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De fik Deres
Drømmekrop
på 6 uger

Lidt for sLappe mormorarme, 
en deLLe på maven, en num-
se, der hænger Lige LovLig 
meget. Kunne du tænKe dig 
at bytte med fLotte tonede 

overarme og en bagdeL, der bare sidder, hvor den sKaL? 
se her, hvad der sKete, da perniLLe, mette og marie-Louise 
fiK hver deres personLige træner – og seKs uger tiL at 
træne og spise sig tiL den Krop, de drømmer om.

METTE ZILBERBERG

MaRIE-LouIsE TRuELsEn

PERnILLE KoCK

58

33personLige trænere
Kvinder

Lotte Paarup Thomas Pedersen Ida Krak

Af Anne HermAnsen. foTo: LIsBeTH HoLTen. sTyLIsT: AnneTTe CoLLIn. Tøj og sko 
udLånT Af dImensIone dAnzA og Indoor-ouTdoor. LæserservICe sIde 140-141.
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VI haR PunKTERET METTE…

MandaG, onsdaG: 
styrketræning i pilates-reformer med 
personlig træner i 75 minutter.
TIRsdaG, søndaG: 
6 kilometer løb i alm. tempo, ca. 
35-40 minutter.
ToRsdaG: 
„Pilates med elastik“-dvd hjemme, 
ca. 60 minutter.
FREdaG: 
3 kilometer løb i højt tempo, ca. 
16-17 minutter
LøRdaG: Fri.

METTEs KosT
mindre sukker. mere protein i form af kød. 
flere måltider, så blodsukkeret er stabilt he-
le dagen. og aftensmad allerede omkring 
kl. 18, så kroppen kan nå at fordøje, inden 
mette går i seng. 
det er de generelle råd, mette har fået af 
Hanne sophie kristensen, kostvejleder hos 
Lotte Paarup. Inden de seks ugers træ-
ningsforløb var mette selv gået i gang med 
at få mere frugt og grønt, og fisk spiste hun 
også. Hun har ikke været på en decideret 
kur, men har fået vejledning i, hvordan hun 
i højere grad kan give kroppen noget at 
arbejde med. og filosofien er, at det ikke 
behøver være så kompliceret.

MåLET jeg havde ikke sat 
tal på, hvor meget jeg gerne ville 
tabe mig, men jeg ville gerne 
have vægten lidt ned – og krop-
pen strammet op, specielt mave 
og baller. og så ville jeg gerne 
prøve en ny træningsform som 
supplement til mine løbeture.

TRænInGEn jeg er 
vant til at være smadret og helt 
gul og blå efter håndboldtræ-
ning, og det har virkelig været 
forunderligt at kunne træne seks 
gange om ugen uden at have 
en krop, der er helt slidt ned. 
Lotte har fokuseret meget på 
min vejrtrækning, og sammen 
med pilates-reformeren, som 
hun har trænet mig i, har det 
givet mig en følelse af overskud 
og harmoni i kroppen – som jeg 
da også godt kan mærke, at jeg 
virkelig har brugt.

KosTEn jeg har i lang tid 
spist rigtigt usundt, sprunget 
morgenmad og frokost over og 
bare spist noget brød eller kage 
på arbejde. og egentlig først fået 
rigtig mad til aften efter hånd-
boldtræning – tit noget junkfood. 
Plus masser af slik og sodavand. 
Inden jeg begyndte på projektet 
med Lotte, sørgede jeg for at få 
i hvert fald tre måltider om da-
gen, og jeg har så her fået nogle 
generelle råd om at skære ned 
på sukkeret, spise flere fibre, så 
kroppen har noget at arbejde 
med og flere måltider jævnt hen 
over dagen. det har ikke været 
svært at undvære sukker, det er 
værre med sovsen…

