
Kropsanalysevejning
• Måling af bl.a. vægtmasse, fedtprocent, 

muskelmasse, metabolsk alder, BMR, BMI, 
knoglemasse, væskebalance mv. 

• Grafer med vejningshistorik
• Resultat af analyse via mail eller print.

1 x kropsanalyse inkl. historik 100,-
Den 10. kropsanalyse Gratis

MÅLRETTET OPFØLGNING
Få styrk på resultaterne fra din træning med opfølgende kopsanalysevejning og/eller 

træningsprogram med progressionsskema og løbende opfølgning.

Kostguidning baseret på 
kropsanalysevejning
• Kropsanalysevejning med opfølgning
• Kostvejl. med kostsammensætning, 

inkl. måltidsskema og kostguide.
• Materiale elektronisk via mail eller print.

t. 
Kostguidning + 2 x kropsanalyse 595,-
Kostguidning + 10 x kropsanalyse 1.195,-

MÅLTIDSSKEMA
GO2FIT med Thomas Hylleborg

60701009 / thomas@go2fit.dk

Navn

Måltidsfordeling af dit daglige energiindtag 

Anbefalet max. energiindtag: 3.000 kcal pr. dag Min.: 2.176 kcal pr. dag

Kulhydrater: 50% Protein: 30% Fedt: 20%

1.500 kcal pr. dag 900 kcal pr. dag 600

Morgenmad kl. 
gram / stk. 563 kcal

19% af energiindtag
Energiindtag i alt kcal

Mellemmåltid kl. 
gram / stk. 250 kcal

8% af energiindtag
Energiindtag i alt kcal

Frokost kl. 
gram / stk. 788 kcal

26% af energiindtag
Energiindtag i alt kcal

Mellemmåltid kl. 
gram / stk. 250 kcal

8% af energiindtag
Energiindtag i alt kcal

Aftensmad kl. 
gram / stk. 900 kcal

30% af energiindtag
Energiindtag i alt kcal

Sen aften kl. 
gram / stk. 250 kcal

8% af energiindtag
Energiindtag i alt kcal

Totalt energiindtag kcal

Du kan også benytte en app til monitorering af dit energiindtag. Jeg anbefaler fx. Lifesum, YAZIO eller lign.  

Dato: 00-01-1900

kcal pr. dag
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Din næringsmæssige energibalance

Beregning af metabolisme: 3.259 kcal pr. dag
Anbefalet energiindtag: 3.000 kcal pr. dag

Målt BMR - basalstofskifte: 2.176 kcal pr. dag
BMR - målt basalstofskifte: 2.176 kcal pr. dag

Energiforbrug fra arbejde: 1.083 kcal pr. dag
Energiforbrug fra arbejde: 1.083 kcal pr. dag

Energiforbrug fra træning: 0 kcal pr. dag
Energiforbrug fra træning: 326 kcal pr. dag

Energibalance 0 kcal pr. dag
Dit ca. energiunderskud: -584 kcal pr. dag

Det svarer til: 0,00 kg fedtvæv
Det svarer til: -0,58 kg fedtvæv

Din krops energibalancer og zone for sunde vægttab

Uddybende forklaring

Kulhydrater: 1500 kcal pr. dag
Kulhydrater fra grønt, frugt, bær og fuldkorn: 

Grøntsager som kål, rodfrugter, bønner, ærter, spinat

Frisk frugt, bær, fuldkornsprodukter, gryn/ris og pasta

Bønner, linser, kikærter, frø og kerner 

Protein: 900 kcal pr. dag
Protein fra dyr, bælgfrugter og mælkeprodukter:

Det svarer til ca. 225 gram pr. dag
Æg, fjerkræ, laks, tun, makrel, svine- og oksekød

Bønner, linser, ærter, mandler, val- og hasselnødder

Skyr, hytteost, græsk yoghurt, parmasan og mælk

Fedt: 600 kcal pr. dag
Fedt fra planteriget, havet og landdyr:

Forskellige planteolier, mandler og nødder

Forskellige fisk og skaldyr

Kød, indmad, ost

Max. 30% kcal mættet fedt (det farlige animalske fedt) Drik altid rigeligt med vand - mindst 1 - 1½ ltr/dag

40-50% kcal monoumættet fedt (vegetabilsk godt fedt) 

20-30% kcal polyumættet fedt (marint godt fedt) 

Undgå tilsat sukker - det er energi uden næringsstoffer

Undgå alkohol - det er sukker uden næringsstoffer

Proteinindtag skal fordeles over døgnet, da kroppen

Fordeling på kosttyper i kcal

kun kan optage en vis mægde af gangen -  ca. 30 g.

Din kropstype er Ectomorph

Procentfordeling på din tallerken

Min. 25-35 gr. kostfibre pr. dag og brug mindre salt

Eksempler på kosttype

Din vægttabsplan

Vægttab kræver at kroppen har energiunderskud. 

Træning er vigtig forbrænding ved vægttab og den 

styrker samtidig muskelmassen (forbrændingsmotor).

1 kg fedtvæv = 7000 kcal (1 kg rent fedt = 9000 kcal)

0,5 kg vægttab/uge = 500 kcal/dag energiunderskud 

1,0 kg vægttab/uge = 1000 kcal/dag energiunderskud

Blå linje viser din metabolisme, som er kroppens næringsomsætning ift. aktivitet (samlede 

daglige energiforbrug).

Lys grøn linje viser dit anbefalede energiindtag i kcal (kostindtag i kcal).

Mørk grøn linje viser dit gennemsnitlige energiunderskud inkl. forbrændte kcal ved 

træning.

Rød linje viser dit basalstofskifte, som er din hjerne, indre organer og cellers mindste 

energibehov. 

Energiunderskud under dit basalstofskifte medfører typisk væsentligt tab af muskemasse. 

I den situation sikrer hjernen sin egen og indre organers livsvigtige funktioner og 

kompencerer energiunderskuddet med energi fra musklerne. 

Din kropstypes kostsammensætning

Taber du muskelmasse, så bør dit næringsmæssige energiindtag øges, indtil din 

muskelmasse stabiliseres og øges igen. Du kan løbende følge din ændring af 

muskelmasse under "Træningsmål og status".

Dato: 00-01-1900
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RESULTATER FRA KOST OG TRÆNING
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Herunder vises din historik fra alle tidligere vejninger med kropsanalyse og i kolonnen til højre vises din udvikling for udvalgt periode.
  Målrettet opfølgning for forløb/periode

  Fra dato: 01-08-2022

  Til dato: 03-10-2022

  Dit vægtmål i kg: 85,00

Kg fra dit vægtmål: 20,40

  Kropsmasse i kg: 105,40

  Din udvikling +/-: 85,00
72,50

  Muskelmasse i kg: 68,85

  Din udvikling +/-: -3,65

Uge nr. 65

  Muskelkvalitet: 58

  Din udvikling i +/-: -7
32,80

  Fedt +/- i procent: 30,00

  Din udvikling i +/-: -2,80
16,0

  Indre fedt (skala fra 1-59): 14,0

Uge nr.   Din udvikling i +/-: -2,0
51

  Metabolske alder: 52

  Din udvikling +/-: 1
3,7

  Knoglemasse i kg: 3,6

  Din udvikling +/-: -0,1
37,0

  BMI (Body Mass Index): 34,4

  Din udvikling +/-: -2,6

Uge nr.

