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Martin Myrvold kom på fjerdeplass under årets NM. Foto: Privat.
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være på diett
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Martin Myrvold er blitt en av Bodøs dyktigste på å hjelpeMartin Myrvold er blitt en av Bodøs dyktigste på å hjelpe
folk til et sunnere liv. Selv kjemper han om å vinne NM.folk til et sunnere liv. Selv kjemper han om å vinne NM.
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22-åringen er vokst opp på Tverlandet, og så lenge han kan huske har han hatt en

indre glød. En indre driv. 

Et jag etter å gjøre noe stort i livet. 

– I oppveksten spilte jeg mye fotball, og trente svært mye. Det ble mange timer på

fotballbanen, og jeg ville bli best. Men etterhvert endret fokus seg over på andre

ting, men det handler fortsatt om å gjøre det beste ut av det jeg driver med. 

For da livet i 3. divisjon var over begynte han aktivt med styrketrening. Der

forelsket han seg i treningen. 

Nå lever han av å trene andre, og ånder for å bli best i sin gren - Men's physique. 

 

AMBISIØSAMBISIØS

Body Building er blitt en enorm industri, og i kjølvannet av de enorme guttene på

60- og 70-tallet har det dukket opp flere og flere grener. 

De aller største, som Arnold Schwarzenegger, konkurrerer i den klassiske

varianten av Body Building. Men flere og flere har et ønske om å konkurrere, uten

å måtte bli store som fjell. Dermed har blant andre undergrener Men's physique

dukket opp. I fjor deltok Martin for tredje gang i NM, og ble nummer fire. 
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Men drømmene er langt større enn å vinne NM. 

– Målet i år var å vinne NM, det er ikke lett. I år gikk det dessverre ikke. Men jeg

setter meg høye mål, og gir meg ikke før jeg gjør det. På sikt ønsker jeg å komme

meg til utlandet for å konkurrere. 

– Hvor kommer den driven til å gjøre noe stort? – Hvor kommer den driven til å gjøre noe stort? 

– Veldig glad i gjøre ting på min måte, gå min egen vei. Det er litt vanskelig å peke

på hvorfor jeg alltid har tenkt slik, men det har alltid vært sånn. Helt siden jeg var

en liten gutt. 

– Hvordan startet karrieren innenfor kroppsbygning? – Hvordan startet karrieren innenfor kroppsbygning? 

– Det kom egentlig naturlig. På fotballbanen var det veldig seriøst, og jeg har alltid

likt å ha en godt trent kropp. Så begynte jeg å trene styrke, og var opptatt av å

gjøre de riktige tingene. Det ble bare mer og mer, helt naturlig. Til slutt fant jeg ut

at dette var noe jeg også ville leve av. Jeg ville hjelpe andre. 

Han meldte seg inn i Kaliber, en klubb for kroppsbyggere i Trondheim, og ble med i

NM for første gang. 

– Første konkurranse gikk ikke så bra. Jeg var veldig fersk, sier han og ler før han

forteller hvordan han har utviklet seg. 

– Sporten har lært meg utrolig mye. Det er en psykisk utfordring å være på diett

over lang tid, være sulten i 16 uker. Det er klart det gjør noe med kroppen når du

pusher deg selv over så lang tid, og du lærer utrolig mye om deg selv. Den dagen du

skal prestere, og du får betalt for alt, er en helt sinnssyk følelse. I tillegg er det helt

klart at det har blitt mye kunnskap om trening og kosthold på veien. 

 

EKSTREM DIETTEKSTREM DIETT

Skal du konkurrere i kroppsbygning må du altså belage deg på at det blir noen

dager med rumling i magen. Musklene skal frem, og da må fettet bort. 

– Hvor lenge varer en oppbygning til konkurranse? – Hvor lenge varer en oppbygning til konkurranse? 

– Det kommer litt ann på hvilket ståsted du er på. Har du høy fettprosent må du

bruke litt lengre tid. For min del hadde jeg ganske høy fettprosent, og måtte jobbe

litt ekstra. Men 12-16 uker er optimalt. 

– Hvordan ser de 12-16 ukene ut? – Hvordan ser de 12-16 ukene ut? 

– I starten begynner du ganske høyt på kaloriinntaket, men utover i prosessen må

du følge med på fettprosenten. Etterhvert er du nødt til å kutte drastisk. I det

laveste var jeg på 2.000 kalorier om dagen. For veldig mange er det veldig mye,

men når du har gjort det i 16 uker, og trener to ganger om dagen, og forbrenner

det dobbelte, da blir du utladet.  

– Hvor lavt ned i fettprosent går du inn mot konkurranse? – Hvor lavt ned i fettprosent går du inn mot konkurranse? 

– Det er også variabelt med tanke på hvilken kroppstype du har. Men du er nede

mot 5-6 fettprosent. Det er veldig lavt. Det er overhodet ikke sunt. Det er greit å

gjøre det der og da, men du bør begynne å spise deg opp igjen ganske fort. 

Ved siden av den knallharde treningen og det strenge matregime hjelper han

andre. 

Og da hjelper han alt fra utøvere til de som vil endre livene sine totalt. 

ANNONSE

 

 

NED I VEKTNED I VEKT

De fleste av Martins kunder ønsker å gå ned i vekt. Han forteller at det er mange

som har prøvd å slanke seg flere ganger, uten hell. 