dET VæRsTE jamen, 
det har ikke været svært. og 
jeg har kunnet få træningen til 

mette Zilberberg, 29, er pædagog i en sfo, gift og bonusmor til en dreng på 6 år. hun løbetræner to gange om ugen 
og har indtil for nylig også spillet håndbold et par gange om ugen. men morgenmaden og frokosten springer hun tit 
over, aftensmaden står lidt for ofte på junkfood og slik – og mette føler sig tung, træt og oppustet. men så møder hun 
personlig træner Lotte paarup, en pilates-reformer-maskine – og nogle helt andre kostvaner…

at passe ind i min hverdag. der 
var en enkelt gang, hvor jeg mis-
sede en træningstime, og det 
var jeg til gengæld simpelthen 
så irriteret over.

dET BEdsTE jeg føler, 
at alt den dårlige energi, jeg 
har haft i kroppen, er væk. kol-
leger og venner siger, at jeg har 
en helt anden udstråling og et 
overskud nu, og sådan føler jeg 
det også selv. faktisk har jeg så 
meget energi om aftenen nu, at 
min mand indimellem synes, at 
det er dybt frustrerende. men det 
gør bare en kæmpe forskel, når 
du har haft en ordentlig dag med 
mad og motion. og så skal jeg 
jo i øvrigt ud og have nyt tøj – for 
jeg kan ikke passe det samme 
som for seks uger siden, bukser-
ne ryger ned over hofterne… 

MIn EGEn  
IndsaTs jeg er godt 
tilfreds. jeg har holdt mig til pla-
nen, og min krop har fint kunne 
klare det.

En PERsonLIG 
TRænER det har været 
en kæmpe motivationsfaktor, at 
Lotte har stået ved siden af og 
både rost og rettet. med en træ-
ner ved siden af, er du sikker på 
at gøre øvelserne korrekt, så du 
får fat de rigtige steder.

FREMTIdEn jeg kunne 
godt finde på at fortsætte med 
at træne i pilates-reformeren 
og kombinere det med de red-
skaber, jeg har fået til at kunne 
træne hjemme med elastikken.

„Tænk, at det kan føles så 
godt at bruge sin krop“

„Sukkerlaget er forsvundet“

METTEs TRænInGs-
PRoGRaM

PERsonLIG TRænER 
LoTTE PaaRuP:
mette er en rigtig håndboldpige og 
havde den der lidt tunge kropshold-
ning, da hun startede. Hun var også 
lidt rødmosset og havde det, jeg kal-
der et „sukkerlag“, dvs. hun virkede 
oppustet, som om hun havde væske 
i kroppen.
Hun var meget overrasket over den 
planlagte træning. for hun troede, 
at hun skulle hegles igennem med 
„blod, sved og tårer“ i seks uger, 
men der er altså andre måder at tabe 
sig på. det er vigtigt at give kroppen 
pauser, ellers går den i forsvarsposi-
tion og „nægter“ at tabe sig. for det 
handler ikke kun om kalorier, men 
lige så meget om balance i kroppen 
på flere planer, bl.a. også i nervesy-
stemet.
jeg har trænet med mette i pilates-
reformeren to gange om ugen, og 
så har hun lavet tilsvarende øvelser 
hjemme en gang om ugen til min dvd 
„Pilates med elastik“. 
Pilates-reformeren er en maskine, 
som kombinerer muskeltræning med 
træning af holdning, koordination og 
åndedræt. du træner mave og ryg 
ligesom normal pilates på en måtte 
på gulvet. men i maskinen træner du 
desuden også arme, ben og baller. 
du laver både meget let og ekstrem 
hård træning, og målet er at skabe 
større balance i kroppen. 
vi har også arbejdet med åndedræt-
tet, for når du trækker vejret rigtigt, 
når du en langt bedre kontakt med 
dine mavemuskler og „masserer“ 
samtidig dine indre organer og sæt-
ter gang i udrensning af affaldsstoffer, 
hvilket man virkelig kan se på mette. 
Hun har en helt anden udstråling nu, 
ser sund og frisk ud i huden og klar 
i blikket. 
det er som om, hun er blevet „punk-
teret“, hvilket er en kombination af 
træning og ændret kost, hvor hun har 
skåret meget ned på sit sukkerindtag. 
mette har både tabt sig 3,1 kilo og en 
del centimeter rundt om på kroppen, 
bl.a. 7 cm i taljen, og så har hun fået 
en lettere og mere graciøs holdning. 
skønhed handler jo ikke kun om 
vægt og udseende, men også meget 
om, hvordan man bevæger sig i rum-
met. en bedre kropsholdning slanker 
i sig selv.

