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trening

Drømmekropp om tre måneder? 
Vi viser deg nøyaktig hvordan. 

Bikinitreningen starter NÅ!
TeksT: maren haugeto FoTo: Ina agency, bulls og colourbox

Kom I 
bIKInIform    

sommer-
Kroppen

2013
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Bikinitrening

I 
tre utgaver av ShapeUp 
leder vi deg skritt for 
skritt gjennom kostholdet 
og treningen som får 
bikinidyret fram i deg 
til sommeren. Du har 

nå del 1 av bikiniprogrammet 
foran deg. Hvis du vil, begynner 
endringen i dag – nå! 

eKsperthjelp
Mange som vil trene mer og 
stramme opp mister motiva-
sjonen fordi de ikke vet om de 
gjør det riktige. Vi har snakket 
med et par av Norges fremste 
eksperter på trening, kosthold 
og bikiniklare kropper: person-
lig trener Blake Schaefering og 
ernæringsfysiolog Tine Mejlbo 
Sundfør. Det vi serverer deg 
her er deres skarpeste råd for 
hvordan du kommer i toppform 
til sommeren. Da slipper du å 
bekymre deg for om det du gjør 
funker. Planen har vi tatt oss 
av. Alt du trenger å gjøre er å  
gjennomføre.

Vi har forskjellige kropper, og 
utgangspunktet ditt, hvilken form 
du er i og hvilke mål du har avgjør 
hvor hardt du vil gå ut. Dette 
programmet er skreddersydd for 
deg som ønsker å bedre formen 
generelt og samtidig «stramme 
opp». Og for å kalle en spade for 
en spade: Å stramme opp betyr 
for de fleste å gå ned i fettmasse 
og opp i muskelmasse. Er 
du tynn og utrent og ønsker 
å bli trent, følger du samme 
treningsopplegg, men pass på å 
spise mer enn vanlig når du er i 
gang med treningen.

få flyt
Når du skal endre på formen 
din, på hvor fort du løper opp 
en bakke, hvor mange armhev-
inger du tar, eller hvor spretten 
kroppen din ser ut, kommer du 
ikke utenom å endre på noe ved 
vanene dine – hvor ofte og hvor 
hardt du trener, og hva du spiser. 
Det koster litt i starten. Men det 
største løftet er de første ukene. 
Når du har klart å gjennomføre i 
én måned begynner det å flyte 

mer og mer av seg selv. Derfor 
er det nå det virkelig gjelder å 
komme i gang! Hold deg moti-
vert, omgås positive mennesker 
som oppmuntrer deg, les Shape-
Up og motiverende treningsstoff 
du finner på nettet, og finn gjer-
ne noen å trene med som ikke 
finner seg i at du dropper ut. Og 
husk for all del at hvis det sklir 
ut en dag eller to er IKKE løpet 
kjørt. Det er ikke sånn at hvis alt 
ikke er perfekt kan du like gjerne 
droppe hele greia. Bare fortsett 
der du slapp.

Tine og Blake er helt enige om 
at du gjør lurt i å sette deg mål 
for både kosthold og trening. 

Når målet er på plass blir det du 
gjør for å nå dem meningsfullt, 
og det blir mulig å se at man har 
oppnådd det man har jobbet 
for. Blake anbefaler å sette seg 
både kortsiktige og langsiktige 
mål. De langsiktige kan godt 
fokusere på et resultat, som å 
gå ned en buksestørrelse, få en 
spenstig kropp, eller løpe mila 
på 45 minutter. De kortsiktige 
målene bør fokusere på innsats, 
for eksempel at du skal trene 
fire ganger i uken de neste 
tre ukene. Poenget er at de 
kortsiktige målene leder fram til 
de langsiktige, men førstnevnte 
er lettere å forholde seg til fra 
dag til dag. 

trenIngsdagboK
Tine og Blake anbefaler også å 
føre en trenings-/kostholdsdag-
bok som et verktøy til å følge 
med på utviklingen. Det er kjapt 
gjort. I treningdagboken skriver 
du bare en linje for hver gang 
du har trent: hva du trente, hvor 
lenge, hvor intensivt og gjerne 
hvordan du følte deg etterpå. 
Tines matdagboktips får du på 
neste side.

Del 1

«Når du har klart 
å gjennomføre i én 
måned begynner 
det å flyte mer 
av seg selv»

Vi gir deg ekspert-
hjelpen som hjelper 

deg å nå nye mål. 

