
hvor meget træner du selv?
Fem-seks timer om ugen. Jeg træner en time om dagen fem til 
seks gange om ugen. Jeg løber ude i naturen og laver bodytoning 
med bl.a. håndvægte og bolde. 
hvor meget træner du andre?
Jeg har et bodytoninghold to gange om ugen i Fitness.dk.
hvad betyder dit udseende for din karriere?
Da jeg lavede min første video, var mit slogan „Det flotte udse-
ende er kun en sidegevinst. Hovedgevinsten er det øgede velvæ-
re.” Sådan er det stadig. et sundere og mere fit look følger med, 
når du holder dig i form. Og så tror jeg jo på, at udstråling kom-
mer indefra. 
hvad gør du for at have det udseende?
Jeg motionerer og spiser sundt 80 pct. af tiden. Jeg bruger ikke 
rigtig cremer, men drikker vand, olier og lader kroppen svede 
igennem i stedet. Kirurgisk har jeg fået løftet øjenlåg og lavet 
bryster. Desuden har jeg hårextentions, så mit „fine skandinavi-
ske hår” − som frisøren pædagogisk kalder det − virker tykkere.
hvor veltrænet er du på en skala fra 1-10?
Jeg er 48 år og har det ret godt med min krop. Jeg kan være mere 
fit – f.eks. når jeg producerer en dvd, men generelt er jeg da me-
gaveltrænet – så 10! 
hvor afbalanceret er din livsstil (kost, søvn, stress) på en skala fra 
1-10?
Jeg er en 10’er. Det kan godt være, at jeg ikke altid får otte timers 
søvn, hvis jeg er i gang med et projekt, som jeg brænder for, så er 
det dét, jeg gør og har lyst til. Jeg benytter mig af seks forskelli-
ge strategier, der hver især er med til at bringe kroppen fysisk og 
mentalt i balance. Og så er jeg meget antifanatisk og tror hver-
ken på slanke-, detox- eller andre kure, men på en  naturlig, sund 
livsstil.

Kan du se dig selv som fitnessdronning som 60-årig?
Ja, sagtens. Jeg har lovet mine elever, at vi laver en dvd, når jeg bli-
ver 100 år, så 60 er jo ingenting. Udseende har ingen alder, det er et 
spørgsmål om livsstil, hvor motion, kost, humor og et godt smil er 
vigtige ingredienser.
hvor mange timer arbejder du om ugen?
Nogle gange nonstop og andre gange slapper jeg mere af. Det afhæn-
ger af projekterne. Det vigtigste er, at jeg beskæftiger mig med det, 
jeg brænder for. 
hvad tjener du?
Jeg har ikke lyst til at oplyse det nøjagtige tal, men ja – over en mil-
lion om året. Jeg har jo flere forskellige forretningsområder, og jeg 
tjener rigtig godt. Jeg har lige haft mit bedste regnskabsår i flere år.
din største oplevelse som fitnessdronning?
Den daglige respons jeg får fra de mennesker, jeg hjælper til en livs-
stilsændring. Og så dengang jeg havde solgt en million videoer.  
den næste trend inden for fitness?
Jeg er meget optaget af den holistiske retning, hvor du kikker på det 
hele menneske og har den mentale og fysiske del med.

Charlotte Bircow Næss-Schmidt
Jeg tror på vand, sved og motion

Danmarks svar på Jane Fonda? I hvert fald er Charlotte 
Bircow Næss-Schmidt kvinden, der introducerede os for 
aerobic og lavede de første danske work out-videoer, 
som hun efterhånden har solgt næsten to millioner af.

alder: 48 år
højde: 171 cm
Vægt: 56 kg
joB: Tilbyder lifestyle-coaching omkring kost, motion og livs-
stil. Holder foredrag og laver tv. Ejer webshoppen charlotte-
bircow.com og den økologiske fødevarelinje CB Powerfood – 
mad med viden bag.  Har lavet 42 træningsvideoer, 15 cd’er 
og skrevet fem bøger.
uddaNNelse: HA og HD i afsætningsøkonomi, NLP Practitio-
ner, Nutrition and Lifestyle Coach, m.m. 
PriVat: Mor til to piger 23 og 21 og en dreng på 12 år. Bor 
sammen med sin kæreste, som har to børn på ti og otte år.
se mere På: charlottebircow.com

* Charlottes 
bedste 
sundhedstip? 
Let rumpetten og se 
at komme i gang.