METTEs  REsuLTaTER

VæGT:                              76,9                                73,8                            3,1

TaLjE:                                97                                   90                               7

LåR:                                  63                                  60                              3 (2X3)

oVERaRM:                        35                                   32                             3 (2X3)

  sTaRT                               sLuT                          FoRsKEL
Læs om Mettes kamp og om Lotte 
Paarup på altfordamerne.dk

FøR oG EFTER FøR oG EFTER FøR oG EFTER
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MIn KRoP 
ER VåGnET
pernille Kock, 37, er psykolog med egen praksis, gift og mor til tre børn 
på 10, 7 og 2 år. hun løber 5-8 km et par gange om ugen, og maden står 
tit på pasta med kødsovs. og maven er som hos de fleste småbørnsmødre 
blevet lidt slap. indtil personlig træner thomas pedersen introducerer hule-
mandskost og styrketræning, der får muskler til at vokse og vokse…

PERsonLIG 
TRænER ThoMas 
PEdERsEn:
Da jeg mødte Pernille første 

gang, tænkte jeg: „Hun skal 

jo ikke tabe sig“. 

Det er langt sværere at tabe 

sig, jo tættere du er på ide-

alvægten, og Pernille var i 

rimelig fysisk form, fordi hun 

løb flere gange om ugen, 

men hun ønskede at blive 

„strammet op“, så vi satte os 

det ret ambitiøse mål, at hun 

skulle tabe ca. fem kilo og 

have opbygget muskelmas-

sen.

Vi har fokuseret på at styr-

ketræne hele kroppen og gik 

efter kort tid væk fra løbetræ-

ningen, fordi det er svært at 

holde på muskelmassen, når 

du også konditionstræner. 

Og styrketræning er simpelt-

hen den mest effektive fedt-

forbrænder.

Pernille har trænet intensivt 

med mig tre gange om ugen. 

Derudover har hun været 

med på et af mine spinning-

hold en gang om ugen og 

selv løbet en tur om sønda-

gen. Men de to ting har ikke 

været hardcore intervaltræ-

ning, for kroppen skal også 

have ro til at restituere. 

Hun har tabt sig lidt over to 

kilo, men har også taget et 

kilo muskler på og er blevet 

langt stærkere. Hun kan 

f.eks. løfte dobbelt så meget 

på vægtene, som da hun 

begyndte. Hendes inderlår 

blævrer absolut ikke mere, 

og numsen sidder også, hvor 

den skal igen. 

Jeg ved, at hun har det godt 

med sin krop nu – og det er 

jo faktisk også meget vigti-

gere end, hvad vægten siger.

MåLET Helt konkret ville jeg gerne 
tabe tre kilo og komme tilbage på den 
vægt, jeg havde, før jeg fødte vores tredje 
og yngste barn for to år siden. jeg var 
også træt af mine inderlår og min mave, 
som jeg syntes var blevet for slap efter tre 
fødsler. men egentlig var jeg også nys-
gerrig efter at se, om jeg selv kunne stå 
distancen i sådan et intensivt og fysisk 
krævende projekt. jeg er en livsnyder og 
har aldrig prøvet at presse mig selv ud 
over grænsen. jeg var spændt på, om 
det ville flytte mig personligt – og måske 
også give mig mere energi i hverdagen.

