
God trening.

 
1. Oppvarming. Squat to stand m/rotasjon og strekk
Stå med føttene i skulderbreddes avstand. Bøy overkroppen frem og ta
hendene mot bakken. Ta tak i tærne og dra hoften ned i huksittende
med armene på innsiden av knærne. Press knærne ut mot siden hele
tiden. Forsøk å rette opp ryggen så mye som mulig. Se på den ene
håndflaten og strekk den opp mot taket før armen kontrolleres tilbake til
midten før den andre armen føres opp mot taket. Når dette er
gjennomført, løftes begge armene opp over hodet. Strekk kroppen opp
fra huksittende med armene over hodet.
Varighet: 2 min 0 sek

 
2. Løp på stedet
Stå med parallelle føtter. Løp på stedet. Rull på foten og løft hælene
mot baken.
Varighet: 2 min 0 sek

 
 

3. Utfall bakover 2
Stå med samlede ben og sett armene i siden. Løft det ene benet, og ta
et godt steg bakover samtidig som du faller bakover. Når benet treffer
gulvet bremser du bevegelsen til kroppen er i dyp posisjon. Spark ifra
og returner til startstillingen.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

4. Hoppende utfall 1
Ta et stort skritt frem med det ene benet og ha lett bøy i kneet som står
igjen. Gjør et hopp og bytt plass på fremste og bakerste ben vekselvis
samtidig som du svinger begge armer frem og tilbake.
Varighet: 1 min 0 sek

 
 

5. Knebøy 1
Stå med føttene i skulderbredde avstand. Bøy ned til ca. 90 grader i
knærne og press opp igjen. Hold ryggen rett og blikket fram. Alternativt
kan den dype sittestillingen holdes i 10 sekunder før du presser opp
igjen.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

6. Høye kneløft på stedet
Stå med parallelle føtter. Løp på stedet på tær med høye kneløft
samtidig som du beveger armene.
Varighet: 1 min 0 sek

 
 

7. Skrå sit up 1
Ligg på ryggen med bøyde ben. Hold den ene armen bak hodet, og
den andre litt ut til siden. Løft hodet og overkroppen og drei i retning av
det ene kneet. Korsryggen holdes i gulvet. Gjenta til motsatt side.
Sett: 3 , Reps: 8
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8. Liggende seteløft
Ligg på ryggen med bøyde knær. Knip setet sammen og løft bekkenet
og nedre del av ryggen fra underlaget. Hold i 3-5 sek. Hvil tilsvarende.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

9. Steg opp med kneløft
Gå opp på et trappetrinn med venstre ben og løft kneet på høyre ben
høyt opp. Sett så høyre ben ned på gulvet og deretter venstre. Gjenta
øvelsen, men nå med høyre ben først opp på trappe trinnet.
Varighet: 2 min 0 sek

 
 

10. Burpee
Start i en stående posisjon. Start bevegelsen ved å bøye knærne, sette
hendene i bakken og strekke bena ut bak kroppen. Senk kroppen
kontrollert men raskt ned til bakken og flytt føttene raskt inn under
kroppen. Hopp opp fra en dyp knebøy posisjon og klapp over hodet
med strake armer.
Varighet: 1 min 0 sek

 
 

11. Seteløft m/knestrekk
Ligg på ryggen med bøyde knær. Knip setet sammen og løft bekkenet
og nedre del av ryggen fra underlaget. Hold denne stillingen og strekk
det ene benet. Hold i 3-5 sek. og senk rolig tilbake. Gjenta med motsatt
ben.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

12. Ryggliggende ettbenssenk
Ligg på ryggen med 90° i hofte og knær. Plassér fingrene på innsiden
av hoftekammen. Trekk navlen inn. Pust ut, senk høyre fot og strekk
benet ut. Trekk inn navlen så mye som mulig. Pust inn og bøy og hev
benet opp til utgangsstillingen igjen. Unngå økt svai i korsryggen. Ikke
senk benet lenger ned enn at du klarer å holde korsryggen i gulvet.
Sett: 3 , Reps: 8

 
13. Push up smalt grep 2
Stå på tær og hender med en strak fiksert kropp. Ha et skulderbredt
grep. Sørg for at albuene føres tett på kroppen når du senker kroppen
ned mot gulvet. Press tilbake.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

14. Mountain climber
Start i en push-ups posisjon. Hold mage og rygg stabil, mens du
trekker kneet opp til albuen før du fører foten tilbake til startposisjon.
Jobb med annenhvert ben.
Sett: 3 , Reps: 8
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15. Liggende rotasjon av overkroppen
Ligg på magen med pannen i matten og med bøyde albuer slik at
hendene ligger på hver side av hodet. Løft venstre arm, skulder og
hodet opp fra matten og roter til venstre. Returner til startstillingen og
gjenta til høyre side.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

16. Push up m/rotasjon
Stå på føtter og hender med en strak fiksert kropp. Senk kroppen ned
mot gulvet og press tilbake, uten å knekke i hoften. I sluttposisjonen
roteres overkroppen, ved at man legger vekten over på den ene armen
og svinger den andre armen opp mot taket.
Sett: 3 , Reps: 8
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