoverskridende at stille sig op i et
træningscenter, hvor alle ser ud til at kunne det hele og ved hvad alle de forskellige maskiner skal
bruges til. Men! Du har downloadet det her program og det fortæller mig, at du har mod på at
kaste dig ud i det - og det synes jeg er skide fedt!
Inden du stiller dig op i det lokale træningscenter, vil jeg her forsøge at klæde dig så godt på
som overhovedet muligt. Jeg har i de næste par sider samlet alt, du har behov for at vide, så
du trygt og sikkert kan stille dig op ved frivægtene og give dig i kast med alle øvelserne i dette
træningsprogram. Du kan altid vende tilbage til de her sider, hvis du skulle være i tvivl om noget og ellers kan du skrive en besked til mig.
Jeg har herunder samlet 3 gode råd, som du kan huske på, når du står i træningscentret.

01.

Alle starter et sted
Noget af det vigtigste, når man står helt uerfaren i et træningscenter, er, at man
husker på, at alle de, der står og ligner, at de har styr på deres sh*t også startede
ud ligesom dig. Derfor bør du undgå at sammenligne dig selv med de andre i
centret - selvom det af og til kan være svært!

02.

Start stille og roligt ud
Resultaterne kommer hurtigere, hvis du er konsekvent og du passer din træning.
Du kan kun passe din træning, når du er skadesfri og din krop kan følge med den
belastning, du udsætter den for, når du løfter vægte.

03.

Prioritér god teknik over tung vægt
Det er hårdt at styrketræne, så derfor vil vi gerne have mest muligt ud af den tid, vi
bruger i træningscentret. Derfor anbefaler jeg, at du fokuserer på god teknik og at
du udfører øvelsen korrekt - i stedet for at fylde alt for meget vægt på fra start.
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Q&A
Spørgsmål og svar så du
forstår træningsprogrammet
+ bliver stor og stærk
Hvornår skal jeg træne?
Du kan træne alle dage om ugen - der er ingen
dage, der er bedre end andre, så længe, du
kommer afsted. Jeg anbefaler dog, at du har
minimum én dag mellem træningsdage. Det vil
sige, at en træningsuge kunne være: mandag,
onsdag og fredag eller tirsdag, torsdag og
lørdag.
Hvad betyder “reps”?
“Reps” er en forkotelse af repititions, der på
dansk betyder gentagelser. Det tal, der står ud
for “reps” er det antal gentagelser du skal lave i
ét sæt. Det vil sige at ét sæt består af fx. 10-12
reps.
Hvad er et sæt?
Et sæt er så mange gange, du skal lave det
antal “reps”, der er skrevet på programmet. Det
vil sige, at hvis der står du skal lave 4 sæt med
10-12 “reps”, skal du lave 10-12 gentagelser 4
gange, for at færdiggøre øvelsen.
Hvad betyder pause?
Under pause finder du den tid, der skal gå
mellem hvert sæt. Det vil sige, at når du har
kørt dine 10-12 “reps”, skal du tage 2 minutters
pause inden du kører endnu 10-12 reps. Det
fortsætter du med, indtil du har nået dine sæt.