TRænInGEn de første to uger 
følte jeg mig fuldstændigt smadret. jeg 
havde det, som om alle fibre i min krop 
var blevet revet fra hinanden. men så 
begyndte det at vende, og jeg kunne 
mærke, hvordan jeg blev genopbygget 
og stærkere og stærkere. som om krop-
pen nu havde vænnet sig til det – og 
kunne lide det.

KosTEn jeg har fulgt Thomas’ 
kostråd om at spise mere „rent“. dvs. 
grøntsager, kød, frugt og sunde fedtstof-
fer, som nødder og avocado. før spiste vi 
som en typisk børnefamilie, dvs. masser 
af kulhydrater i form af f.eks. pasta med 
kødsovs og hvidt brød, som jeg nu har 
skåret fra. I begyndelsen glædede jeg 
mig til at få min „frihed“ igen, når de seks 
uger var gået, men nu har jeg faktisk lyst 
til at fortsætte – og så bare vælge til, når 
jeg f.eks. er til fest. jeg spiser også seks 
gange om dagen nu – i stedet for tre, 
som tidligere. jeg har det langt bedre 
med den måde, jeg spiser på nu.

dET VæRsTE I begyndelsen var 

det virkelig en udfordring for mig at skulle 
gøre, hvad en anden person sagde til 
mig tre til fire gange om ugen. At blive 
presset ud over mine grænser hele tiden. 
men omvendt er det også den gave, jeg 
har fået med mig: At jeg oplevede, at jeg 
jo godt kunne.

dET BEdsTE jeg har en følelse 
af, at min krop er vågnet, og det er sim-
pelthen så fantastisk. det er, som om min 
hjerne og mine muskler taler sammen nu. 
jeg har en helt anden kropsbevidsthed, 
føler mig stærk og muskuløs – jeg synes 
jo, at jeg har de vildeste biceps. og min 
mand synes, at jeg er blevet superlækker.

MIn EGEn IndsaTs jeg 
er stolt af mig selv, for det ligner slet ikke 
mig at presse mig selv til noget, der er 
hårdt og anstrengende.

En PERsonLIG TRænER
det gør en kæmpe forskel at blive fulgt af 
en personlig træner, som har en stor vi-
den og kan skubbe dig det sidste stykke, 
når du tror, at du ikke kan mere. jeg kun-
ne ikke have gjort det her uden Thomas 
og hans: „du kan godt tage fem mere“.

FREMTIdEn
jeg har lyst til at fortsætte med at styrke-
træne to-tre gange om ugen og så tage 
en tur på løbebånd bagefter. jeg har fået 
en masse redskaber af Thomas både 
omkring kost og træning, som jeg kan 
bruge til selv at arbejde videre. de her 
seks uger har virkelig været et wake up 
call omkring, hvad det vil sige at føle sig i 
form, og hvor meget min krop har trængt 
til at blive vækket.

„Prøv lige at se mine 
overarme nu…“

„Hun har det godt 
med sin krop nu“

PERnILLEs KosT
kød, nødder og frugt er overskrif-
ten på Pernilles kost de seneste 
seks uger. Hendes træner Tho-
mas Pedersen er også ernæ-
ringsvejleder og har udarbejdet 
sit eget kostsystem, som går ud 
på at spise sådan, som kroppen 
oprindeligt var bygget til. dvs. 
ingen hurtige kulhydrater fra suk-
ker, pasta og ris, men derimod fra 
frugt. og hertil sunde fedtstoffer 
fra nødder og protein fra kød. 
seks gange om dagen! når det 
ikke er muligt at spise kød til et 
måltid, anbefaler Thomas Peder-
sen tilskud med proteinpulver.

PERnILLEs
TRænInGs- 
PRoGRaM
MandaG, ToRsdaG, 
LøRdaG: Træning med 
personlig træner. Fuld-
kropstyrketræning i 60 
minutter.
onsdaG: 60 minutter 
spinning på spinninghold.
søndaG: 6 kilometers løb 
i roligt tempo.
TIRsdaG, FREdaG: Fri.

