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Om TreningKosthold.no 
TreningKosthold.no er et gratis tilbud over nett, som gir deg mulighet for å føre en kostholds- og 

treningslogg.  

Funksjonaliteten som er tilgjengelig dekker det meste som kan relateres til trening og kosthold. 

Portalen er også under stadig utvikling. 

Her er noe av hva du kan finne hos TreningKosthold.no : 

- Linksamling (en rekke treningsrelaterte linker fordelt på ulike kategorier) 

- Matoppskrifter (med næringsinnhold) 

- Artikler (om diett/trening/ernæring) 

- Treningssenteroversikt 

- Kostholdslogg 

- Næringstabell 

- Treningslogg 

- Øvelser 

- Treningsprogram 

 

Kostholds- og Treningsdagboken 
Som innlogget bruker får du tilgang til et eget menyvalg ved navn ’Min Logg’. 

 

Her vil du finne alt du trenger for å holde oversikten over ditt kosthold og treningsprogram. 

 



Min Dagbok 
På denne siden får du en oppsummering av dagens matinntak, samt mulighet for å kunne registrere 

ulike målinger som på sikt vil gi deg informasjon om formutviklingen din. 

 

 

  



Mine Måltider 
Her registrerer du alle dine måltider for en gitt dag. Matvarene dine kan enten hentes fra de allerede 

registrerte matvarene hos TreningKosthold.no eller du kan registrere dine egne matvarer (og evt. 

lagre de til databasen for senere bruk). 

I tillegg har du muligheten til å hente måltider fra maler, eller lagre måltidene som en ny mal (for 

senere bruk). 

 

 

  



Min Trening 
All trening på en gitt dag registreres her. Som for måltider kan du hente øvelsene fra en mal , velge 

fra øvelsene i databasen eller registrere nye øvelser. 

 

 

  



Mine Maler 
Her har du muligheten til å gjenbruke informasjon du har lagret. På denne måten kan du raskt hente 

inn f.eks. øvelsene du skal trene på en gitt dag. 

 

 

 

*Merk at denne siden ikke er helt tilpasset et nytt ”look and feel”, så den gule boksen vil bli fjernet 

og det vil se ut som vanlig registrering av øvelser/måltid. 

 

  



Min Utvikling 
Her vil du kunne følge utviklingen din av de ulike registreringene du gjør. 

 

*Merk at denne siden vil bli redesignet inne kort tid, med større mulighet for å kunne lett se evt. 

endringer i formkurve på alle registrerte målinger. 

 

 



Min Bruker 
Siden hvor du registrerer dine personlige detaljer. F.eks. må høyde være registrert for å få utregnet 

BMI. 

 

*Merk at denne siden også vil bli redesignet innen kort tid. 

  



Kommende funksjonalitet 
TreningKosthold.no er i stadig utvikling, og ny funksjonalitet vil bli lagt til etterhvert som behovene 

dukker opp.  

Noe av hva som planlegges: 

 Brukerforum 

 PT-modus (mulighet for å overvåke, administrere andre brukere) 

 Utskrift til word (treningsprogram) 

 ++ 