22.april 3.juni 15.juli
Kom I gangKom I gang trapp opp Innspurt

Tips!
sett deg gjerne 

ambisiøse og langsiktige 

mål, men husk også å 

sette deg kortsiktige 

mål du kan krysse av 
for underveis.
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Tips!
Kartlegg mat-

vanene dine med 
en dagbok.

 nei Takk!                           ja Takk!  

SpiS 

lettrømme Kesam

Kjøttdeig

tine mejlbo sundfør er klinisk  
ernæringsfysiolog/cand scient i 
ernæring fra universitetet i oslo. 
hun har mange års klinisk erfaring, 
og er i dag tilknyttet synergi helse. 
tine er også kjent fra blant annet 
God Morgen Norge på tV 2.

tInes råd 
Det er lett å bli forvirret. Skal du velge 
lavkarbo eller lavfett, pulverkurer 
eller rensekurer, forbrenningskurer 
eller fastekurer? Kurene frister med 
både lavere vekt, mer overskudd, 
bedre helse og økt sexlyst. MEN det er bare å beklage, vidunderkurer 
virker ikke i lengden. I ShapeUps bikiniprogram får du konkrete tips 
som hjelper deg å finne din trivselsvekt. Sunnhet og nytelse kan 
kombineres, små endringer gjør stor forskjell!

kosTholdseksperTen

tallerKenmodellen
Tenk deg at tallerkenen din 
er delt inn i tre. Opp mot 
halvparten av tallerkenen bør 
være dekket av grønnsaker, en 
tredjedel dekkes av proteinrike 
matvarer som fisk, kjøtt, egg, 
tofu eller meieriprodukter, og 
den resterende plassen dekkes 
av grove kornprodukter, som 
fullkornris, grov pasta, grove 
korn eller grovbrød. 
Hvis man ikke skal ned i vekt er 
ikke mengden det viktigste, men 
HVA du spiser. Bruk fullkorn 
fremfor hvit ris/pasta/brød, bytt 
noe kjøtt med fisk, og ha alltid 
grønnsaker på tallerkenen. 

matdagboK
Før en matdagbok i én uke. 
Skriv ned alt du spiser og 
drikker når, hvor mye og hvorfor 
(var du sulten? Kjedet du deg?). 
Etter en uke ser du over og 
finner ut hva du vil endre på og 
hvor utfordringene ligger. Sett 
deg tre hovedmål der du tror 
du har mest å hente. Det kan 
for eksempel være å ikke drikke 
sukkerholdige drikker, å følge 
tallerkenmodellen (se under) og 
spise deg passe mett til hvert 
måltid. Klarer du å gjennomføre 
dette i 4–6 uker har du skapt 
en varig endring. Gratulerer! 
Da er du klar for å legge til nye 
delmål.

lær nye oppsKrIfter
Bruk litt tid i starten på å lese i 
oppskriftsbøker og lære deg 
noen nye retter. De fleste av oss 
har 5–10 middagsretter som 
vi kan utenat, og som vi kan 
handle inn til uten å måtte ha 
med oppskrift eller handleliste 
i butikken. Ta en vårrengjøring i 
matrepertoaret og bytt ut disse 
med supersunne, enkle retter. 
Da kan du alltid spise sunn 
middag, selv om du ikke har 
overskudd til å tenke nytt og 
kreativt. Det krever bare at du 
lærer deg noen nye retter nå, en 
gang for alle.

Karbonadedeig

juice i store mengder hel frukt

X

X

X

V

V

V
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Bikinitrening

blake schaefering er sertifisert 
styrke og kondisjonsspesialist og 
personlig trener for modeller, skue-
spillere og idrettsutøvere. han var 
tidligere ishockeytrener i 10 år.

I bikiniprogrammets første del 
skal vi lage et solid grunnlag med 
styrke og kondisjon. Tenk på 
det som et hus – du må legge 
grunnmuren og rammeverket før 
du kan begynne å dekorere 
(å jobbe med sixpacken!). 

TreningseksperTen

nå Starter vi!