Du kan læse Pernilles dagbog og om 
hendes træner på altfordamerne.dk

PERnILLEs  REsuLTaTER

VæGT:                                   64                                   61,7                                2,3

TaLjE:                                    74,5                                71,5                                3

hoFTER:                               98                                   94                                   3

BRysT:                                  87,5                                85,5                                2

  sTaRT                               sLuT                          FoRsKEL

LåR:                                      60                                   57,5                          2,5 (2X2,5)

oVERaRM:                            27,7                                26                             1,7 (2X1,7)

FøR oG EFTER FøR oG EFTER FøR oG EFTER
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MaRIE-LouIsEs KosT
sukker er no go for marie-Louise, mener Ida krak, 
som omkring kostvejledning arbejder efter nutrition 
& Lifestyle (Paul Chek)-principper samt det såkaldte 
Bio signature-princip, hvor bl.a. placeringen af fedt-
depoter på kroppen angiver hvilken kost, man bør 
spise. marie-Louises fordeling af fedt indikerer ifølge 
Ida krak, at marie-Louise simpelthen ikke tåler unø-
digt sukker. og derfor blev frugt, som indeholder 
meget frugtsukker, strøget fra marie-Louises kost. 
Til gengæld kom der mere protein ind i form af bl.a. 
kød, fisk, fjerkræ og æg. masser af grøntsager. og 
sunde fedtstoffer fra bl.a. nødder og olier. for du 
skal have fedt (den sunde) for at tabe fedt, forklarer 
Ida krak. 

TRE MaVEBøjnInGER MERE, 
så BRæKKER jEG MIG…
marie-Louise truelsen, 43, journalist på aLt for damerne, gift og mor til to piger på 
10 og 13 år. hun løber hver anden dag og spiser sundt med masser af frugt og 
smoothies, altså indtil personlig træner ida Krak sætter turbo på styrketræningen og 
stryger både løb og den frugtsukker, som marie-Louises krop faktisk ikke kan tåle.

MåLET fem til seks kilo på vægten var mit 
mål. Især ville jeg gerne have trimmet overar-
mene og gjort noget ved den „pølseting“, jeg 
havde øverst på maven. og så ville gerne jeg lø-
be bedre og hurtigere. jeg har løbet i mange år, 
men uden rigtigt at blive bedre de sidste par år.

TRænInGEn de første fire uger træ-
nede jeg stort set hver dag og havde kun én hvi-
ledag om ugen. enten styrketrænede jeg med 
Ida, eller også løb jeg selv en tur. det var rigtigt 
hårdt. de sidste to uger af forløbet, lagde Ida 
træningen om, så jeg havde fri hver anden dag 
og kun måtte løbe interval på løbebånd i forbin-
delse med, at jeg styrketrænede sammen med 
hende. og da kunne jeg mærke, hvordan jeg 
pludselig rykkede og følte mig meget stærkere.

PERsonLIG TRænER 
Ida KRaK: når du vil ændre 
kroppen, skal du forberede den. 
seks uger er ikke lang tid, og jeg 
brugte de første fire på at vænne 
marie-Louise til den kost og træning, 
som passer til hende. derfor fik hun 
først let og holdningskoorigerende 
styrketræning to-tre gange om ugen 
sammen med mig – og løb samtidig 
sine sædvanlige ture.
de sidste to uger har hun trænet, 
som hun egentlig skal. Her har hun 
hvilet hver anden dag, så kroppen 
kunne restituere, men til gengæld 
har vi tre gange om ugen lavet 
tung styrketræning med ekstra 
belastning, som virkelig har bygget 
muskler op. det vil sige kort, intens 
styrketræning af hele kroppen kom-
bineret med intervalløb med 45 sek. 
spurt/45 sek. gang på løbebånd. Her 
til sidst har marie-Louise ikke løbet 
selv, for hvis du vil tabe dig, er der 
ingen grund til at fokusere på kondi-
tionstræning, men i stedet koncen-
tere dig om kost og styrketræning.
det er gået præcis som ønsket. 
resultaterne – vægttab og øget mu-
skelmasse – er kommet de sidste to 
uger, og selv om marie-Louise ikke 
har tabt sig så meget som ønsket, så 
er hun på vej. Hun har øget sin mu-
skelmasse med 3 kilo samtidig med, 
at hun har tabt 4,2 kilo på vægten. 
det er vildt flot. Hendes holdning er 
blevet langt bedre, musklerne er to-
nede og hun har fået et spejlbillede, 
som hun er mere tilfreds med.

