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TRÆNINGSPROGRAM 
FOR HELE KROPPEN
Her får du et effektivt træningsprogram med 6 
varierende øvelser for hele kroppen som er nemt 
at gå til. Øvelserne styrker dine muskler og træner 
din balance, så du bedst muligt kan opnå en rank 
og stærk krop. Træningsprogrammet kan udføres i 
træningscenteret eller derhjemme og kan laves  
med og uden vægt, så du kan blive udfordret  
uanset niveau.

Dette træningsprogram består af: 
• Sumo Squat 
• Jumping Jacks 
• Et-bens Glute Bridge 
• Walking Pushup
• Diagonalløft     
• Mountain Climbers 
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SUMO SQUAT
I øvelsen træner du: forlår, baglår og balder.

 ▶ Stå med lidt mere end hoftebreddes afstand. 

 ▶ Lad fødderne pege en smule udad, så knæene ikke falder 
indad. 

 ▶ Bøj i knæ og skub bagdelen let bagud i nedad fasen. 

 ▶ Hold overkroppen oprejst, ved at skyde brystet frem og 
skuldrene tilbage. 

 ▶ Hold vægten på hælene og pres derfra, når du skal op 
igen.

 Lav 10 gentagelser af 3 omgange
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JUMPING JACKS
I øvelsen træner du: mave, arme, ryg, skuldre, ben, balder og 
puls.

 ▶ Stå med armene langs siden. 

 ▶ Lav en knæbøjning med vægten på hælene og hop ud 
samtidig med at hænderne føres over hovedet. 

 ▶ Land med lidt bøj i knæene og sæt af igen.

 Lav 10 gentagelser af 3 omgange.
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ETBENS GLUTE BRIDGE 
I øvelsen træner du: balder og baglår.

 ▶ Lig på ryggen med med fødderne i gulvet. 

 ▶ Løft herefter det ene ben fra gulvet. 

 ▶ Hold hoften så højt som muligt, mens du skubber fra på 
den hæl, som er i gulvet. 

 ▶ Spænd godt i balderne både op og ned. 

 ▶ Skift til modsatte ben. 

 Lav 10 gentagelser med hvert ben af 3 omgange
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WALKING PUSHUP
I øvelsen træner du: core, bryst og arme. 

 ▶ Stå i planke position med hænder og fødder i gulvet. 

 ▶ Tjek at hænder er lige under skuldrene. 

 ▶ Tag herefter et skridt ved at løfte samme fod og arm til 
siden og lav en armbøjning. 

 ▶ Sæt evt. knæ i gulvet inden du laver en armbøjning.

 Lav 10 gentagelser af 3 omgange 
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DIAGONALLØFT 
I øvelsen træner du: rygmuskler og balance. 

 ▶ Stå på alle fire med hænderne lige under skuldrene og 
knæ under hofterne. 

 ▶ Hold ryggen lige ved at spænde op i bækkenbunden. 

 ▶ Løft skiftevis modsat arm og ben. 

 ▶ Armene løftes op i luften ud for skulderen og benene op 
og lige bagud.

 Lav 10 gentagelser med hver arm/ben af 3 omgange
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MOUNTAIN CLIMBERS
I øvelsen træner du: mave, arme, ben og puls. 

 ▶ Stå i planke position med hænder og fødder i gulvet. 

 ▶ Hænder skal være lige under skuldrene. 

 ▶ Træk skiftevis det ene knæ op til modsat albue, samtidig 
med at bagdelen holdes nede. 

 Lav 10 gentagelser med hvert ben af 3 omgange
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LØBESHOP.DK
Denne e-bog er lavet af Løbeshop.dk

Løbeshop.dk
Brogårdsvej 10
8370 Hadsten
www.loebeshop.dk
 Kontakt Løbeshop.dk 

Foto, video: Løbeshop.dk
Tekster: Løbeshop.dk
Alle rettigheder tilhører Løbeshop.dk

 Find mere inspiration fra Løbeshop.dk på  
www.loebeshop.dk/inspiration

SHOP THE LOOK
I disse øvelser har Julia følgende outfit på:

1. Kari Traa Myrblå Singlet
2. Kari Traa Ida Tight
3. Inov-8 F-lite 235

4. Casall Træningsmåtte
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http://www.loebeshop.dk/kundeservicecenter#omos
http://www.loebeshop.dk/inspiration
http://www.loebeshop.dk/inspiration
http://www.loebeshop.dk/kari-traa-dame-myrbla-singlet-95476.html
http://www.loebeshop.dk/kari-traa-dame-ida-tight-95428.html
http://www.loebeshop.dk/inov8-dame-f-lite-235-s.html
http://www.loebeshop.dk/casall-yoga-mat-position-4mm-225644.html


Løbeshop.dk
Brogårdsvej 10
8370 Hadsten

www.loebeshop.dk

http://www.loebeshop.dk/kundeservicecenter#omos
http://www.loebeshop.dk/kundeservicecenter#omos
http://www.loebeshop.dk/kundeservicecenter#omos
http://www.loebeshop.dk/kundeservicecenter#omos