Bestem deg for ett program 
som du gjør til punkt og prik-
ke det antall ganger i uken 
som du har bestemt deg for. 
Et fast opplegg gir deg ikke 
noe valg. Et program som 
er lagt opp av noen som har 
god greie på trening sikrer 
deg effektivitet og resultater. 

nb! Vi har lagt opp et 
ambisiøst treningsopplegg 
fordi vi tror du kan klare det! 
Er du nybegynner eller hvis 
du ikke vil trene så mye, tren 
3 eller 4 økter i stedet. Det vil 
gi stor fremgang det også.

styrKedelen
På neste side finner du 7 
øvelser. Varm opp i 5 minutter 
med å danse, hoppe tau, 
jogge e.l. Gjennomfør en øvelse 
sammenhengende i 1 minutt, 
med så mange repetisjoner du 
klarer. Gå rett på neste øvelse 
uten pause og gjennomfør i 
ett minutt, osv. Etter at du har 
vært gjennom alle øvelsene, ta 
en pause på 2 minutter. Det er 
1 runde. Gjenta 4 runder, eller 
3 hvis du har dårlig tid.
Nybegynnere kan velge ut 5 av 
øvelsene (men velg ulike øvelser 

fra økt til økt, så du er gjennom alle 
øvelsene minst en gang i løpet av 
en uke). Gjennomfør 5 runder, eller 
4 hvis du har dårlig tid.

KondIsdelen
Vi har satt opp to 
kondisjonsdager. i uka. Du 
velger selv hvilke dager.

Dag 1  Start med 20 minutter 
i et stabilt aerobt tempo der du 
blir andpusten, men så rolig at 
du klarer å holde farten over tid. 
Fortsett med korte intervaller i 
20 minutter: sprint i 15 sekunder 
(gjerne i en bakke) og jogg i 45 x 

20. Avslutt med 10 minutter lett 
jogging og litt tøying helt til slutt

nb. Du trenger ikke nødvendigvis 
å løpe, du kan sykle, gå fort i 
oppoverbakke, eller gjøre annen 
kondistrening. 

tips: Dårlig tid? 10 min. opp-
varming + intervall er også en økt. 

Dag 2  Langkjøring i 60 minutter. 
Du kan løpe, svømme, sykle, 
spille fotball eller hva du vil, så 
lenge du ligger på 70–80 % 
av makspuls (for forklaring av 
makspuls, se side 72).

Supertrener Blake gir deg noen gode råd før du går 
i gang med treningsprogrammet på neste side.

ovnsbakT Torsk 
med pesTo
(2 porsjoner)

du trenger: 
• 400 g filet av hvit fisk
• 1/2 sitron
• 1/2 purre
• 1/2 squash 
• 1/2 pakke sukkererter
• 1 boks cherrytomater
• salt og pepper

grønn pesto
• 1/2 potte basilikum
• 25 g parmesanost
• 25 g pinjekjerner
• 1 hvitløkfedd
• extra virgin olivenolje

slik gjør du: 
Ha fisken i en ildfast form. Press 
over sitron og dryss litt salt og 
pepper på. Del squash og purre 
i biter og legg grønnsakene over 
fisken. Bak fisken i ovnen på 200° 
i ca. 15 minutter. 
 
Grønn pesto: Rist pinjekjernene 
i en tørr stekepanne, ha alle 
ingrediensene  i en kjøkken-
maskin/stavmikser og kjør til 
en jevn masse. Spe med god 
olivenolje og kjør til alt er godt 
blandet. Ha i mer olje hvis du 
synes pestoen er for tørr. Spis ev. 
med litt fullkornpasta.
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• slik gjør du: Plasser hendene 
med skulderbreddes avstand  un-
der kroppen (ikke under hodet). 
knær, hofter og skuldre former en 
rett linje. tenk på push-upen som 
en variasjon av planken. Senk 
kroppen ned. Brystet er det første 
som skal komme i kontakt med 
gulvet, ikke lårene. i bunnposisjon 
skal hendene være rett utenfor 
armhulene og i  45 graders vinkel 
fra kroppen. Bruk brystmuskelen 
til å komme deg opp igjen. 

• slik gjør du: Stå rett opp og 
ned, sett deg ned på huk og 

plasser hendene på gulvet. 
Hopp ut slik at du blir liggende 

flatt med hendene i bakken. 
Hopp tilbake til huk-posisjonen 
og hopp opp i lufta mens du 
klapper over hodet. 

• slik gjør du: Start i nederste 
posisjon av et utfall med skuldre, 
hofter og knær på linje. Hold ma-
nualer i hendene og fordel vekten 
likt på den fremste og bakerste 
foten. gå opp i stående samtidig 
som du presser vektene opp over 
hodet. Husk å presse skuldrene 
bakover. Vær sterk i magen og 
hold hofter og skuldre på linje.