MaRIE-LouIsEs TRænInGsPRoGRaM
FøRsTE FIRE uGER 
MandaG, onsdaG, LøRdaG: 
6 kilometers løb i roligt tempo 
TIRsdaG, ToRsdaG, FREdaG:
Let styrketræning af hele kroppen med personlig træner i en time
sIdsTE To uGER 
MandaG, onsdaG, FREdaG:
Intens styrketræning med høj belastning med personlig træner i 
35 minutter + intervaltræning på løbebånd i 18 minutter.

MaRIE-LouIsEs REsuLTaTER
  sTaRT            sLuT             FoRsKEL

VæGT:             72,4               68,2             4,2

TaLjE:              85,5               77,2             8,3

hoFTER:           102               98                4

LåR:                   59                56              3 (2X3)

oVERaRM:         29                27              2 (2,2)

KosTEn jeg tabte mig en del for nogle 
år siden, og umiddelbart vil de fleste nok sige, 
at jeg allerede spiste meget sundt, bl.a. har 
jeg stort set undgået stivelse som pasta og ris. 
men Ida spottede, at jeg fik rigtigt meget sukker, 
fordi jeg spiste meget frugt og f.eks. altid fik en 
smoothie til morgenmad. I det her forløb har jeg 
i stedet spist masser af grøntsager, kød, fisk og 
nødder. og det føles, som om det passer bedre 
til min krop. jeg har ikke haft blodsukkerudsving 
i løbet af dagen og heller ikke mærket den sæd-
vanlige craving efter noget sødt, som tidligere 
typisk dukkede op om eftermiddagen. 

dET VæRsTE jeg har virkelig indimel-
lem følt mig helt udbombet af træthed både i 
mit hoved og min krop, og mit energiniveau har 
undervejs i forløbet været lavere, end jeg er vant 
til. Indimellem har jeg da også været frustreret 
over, at jeg ikke syntes, at jeg flyttede mig nok 
på vægten, selv om jeg virkelig kæmpede.

dET BEdsTE Ida. Bare jeg ser hende, så 
føler jeg, at jeg smider halvandet kilo. Hendes 
energi, humor, motivation og omsorg – hun har 
sms’et eller ringet for at høre, hvordan det gik, 
når vi ikke havde set hinanden i nogle dage.
MIn EGEn IndsaTs jeg har givet 
alt, hvad jeg havde i mig.

En PERsonLIG TRænER
... kunne jeg godt blive afhængig af. det gør en 
kæmpe forskel at have en træner, og det er dét, 
der gør, at du kan tage de sidste tre mavebøjnin-
ger, selv om du tænker: „nu brækker jeg mig“.

FREMTIdEn jeg har tænkt mig at fort-
sætte med at træne på denne måde, men med 
et program, jeg kan lave derhjemme med bl.a. 
bold og håndvægte, for rent tidsmæssigt kan 
jeg ikke få træning i center til at hænge sammen 
med børn og job. jeg kan godt lide den måde, 
jeg spiser på nu, så det vil jeg også fortsætte 
med. og så vil jeg tage en time med Ida en 
gang om måneden for at blive holdt til ilden.

„Ida ku’ jeg godt 
blive afhængig af“

„Masser af muskler 
på de sidste to uger“

FøR oG EFTER FøR oG EFTER FøR oG EFTER

Du kan læse Marie-Louises 
dagbog og om Ida Krak på 
altfordamerne.dk
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