Hvad er et supersæt?
Et supersæt betyder, at du kører to øvelser
efter hinanden med kort pause. Du skal lave et
supersæt, når der er fx. er en A1 og A2 øvelse
på programmet. Så kører du første dine “reps”
i A1 øvelsen og når du har gjort det, kører
du dine gentagelser i A2 øvelsen. Når begge
øvelser er udført har du et supersæt. Du skal
køre 15-30 sekunders pause mellem øvelse 1
og øvelse 2.
Hvad hvis jeg misser en træning?
Det er ikke jordens undergang, hvis du misser
en træning. Du laver blot den træning næste
gang, du er i træningscentret - og så skubber
du de andre træninger. Du skal ikke lave to
træninger på én dag.
Hvad hvis jeg holder for lang pause mellem
mine sæt?
Du kan ikke holde for lang pause mellem dine
sæt, men jeg anbefaler, at du holder dig på de
angivne tider i programmet. Så skal du ikke
være i træningscentret alt for længe. Du skal
ikke holde mindre end 2 minutters pause,
medmindre det står på programmet.
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FAQ
FORKORTELSER OG ord til
at kunne forstå og udføre
hele træningsprogrammet
Hvad betyder A1 og A2?
Hvordan skal jeg forstå “tempo”?
Når der står A1 og A2 - eller B1 og B2 - ud for en Det tempo der står på programmet fortæller
øvelse, betyder det, at du skal lave et supersæt. dig, i hvilket tempo, du skal lave øvelsen.
Du skal lave øvelse 1 først og derefter øvelse 2.
Det første tal er når du sænker vægten.
Hvad er BB og DB?
Det andet tal er i bunden af løftet.
BB er en forkortelse af barbell, som på dansk Det tredje tal er når du løfter vægten.
betyder vægtstang. Når der står BB, skal du Det fjerde tal er i toppen af løftet.
altså bruge en vægtstang til at udføre øvelsen.
Hvis du skal lave bænkpres med et tempo på
DB er en forkotelse af dumbbell, som på dansk 3010 skal du altså sænke vægten mod brystet
betyder håndvægt. Når der står DB skal du altså i 3 sekunder, ikke holde pause i bunden og så
bruge en håndvægt til at udføre øvelsen.
løfte vægten på 1 sekund og ikke holde pause i
toppen.
Hvad er SL og SA?
SL er en forkortelse af single leg, som på dansk Hvad er RiR?
betyder et ben. Når der står SL skal du altså kun RiR er en forkortelse af “reps in reserve”, som på
brug ét ben ad gangen, når du udfører øvelsen. dansk betyder gentagelser i tanken. Det tal, der
Start med det ben, der er svagest. Er dine ben står under RiR betyder så mange gentagelser
lige stærke, har det ingen betydning, hvilket du skal kunne tage mere, når du er færdig med
ben, du starter med.
dit sæt.
SA er en forkortelse af single arm, som på dansk Det vil sige, at tager du 12 gentagelser og der står
betyder en arm. Når der står SA skal du altså RiR 1-3 skal du kunne tage 13-15 gentagelser
kun løfte med én arm ad gangen, når du udfører med den vægt, du har udført øvelsen med.
øvelsen. Start med den arm, der er svagest. Er
dine arme lige stærke, har det ingen betydning,
hvilken arm, du starter med.
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OPVARMNING
Opvarmning er vigtigt, fordi
en varm krop kan yde mere
og man undgår skader
Opvarmning af overkroppen
Inden du går i gang med at udføre øvelserne skal du varme dine muskler og skulderled op.
Din generelle opvarmning består af følgende øvelser:
A) Armsving - sving armen i en cirkel. 2 sæt á 10 rotationer pr. arm.
B) Rotation på knæ - tryk her for at se video. 2 sæt á 10 gentagelser pr. arm.
C) Band Pull Aparts - tryk her for at se video. 2 sæt á 15-20 gentagelser pr. arm.
Opvarmning af underkroppenv
Inden du går i gang med at udføre øvelserne skal du varme dine muskler og hofteled op.
Din generelle opvarmning består af følgende øvelser:
A) Baldestræk - tryk her for at se video. 2 sæt á 10-15 gentagelser.
B) Baglårsstræk - tryk her for at se video. 2 sæt á 10-15 gentagelser.
C) Forlårsstræk - tryk her for at se video. 2 sæt á 10-15 gentagelser.
Opvarmning til Bænk Pres, DB Stående Skulder Pres, Rumænsk Dødløft & Goblet Squat
Varm op med vægte under den vægt, du skal tage i dine sæt.
Første sæt varmer du op med 20% af det, du skal køre i sæt.
Andet sæt varmer du op med 50% af det, du skal køre i sæt.
Tredje og sidste sæt varmer du op med 75% af den vægt, du skal tage i dit sæt.
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Træningsuger 1 til 6
3 træninger om ugen
Mandag, onsdag & fredag
— CONSISTENCY IS KEY