lotte paarup
Jeg har fokus på det indre 

Hun vejer sig aldrig, og lidt på sidebenene vil 
ikke genere hende. For Lotte Paarup handler 
sundhed meget mere om den energi og ba-
lance, hun udstråler.

hvor meget træner du selv?
45 til 60 minutter fem til seks gange om 
ugen. Jeg går, løber, svømmer og træner i 
den pilates-reformermaskine, der er i mit 
studie.
hvor meget træner du andre?
Jeg er personlig træner for klienter eller 
hold ca. tre-fem timer om dagen tre-fi-
re dage om ugen. Jeg har en del personer, 
der kommer med skader, som skal gen-
optrænes, hvor jeg ikke selv er specielt fy-
sisk aktiv.
hvad betyder dit udseende for din karriere?
Det er jo mit eget varemærke – ikke så 
meget at se godt ud, snarere at se sund ud. 
At jeg udstråler balance, også i det indre.
hvad gør du for at have det udseende?
Ud over motionen så spiser jeg økologisk 
og tager forskellige kosttilskud – primært 
Juice plus. Jeg bruger kun økologiske pro-

* Lottes bedste sundhedstip? Begynd med at bygge dine basiskropsfunktioner op. Træn indefra ved at 
forbedre dit åndedræt og styrke din kropsholdning. Bagefter kan du begynde at træne muskler. Den bedste opskrift er den, du selv 
laver – hvor du synes, at motion er sjovt. Sundhed er ikke kun flade maver og fedtprocenter, det handler også om indre balance.

dukter til hår og hud fra John Masters. 
Og så trækker jeg vejret. Rigtig vejrtræk-
ning er simpelthen grundlaget for skøn-
hed, sundhed og velvære, og så hjælper 
det også på fordøjelsen og stress.
hvor veltrænet er du på en skala fra 1-10? 
7. Jeg er ikke i topform fysisk, som jeg tid-
ligere har været det. Men til gengæld er 
jeg i meget bedre mental form og med en 
god balance mellem krop og sind. 
hvor afbalanceret er din livsstil (kost, søvn, 
stress) på en skala fra 1-10?
Jeg er en 8’er, og det er jeg godt tilfreds 
med. Det har taget mig mange år at nå 
dertil. Jeg har været for travl og for stres-
set og havde i nogle år ikke selv den ba-
lance, jeg gerne ville udstråle over for 
mine klienter. Når jeg ikke siger 10, så 
skyldes det, at jeg ikke er supergod på ko-
sten. 

Kan du se dig selv som fitnessdronning som 
60-årig?
Jeg tror, at jeg stadig har en god udstråling 
og er i god form. lidt på sidebenene kan 
jeg godt leve med, og jeg kan godt se mig 
selv som én, der stadig gerne vil gøre sig 
klog på noget, men fitnessdronninger har 
deres tid. 
hvor mange timer arbejder du om ugen?
Alt for mange. tit fra klokken ni til 20. 
Ud over at være personlig træner har jeg 
jo også et firma, der skal drives, en web-
shop, og jeg skriver bøger, holder kurser 
og foredrag. Men så har jeg også lange pe-
rioder, hvor jeg trækker mig helt tilbage, 
og ikke er på.  Og så er jeg heldigvis ikke 
alene om at klare alle opgaver.
din største oplevelse som fitnessdronning?
Meget svært at svare på… Men mon ikke 
det var den undervisning i Malaysia for en 
del år siden, hvor jeg blev behandlet som 
en ægte dronning – deltagerne ville røre 
ved mig, fotograferes med mig… og i øv-
rigt også piratkopiere mine dvd’er.
hvad tjener du?
Jeg ved det ikke, jeg lider ikke nød.
den næste trend inden for fitness?
Fitness er mange ting i dag. Det er alt fra 
hulahopringe til tha chi i fitnesscentret. 
Det er bredden og mangfoldigheden, der 
er trenden. Og der kommer mere af den 
bløde træning, som vil få endnu flere i 
gang med at motionere.

alder: 37 år
højde: 174 cm
Vægt: Ved ikke, jeg vejer mig aldrig.
joB: Personlig træner med eget træningscenter, Den Intelligente Krop. Har specialise-
ret sig i pilates, genoptræning, funktionel træning, åndedræt, fødder, ryg og kropshold-
ning. Holder også kurser, foredrag, laver pilatesuddannelser og har udgivet en lang 
række dvd’er og bøger inden for motion og sundhed. 
uddaNNelse: Fysioterapeut, pilatesinstruktør.
PriVat: Bor sammen med sin kæreste.
se mere På: denintelligentekrop.dk
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