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TRÆNINGSPROGRAM

KORT OM
PROGRAMMET
ET 8 UGERS POWERBUILDING TRÆNINGSPROGRAM

POWERBUILDING

4 DAGE OM UGEN

8 UGERS TRÆNING

Programmet er udarbejdet med et mål
om styrke og større muskler

Programmet består af 4 træningsdage
hver uge med progressive overload.
Upper - lower - upper - lower

Du får et træningsprogram til de næste
8 uger á 2 træningsfaser.
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Introduktion til træningsprogrammet
Dette træningsprogram er udarbejdet med fokus på at lave progressive
overload henover 8 uger. Vi arbejder både med Time under Tension (TUT),
flere forskellige Rep Ranges og Reps in Reserve (RiR). Hvis alle disse termer
er helt nye for dig, har jeg på de følgende sider lavet en forklaring af alt,
Tillykke med dit nye træningsprogram!
Først og fremmest tak, fordi du har valgt at downloade dette træningsprogram. Jeg har lagt mange timer i
at udvikle det, så det kan blive så godt et program som muligt og alle, der investerer deres tid i det, får de
ønskede resultater.
Foruden selve træningsprogrammet får du også en beskrivelse af nogle af nøglebegreberne, du kommer
til at støde på i løbet af dette træningsprogram. Jeg har forsøgt at forklare alle begreber så grundigt som
muligt, men har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig pr. mail eller på mine sociale kanaler.

Om mig
Mit navn er mortennp og jeg er personlig træner i København. Jeg træner til daglig både almindelige mennesker, der ønsker en sundere krop, men også ambitiøse bodybuildere, der ønsker at stille op. Jeg har en
bachelor i Idræt fra Aalborg Universitet og jeg har adskillige timers erfaring på gulvet med mine klienter.
Når jeg ikke er netop på gulvet med mine klienter eller laver træningsprogrammer, producerer jeg gratis
indhold på alle mine sociale kanaler - både Instagram, YouTube og TikTok.

Beskrivelse af træningsprogrammet
I de kommende 8 uger vil du have et fokuseret mål om at opbygge muskelmasse og blive stærkere. Programmet har fokus på progressive overload, hvilket er fundamentet for at få gode resultater i
træningscentret.
Efter de 8 ugers intense træning, anbefaler jeg, at du laver en uges deload, hvilket effektivt gør træningsprogrammet til et 9 ugers træningsprogram. Således får dine muskler og led tid til at restituere og blive
klar til endnu nogle nye træningsfaser.
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FORKORTELSER I

Forkortelser til at forstå træningsprogrammet
Dette træningsprogram indeholder visse forkortelser, der
gør forståelsen nemmere og programmet mere overskueligt.
Forkortelserne er universelle og du vil kunne genbruge de samme
forkortelser i hele din træningskarriere.
Lær forkortelserne at kende - det vil gøre alt lettere, både nu og
i fremti.

DB

Dumbbell / Håndvægt

BB

Barbell / Vægtstang

RiR

Reps in Reserve

SA

Single Arm
Én arm ad gangen

SL

Single Leg
Ét ben ad gangen

Når du læser dit træningsprogram vil nogle øvelser have enten DB eller BB foran selve øvelsen. De to bogstaver
bestemmer om du skal bruge håndvægte eller en vægtstang til at udføre øvelsen.
Hvis der er angivet et RiR-tal, betyder det, at du skal X antal øvelser tilbage i tanken, når du er færdig med et sæt.
Står der eksempelvis RiR 1-4 skal du altså have 1-4 gentagelser tilbage i tanken, når du er færdig.
Foran hver øvelse figurerer et bogstav, der indikerer hvornår i din træning, du skal udføre øvelsen. Hvis der står A,
skal du altså udføre den øvelse som det første og derefter gå til B-øvelsen. Står der et bogstav og et tal, eksempelvis
C1 og C2, betyder det, at du skal lave et superset og udføre øvelserne “back-to-back”. Du skal kun holde en meget
kort pause mellem hver øvelse - gerne mellem 10-30 sekunder. Din pause er angivet for hver øvelse.
På nogle øvelser er der angivet et tempo. Hvert tal indikerer en del af øvelsen. Her er et eksempel med tempo 3012:
Det første tal: Excentrisk del af løftet – vægten sænkes i 3 sekunder
Det andet tal: Vægten holdes 0 sekunder i bunden af løftet
Det tredje tal: Koncentrisk del af løftet – vægten løftes op på 1 sekund
Det fjerde tal: Vægten holdes 2 sekunder i toppen af løftet
Ved X skal denne del af øvelsen laves eksplosivt - så hurtigt, men kontrolleret, som muligt.
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BLIV KLAR TIL TRÆNING

OPVARMNING
Inden du går i gang med at udføre træningsprogrammet, bør du varme dine muskler og led op.
En ordentlig opvarmning er fundamentet for en
god træning, hvor du kan yde dit bedste og du
kan undgå at blive skadet.
Opvarmning af overkroppen

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 underkroppen
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 de store løft
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.
Sidste sæt varmer du op med 75% af den vægt, du skal tage i dit sæt.
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NY TRÆNINGSFASE

T R Æ N I N G S FA S E 1
POWERBUILDING I
UGE 1 - 4

TRÆNINGSFASE 1

TRÆNINGSFASE 1

NY TRÆNINGSFASE

T R Æ N I N G S FA S E 2
POWERBUILDING II
UGE 5 - 8

TRÆNINGSFASE 2

TRÆNINGSFASE 2

Godt gået - du har trænet i 8 uger!
Nu er de 8 ugers træningsprogram klaret og du kan nu gøre flere forskellige
ting! Men inden du starter på noget nyt, vil jeg anbefale dig, at du lige tager
en uges deload. Det kan du læse om her, ligesom du også kan læse om dine
muligheder, når du er klar til at træne igen.

Deload - hvad er det?
Efter 8 ugers hård træning, er det en god idé at give din krop en pause. Det betyder ikke, at du ikke skal
lave noget overhovedet - men du kan køre uge 1 med ca. 50% af den vægt, du har kørt til sidst i træningsprogrammet. På den måde forbliver din krop inde i bevægelserne og dine muskler får ikke et chok, når
du går i gang igen.

Start på et nyt træningsprogram
Når du har lavet din deload uge, vil jeg anbefale dig at gå i gang med et andet træningsprogram. Der er
intet, der stopper dig fra at lave dette træningsprogram igen - men det kan være godt for din motivation
at lave et andet træningsprogram. Jeg har 2 andre træningsprogrammer, som du kan downloade helt gratis - ét på 14 uger og ét på 12 uger.
Du kan finde træningsprogrammerne på min hjemmeside, mortennp.dk

Online gruppecoaching
Dette 8 ugers program er en smagsprøve på mit nye online gruppecoaching koncept, der er fokuseret på
hård træning for den øvede i træningscentret. Nu hvor du har fået dette program, får du også mulighed for
at melde dig til min powerbuilding klub før alle andre til en fordelagtig pris.
Jeg vil derfor sende dig en ny mail med meget mere information, når vi nærmer os den store lancering, så
du har mulighed for at sikre dig en plads... Stay tuned!
Ellers er der ikke så meget at andet at sige end tak for at du downloadede mit træningsprogram! Jeg
håber, du har fået noget ud af det - uanset om det er større muskler, stærkere muskler eller mere viden
omkring træning.
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