
Forsvarets trænings app
Med app’en kan du træne efter et individuelt tilrettelagt program med de professionelle principper, som forsvaret selv benytter til folk, der har brug for at opnå en ekstraordinær 
god form. Uanset om du allerede er i god form, eller du starter helt forfra, hjælper app’en dig videre, med udgangspunkt i din nuværende form. De gennemprøvede træningsformer 
sikrer, at du øger din udholdenhed, din styrke og din kondition til et højt niveau – samtidig med at restitutionshastigheden øges.

Når du trykker på menuen 
(kig første billede) kommer 
du til en mini oversigt. Ved 
at vælge indstillinger har 
du forskellige muligheder.  
 
Indstil notifikationerne efter 
det behov du har for at få in-
dput til din træning og få på-
mindelse om træningspas.  
 
Under personlig data kan 
du  rette i de oplysninger 
du angav, da du oprettede 
dig som bruger af forsvarets 
app. Bl.a. vægten, som nok 
kommer til at ændre sig i 
takt med brugen af appen. 

  

Når du åbner for app’en, 
så vil den bede dig om at 
oprette en konto. Dermed 
vil du altid kunne se dine 
træningspas, og det vil ikke 
blive slettet. 

Når du har gjort dette, så 
skal du bestemme om du 
vil have app’en til at lave et 
8-ugers standardprogram, 
eller om du vil have dit eget 
personlige program.

Det personlige kræver dog 
at du skal lave forskellige 
test, som fx. bip-test. Sidst, 
men ikke mindst, kan du 
vælge selv at konstruere 
dit træningsprogram, og 
dermed vælge mellem alle 
øvelserne og sammen-
sætte dig eget træningspas.

Vælg her om du vil tage en 
coretest eller en konditest. 

Coretest: 

Konditest:  

Her bliver du præsenteret 
overfor de øvelser du skal 
gennemføre i coretesten. 
Alle på en gang eller en-
keltvis. 

Der popper et tip op om en 
video, som de anbefaler 
man ser inden man går i 
gang med øvelsen. Der 
er video, beskrivelse og 
billeder.  

Tryk på start for at starte 
og tryk på færdig, når du 
ikke kan mere. 
Niveauet bedømmes udfra 
hvor længe du kan udføre 
øvelsen. 

Gå videre til næste øvelse, 
gem og afslut eller prøv 
igen. 

Hvis du trykker på ikonet 
“TEST” kommer du ind til en 
oversigt over de forskellige 
test, som du har udført ved 
brug af appen. Du kan også 
se en historik over dine 
tests, når man efter noget 
tid har udført flere. 

Du kan også vælge at tage 
en ny test af dit fysiske 
niveau. 

Testen afdækker dit fysiske 
niveau med én coretest og 
én konditest. Testen bliver 
brugt til at lægge et person-
ligt træningsprogram mål-
rettet efter niveau.  

Her bliver du præsenteret 
overfor de øvelser du skal 
gennemføre i konditesten. 

12-minutterstesten:
Løb så langt du kan på 12 
minutter. 

Yo-Yo Udholdenshedstest:
Frem og tilbage mellem to 
punkter i tidsintervaller, der 
gradvist bliver kortere.  
 
Vælg test, og læs beskriv-
elserne grundigt inden du 
går i gang og trykker start. 

Til 12-minutterstesten vil 
den bruge din geografiske 
placering.  



Dit træningsprogram er 
nu klart, og det er lavet 
udfra den form for øvelse 
du har valgt, det passende 
niveau og dine personlige 
informationer.

Du har nu mulighed for at få 
en oversigt over trænings-
passet eller vente med at 
træne til senere.  
 
Du kan også dele nyheden 
om dit nye træningspro-
gram på facebook, så du 
imponerer og lokker dine 
venner. 

  

Du kan hele tiden komme 
tilbage til forsiden ved at 
trykke på menu og vælg 
“forside”.  
 
Vælg et standardprogram 
og kom ind i en oversigt 
med træning for alle. Her 
findes træningsprogram-
mer som passer til alle.  
 
Vælg styrkeprogram hvis

Vælg kondiprogram hvis

Vælg allround program hvis

Når programmet er valgt 
kan niveauet vælges: let, 
moderat eller hårdt. 

Her kommer du ind til en 
oversigt over dagens øvel-
ser. Du kan vælge at tage 
dem enkeltvis eller tryk på 
“fortsæt til øvelser”, hvis 
du gerne vil tage dem alle 
på en gang og i den valgte 
rækkefølge. 

Nu er træningspasset sat 
i gang, og ved hver enkel 
øvelse er det vigtigt at du 
læser intruduktionen og 
ser vidoen, hvis ikke du 
kender øvelsen.  
 
Det er også vigtigt at du 
laver øvelsen så mange 
gange, som du bliver bedt 
om det.  
 
Hvis du er godt tilfreds 
med dit resultat eller bare 
vil vise, at du er sund og 
vælger at motionere kan 
du dele øvelsen på din 
facebook. 

Hvis du vælge at se på 
det planlagte træningspas 
kommer du ind til denne 
oversigt.  
 
Du kommer automatisk 
ind på oversigten over de 
8 uger at basis trænings-
programmet er lagt. Scroll 
til siden for at se de andre 
uger 

Her er der valgt en kombi-
nationsprogram af kondi og 
styrke.  

Tryk på baren med dagens 
træning for at se øvelserne.

En tredje mulighed for 
træning med forsvaret 
er at vælge selv blandt 
forsvarets øvelser. Mu-
ligheden for dette finder du 
på forsiden. 

Du kommer ind i øvelses-
bibliotektet, hvor du kan 
finde præcis den øvelse, 
som du havde tiltænkt dig. 

Når øvelsen er valgt kom-
mer der igen en øvelses-
side med video, beskriv-
else mm. 

Forsvarets Sundhedstjeneste, Center For Idræt, står bag det idrætsfaglige indhold i app’en Center For Idræt har udviklet retningslinjerne for de fysiske tests, der bliver anvendt 
ved optagelsesprøverne på forsvarets uddannelser. De står også for de træningsprogrammer, der indgår i soldaternes fysiske uddannelse.
App’en hjælper dig med at bygge din form op i dit eget tempo, ansvarligt og effektivt og med udgangspunkt i din egen grundform. Princippet er at forbedre din fysik på de områder, 
hvor du er svagest, sådan at du minimerer risikoen for overbelastningsskader.
Forsvaret påtager sig intet ansvar for brugernes anvendelse af app’en. Forsvaret kan heller ikke holdes ansvarlig for skader opstået i forbindelse med træningen, f.eks. som følge 
af uhensigtsmæssig træning. Forsvaret anbefaler at personer, der anvender app’ens træningsprogrammer skal være fyldt 16 år.