• slik gjør du: Hold manualer i 
begge hender og stå på en fot. 
Strekk den ene foten ut bak deg 
mens du lar vektene synke ned til 
legghøyde. Pass på at ryggen er 
rett. Hold god kontroll på hoftene 
og knip i setet mens du kommer 
tilbake til startposisjonen. 

• slik gjør du: Føttene i skulder-
breddes avstand. Hold en vekt i 
begge hender under haka. Brystet 
fram og slipp hoftene ned som 
om du skal sette deg på en stol. 
Pass på at vekten ligger i hæl-
ene og ikke foran på foten. trykk 
kroppsvekten gjennom hælene for 
å komme tilbake til startposisjon. 

• slik gjør du: Du kan bruke 
apparat eller en strikk som du 
fester til veggen. Hold håndtakene 
i begge hender, håndflatene peker 
ned mot gulvet. Hoftene bakover, 
sitt som du gjør en halvveis kne-
bøy. trekk skulderbladene bak og 
sammen for å stabilisere skuld-
rene. når du trekker håndtakene 
mot kroppen, roterer hendene 
slik at håndflatene peker mot 
hverandre. Skvis skulderbladene 
bakover og sammen mens du 
drar håndtakene mot deg. La 
armene gå sakte tilbake til ut-
gangsposisjon. 

1. uTFall med skulderpress

3. markløFT på eT ben

7. gobleT squaT

6. sTående roing

4. burpees

• slik gjør du: Sideplanke i 
15 sekunder (husk: albuen er un-
der skulderen, god kontroll i core, 
ha føttene/bena plassert oppå 
hverandre), gå så rett over til van-
lig planke i 30 sekunder (husk: al-
buer under skuldrene, ha kontroll 
på core – skuldre, hofter og hæler 
i en rett linje) før du bytter side og 
holder sideplanken i 15 sekunder. 

5. sideplanke/planke
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2. pushup
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de TesTer bikiniTreningen

Jeg trener ikke så veldig ofte, kan-
skje to dager i uka. Men jeg synes 
bikiniprogrammet ser veldig bra ut, 
gleder meg til å teste det ut! 
Utfordringen blir nok det å komme 
seg på trening, å klare å fullføre pro-
grammet! Det blir første gang i mitt 
liv at jeg fullfører et treningsprogram, 
og jeg gleder meg til å se resultatene. 
Målet mitt er å bli mer fit – klar for 

sommeren og selvsagt bikinien! 
Jeg synes alle jenter der ute burde 
prøve det! Dette kan alle klare, og da 
mener jeg ALLE!

Jeg har trent og vært en del aktiv 
tidligere, men det siste året har 
det forsvunnet i oppussing! De 
siste to månedene har jeg trent 
én til to ganger i uka, men kost-
holdet har ikke vært på topp. 
Jeg synes det er bra med et fer-
diglaget opplegg jeg kan forholde 
meg til, og bikiniprogrammet er 
veldig oversiktlig og lett å forstå. 
Nå gjelder det å ikke la seg lure 
av mine egne unnskyldninger: 
«Jeg er for sliten», «har ikke tid». 
Mitt beste tips er å bestemme 

seg dagen før at du skal på tre-
ning og planlegge slik at du får 
tid til å gjennomføre. Legg gjerne 
klar tøy, drikkeflaske og det du 
trenger. Jeg må også være be-
visst på det jeg putter i munnen 
og belønne meg på andre måter 
enn med «kosemat».
Motivasjonen er økt overskudd 
og energi! Å føle meg mer vel, 
og se hvilke muskler som ligger 
og lurer under vinterspekket. Jeg 
gleder meg også til å få bedre 
kondisjon. 

Del trenings-opplevelsen din med oss på Instagram: #shapeupnorge

Linn Kristin Aksberg (22)

Stine Sæverud (27)

Personlig trener fra Harstad

Reiselivsstudent fra Stavanger

DAg  tReNINg         uKe 1        uKe 2         uKe3          uKe4       uKe5  uKe 6

mandag        Styrketrening     

tIrsdag       konDiS: interVaLL     

onsdag        Styrketrening   

torsdag            Hviledag!     

fredag         Styrketrening  

lørdag     konDiS: LangkJØring  

søndag              Hviledag!

Slik kommer du i bikiniform: Kryss av etter 
hver økt!