Historik for krops- og muskelmasse i kg

Historik for fedtprocent og BMI (Body Mass Index)

Historik for vægtbalance
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Vægtbalance
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Dato: 03-10-2022  Kropsmasse i kg: 105,40  Fedt i procent: 30,0  Muskelmasse i kg: 68,85

Førselsdato: 13-09-1985 Din krops samlede masse. Lav: 7 og under

Alder i år: 37
Middel / normal: 8 - 19

Højde i cm: 175 Idealvægt baseret på BMI / højde: Høj: 20 - 24

Min. kg 56,66 Meget høj: 25 og over

Hvorfor kropsanalyse Max. kg 76,53
Andre kategorier Procent

 BMI (Body Mass Index): 34,4 Atlet: 14 - 20

Undervægtig: under 18,5 Fitness: 21 - 24

Sundt niveau: 18,5 - 24,9

Overvægtig: 25,0 - 29,9  Indre fedt (1-59): 14,0

Svær overvægt: over 30,0 Sundt niveau: 1 - 12

Usundt niveau: 13 - 59

Relateret sygdomsrisiko: Niveau

BMI under 18,5: Årsagsafhængig

BMI 18,5 - 24,9: Middel

BMI 25,0 - 29,9: Øget
 Muskelkvalitet: 58

BMI over 30,0: Kraftig øget
Lavt niveau: under 47

Middel niveau: 48 - 69

                Fysisk rangering: 3

Højt niveau: 70 og over

                Fysisk rangering viser kroppens forhold mellem muskel- og fedtmasse.  
 Knoglemasse i kg: 3,6  BMR i KCAL: 2176

Kropsvægt under 50 kg: 1,95

Kropsvægt 50 - 75 kg: 2,40

Kropsvægt over 75 kg: 2,95

 Metabolske alder: 52

 Kropsvæske i procent: 53,3

Sund balance for mænd: 50 - 65

Vægt er egentlig ikke særligt 
interessant uden andre info om din 
krop. En kropsanalyse giver derimod 

er et meget bedre billede. Måling af 
kropsfedt i forhold til muskelmasse er 

fx en god indikator for din sundhed. 
Det er også en langt bedre opfølgning 

på resultaterne af dine træning, 
uanset om dit træningsmål er 
ligevægtsbalance, vægttab eller 
muskelopbygning.

Din krops forhold mellem kropsfedt og muskelmasse kan påvirkes med fx styrketræning, hvilket 

påvirker din samlede fysik. Er du er overvægtig, bør du supplere din træning med vægttab. Det opnår 

du med den rigtige kost og energiunderskud. En personlig træner kan hjælpe med planlægning af din 

træning og det rigtige energiindtag (kost).                                                                                      
        

Ved større vægttab eller sygdom, så konsulter altid din læge inden du går i gang.

Metabolsk alder en sammenligning af dit 

gennemsnitlige basalstofskifte (BMR) ift. din 

aldersgruppe. Hvis din metabolske alder er højere 

end din faktiske alder, så bør dit basalstofskifte 

forbedres med motion og styrketræning.
OBS: Lavt væskeindhold/dehydrering vil forøge 

måling af fedt%. Har du drukket for lidt eller for 

meget, er måling mindre pålidelig.
Styrketræning og motion opbygger stærkere 

muskelvæv og øger din muskelmasse, hvilket 

forbedrer dit BMR og gradvist metabolske alder.  

Lav Middel

Undertrænet 4 Standard 5

9

Muskelmasse er den forventede muskelvægt i din 

krop. Dette inkluderer skeletmuskler, hjerte- og 

fordøjelsesmuskler og vandet i disse muskler. 

Dine muskler er som en motor, der forbrænder 

energi. I takt med at muskelmassen øges og gør 

kroppen stærkere, så stiger hastigheden for 

kroppens energiforbrug og øger samtidig 

basalstofskiftet (BMR) pr. kg kropsvægt.  

Hård træning kan godt betyde en vægtforøgelse, 

fordi muskler vejer omkring dobbelt så meget som 

fedt. Muskler er dog en lagt bedre vægt end fedt, 

da muskler bl.a. øger ydeevne og energiforbrug 

ved træning. Muskelmasse er også væsentlig ift. 

lettere at holde ligevægtbalancen, fx efter vægttab.  
Indre fedt (abdominal) er placeret i bughulen 

omkring organerne, som er en inaktiv og uheldig 

depotplacering af fedt helbredsmæssig. Målingen 

viser om kroppens aktivitet og motor er i balance 

med dit energiindtag fra kosten.                       