– Jeg holder på med online coaching samtidig som jeg er personlig trener. Jeg

følger opp kundene, og gir dem treningsprogram og kostholdsplan. For å si det

enkelt, jeg er som moren deres. Gir dem stikkere når de må endre på noe, eller

skryt når noe går bra, forteller han og utdyper: 

– Per dags dato har jeg 26 aktive kunder. Noen av de ønsker å stille i konkurranse,

men de fleste jeg jobber med vil rett og slett ned i vekt. De trenger et ekstra kick

for å komme seg på trening, og mange av dem har prøvd selv uten å få det til. 

– Hva er de største feilene folk gjør? – Hva er de største feilene folk gjør? 

– Det er veldig mange som er dyktig på trening, men det viktigste er kostholdet.

Start med å spis sunt, så ta treningen. Folk har ufattelig lite kunnskap om

helhetstenkningen. I tillegg er godteri blitt så billig at det er utrolig lett å gå i den

fellen. 

– Hva mener du? – Hva mener du? 

– Det er lett å ta de lette, usunne valgene. Men med en gang du kommer inn i

rytmen er det enklere å ta gode valg. Til syvende og sist er det ganske enkelt, det

handler om å få inn mindre energi enn du bruker. Mat er det viktigste for å gå ned i

vekt, og det er effektivt å tenke på mat som den daglige bensinen. 

– Kan du forklare hva du mener med at mat er bensin? – Kan du forklare hva du mener med at mat er bensin? 

– Det er mange som spiser for lite. Kroppen må ha mat for å forbrenne. Mange av

de som er overvektige spiser for lite, og når de begynner å spise går de opp i vekt

fordi kroppen suger til seg alt. 

 

SLANKET OVER ET TONNSLANKET OVER ET TONN

Han forteller om mange kunder som har hatt god erfaring med hans metoder. 

– Det er noen av kundene har mistet opp mot 45 kilo. Det er utrolig givende å se at

folk endrer livene sine på den måten. 

– Har du noe tall på hvor mange kilo du har slanket folk totalt? – Har du noe tall på hvor mange kilo du har slanket folk totalt? 

– Jeg har hjulpet over 400 kunder. Det er ikke alle som lyktes selvfølgelig, men

totalt har jeg nok slanket folk for over 1000 kilo. Det er ganske sykt når du tenker

over det, sier han og ler. 

– Når vi går inn jula. Hvilke tips kan du gi for at folk ikke skal ramle helt– Når vi går inn jula. Hvilke tips kan du gi for at folk ikke skal ramle helt

ut av sine gode rutiner? ut av sine gode rutiner? 

– Tenk litt over hva du putter i deg, og prøv å sitt minst mulig i ro. Det er mye godt

som skal konsumeres i jula, men gå deg en ekstra tur, eller ta ei ekstra treningsøkt.

Det er når du sitter helt i ro og spiser at du legger på deg mest.

Han fortsetter:

– Du kan også forsøke å holde deg unna sukkeret, som er verstingen. Det legger

seg fort på maten, og gir liten gevinst for energiinnholdet. Ribbefettet er mye

mindre ille enn sukkeret. Nyt jula, men begrens deg litt, avslutter han. 
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Bodø Nu oppfordrer leserne til  saklig debatt!Bodø Nu oppfordrer leserne til  saklig debatt!

Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove

overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
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Han var elsket iHan var elsket i
Bodø/Glimt. Nå kan USABodø/Glimt. Nå kan USA
bli neste stoppestedbli neste stoppested

BHK og museet har hattBHK og museet har hatt
møte - ble enige om énmøte - ble enige om én
viktig tingviktig ting

Strømprisen har skutt iStrømprisen har skutt i
været. Nå må de økeværet. Nå må de øke
prisen på heiskortprisen på heiskort

ANNONSE

ANNONSE

Kopibeskyttet publiseringsløsning © Lynx Publishing AS - 2022
Vi følger Vær varsom-plakaten - Ansvarlig redaktør: Kent Roar Nybø

Tips oss: !  41 58 30 00 "  tips@bodonu.no

Personvernvilkår

Nattmodus

#

https://bodonu.no/
https://bodonu.no/sider/annonse
https://bodonu.no/sider/magasin
https://bodonu.no/sider/oss
https://bodonu.no/sider/respons-1
https://bodonu.no/sider/bododebatt
https://bodonu.no/sider/tipsoss
mailto:%20sondre@bodo-nu.no
tel:41583000?call
mailto:tips@bodonu.no
https://bodonu.no/
https://bodonu.no/
https://bodonu.no/
https://bodonu.no/
https://bodonu.no/
https://bodonu.no/
https://bodonu.no/han-var-elsket-i-bodo-glimt-naa-kan-usa-bli-neste-stoppested/14.12-14:12
https://bodonu.no/bhk-og-museet-har-hatt-mote-ble-enige-om-en-viktig-ting/14.12-13:12
https://bodonu.no/stromprisen-har-skutt-i-varet-naa-maa-de-oke-prisen-paa-heiskort/14.12-06:12
https://lynxpub.no/
mailto:kent@bodonu.no
tel:41583000
mailto:tips@bodonu.no
https://bodonu.no/toa