De første træningsuger er meget vigtige for dig som nybegynder i
et træningscenter. Det er her, du skaber fundamentet for resten af
træningsprogrammet. Husk de tre råd, jeg nævnte under TIPS.
Alle starter et sted, start stille og roligt ud og prioritér god teknik højere
end hvor meget vægt, du løfter.
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TRÆNINGSUGE 1-6
TRÆNINGSDAG 1

HUSK
Hvis du er i tvivl om hvordan du udfører en
øvelse, kan du se mig udføre den, hvis du
trykker på dette link:

TRYK HER
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TRÆNINGSUGE 1-6
TRÆNINGSDAG 2

HUSK
Hvis du er i tvivl om hvordan du udfører en
øvelse, kan du se mig udføre den, hvis du
trykker på dette link:

TRYK HER
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TRÆNINGSUGE 1-6
TRÆNINGSDAG 3

HUSK
Hvis du er i tvivl om hvordan du udfører en
øvelse, kan du se mig udføre den, hvis du
trykker på dette link:

TRYK HER
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Træningsuger 7 til 12
3 træninger om ugen
Mandag, onsdag & fredag
— KEEP THE BALL ROLLING

Du har nu færdiggjort de første 6 uger af dit første træningsprogram og
jeg håber, du kan se, at træningen betaler sig. Du har formentlig fået de
første tegn på muskler og du er sikkert også blevet stærkere.
Det er nu, du skal holde ved! Fortsæt dit gode arbejde - så skal resultaterne
nok blive rigtig gode!
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TRÆNINGSUGE 7-12
TRÆNINGSDAG 1

HUSK
Hvis du er i tvivl om hvordan du udfører en
øvelse, kan du se mig udføre den, hvis du
trykker på dette link:

TRYK HER
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TRÆNINGSUGE 7-12
TRÆNINGSDAG 2

HUSK
Hvis du er i tvivl om hvordan du udfører en
øvelse, kan du se mig udføre den, hvis du
trykker på dette link:

TRYK HER
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TRÆNINGSUGE 7-12
TRÆNINGSDAG 3

HUSK
Hvis du er i tvivl om hvordan du udfører en
øvelse, kan du se mig udføre den, hvis du
trykker på dette link:

TRYK HER
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DU
ER
DONE!
You started from the bottom
- and now you’re here!
DU GJORDE DET!
Du har gennemgået et træningsprogram fra uge 1 til uge 12! Hvordan føles det - det føles ret fedt,
ik’? Du kan sagtens køre igennem træningsprogrammet igen med din fornyede viden og din gode
teknik og få masser ud af det.
Hvis det har givet dig mere blod på tanden i forhold til træning og du kunne tænke dig lidt mere
udfordring, så har jeg to andre gratis træningsprogrammer på min hjemmeside. De er noget mere
avancerede og kræver mere tid og overskud, men hvis du gerne vil have et nyt træningsprogram,
så kan du downloade dem, kigge det igennem og se, hvad der passer bedst til dig.
Hvis du har lyst til at få endnu mere struktur på og hjælp til din træning, så tilbyder jeg også
personlig træning. Jeg er at finde fysisk i København, men jeg har også online coaching, hvor jeg
laver dit personlige træningsprogram og vi hjælpes ad med at nå dine mål - uanset hvad det måtte
være. Hvis det har din interesse, så kan du læse mere om det på min hjemmeside, mortennp.dk.
Skulle du have nogen spørgsmål, når du er færdig med dette program, så skriv til mig på e-mail,
TikTok, Instagram eller et andet sted, så skal jeg nok se, om jeg kan hjælpe dig med et svar.
Hvis ikke, så vil jeg gerne sige tak for at du har downloadet det her træningsprogram. Jeg håber,
du har fået noget god viden, du kan tage med i rygsækken mod dine nye mål.

DU KAN FINDE MIG PÅ DE SOCIALE MEDIER LIGE HER
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