Resultatet vises på en skala fra 1-59 og jo lavere 

tal der måles - jo bedre.

Solidt            
bygget 3

Basalestofskifte (BMR) er din krop, hjerne og 

organers basale energibehov uden aktivitet.

Dit energiindtag via kosten bør ikke være lavere 

end dit BMR - heller ikke ved vægttab.

Standard      
muskulær 6

Du vil typisk tabe muskelmasse (motor) og din 

krops energiforbrug (metabolisme) vil falde. 
Knoglerne er porøse, og vejer ikke særlig meget. 

Styrketræning og rigtig kost øger dine knoglers 

tæthed og dermed deres styrke. Desuden styrkes 

vedhæftningerne mellem ledbånd og knogler.
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         abonnement
Træningsprogram med progressionsskema, 
personlig instruktion og løbende opfølgning.

• Træningsprogram og progressionsskema 
• 1 x 50 min instruktion og opfølgning
• 2 x kropsanalysevejning inkl. historik
• Træningsmateriale i app eller print.

Opstartskonsultation 499,-
Træning m. opfølgning pr. md.  1.195,-

Pris er inkl. medlemskab

Alle priser er inkl. moms. 



PERSONLIG TRÆNER
Giv dig selv den bedste mulighed for at nå dit træningsmål, med et personligt træningsforløb. 

Alle forløb er tilrettelagt individuelt, så dine ønsker og behov definerer dit forløb. Jeg er uddannet til 
at hjælpe dig trygt og sikkert igang med din træning og motivere dig under forløbet, udvikle og optimere din 

træning til at understøtte en sportsgren eller hjælpe dig med vægttab, genoptræning eller andet træningsmål.

Professionel baggrund:
• Anatomi og Fysiologi

• EHFA Certifi ceret Fitness instruktør

• EHFA Certifi ceret Personlig Træner

• NADA-akupunktør

• Mindfull stretch

• Karateinstruktør - 3. Dan
Dansk Mester i Karate DAI og Kickboxning IAKSA 
Har repræsenteret DK ved EM, VM og 
Harpoel Games

• Fysisk træner for TMS Ringsted 1. Division Damer.

”Det er mit mål at give den bedst mulige personlige 
træning, uanset dit udgangspunkt og træningsmål. 

Det er min træningsfi losofi , at træning skal virke 
motiverende, være fysisk realistisk og kombineret 
med sund kost give overskud i hverdagen. 

Min tilgang til træning er holistisk, videnskabelig 
baseret og skaber bedre balance imellem det 
fysiske og mentale (hjerne og krop). Fokus er derfor 
på kvalitet i træningen frem for kvantitet. Du skal 
ikke nødvendigvis træne vildt meget, men den rigti-
ge mængde af bedre og mere effekt træning. 

Derfor lærer jeg dig, at træne med kroppen på 
den rigtige måde og ikke arbejde imod den. Så 
træningen føles bedre, er mere motiverende og 
har bedre effekt. Samtidig medvirker det til bedre 
kontinuitet i træningen, sundere livsstil og en bedre 
mulighed for at nå dit træningsmål med en lang-
tidsholdbar metode. 

På den måde opnår du en sundere, stærkere og 
mere velfungerende krop, med færre skavanker, 
mere energi og oplevelse af større livskvalitet”. 

Jeg står klar til at hjælpe dig i mål.

Specialer:
• Vægttabsforløb med fokus på motiverende 

realistisk træning og sundere livsstil

• Styrkeopbygning med fokus på mobilitet, 
funktionel styrke og genoptræning, samt 
forebyggende træning

• Funktionel og specialtræning med småhold, 
fx. BootCamp, Rawfi t light og Mindfull Stretch 

• Sportsspecifi k styrketræning

• NADA øreakupunktur i 
forbindelse med forløb.

GO2FIT med Thomas Hylleborg
Personlig Proces Træner og NADA-akupunktør
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