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TRÆNINGSPROGRAM 
FOR HELE KROPPEN
Her får du et effektivt træningsprogram med  
5 varierende øvelser for hele kroppen, som er let 
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: 
• Lunges - Udfald bagover
• Planke walkouts
• Superwoman / Superman 
• Planke med roning
• Burpees



4 Lunges - udfaLd bagover
TrÆnIngsPrograM for HeLe KroPPen

LUNGES  
 UDFALD BAGOVER
I øvelsen træner du: ben, balder og balance.

 ▶ Stå med en lille afstand mellem benene. 

 ▶ Træd et skridt tilbage samtidig med at du laver en 
 knæbøjning, så bagerste ben kommer ned mod gulvet.  

 ▶ Vægten skal være på hælen på forreste fod og på 
 forfoden på den bagerste fod. 

 ▶ Kom frem til start position igen ved at presse forreste hæl 
ned i gulvet. 

 ▶ Træd tilbage på modsatte ben.

 Lav 10 gentagelser på hvert ben af 3 omgange
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6 Planke Walkouts
tRÆnInGsPRoGRaM FoR Hele kRoPPen

PLANKE WALKOUTS
I øvelsen træner du: core, bryst og puls.

 ▶ Start stående. 

 ▶ Bøj dig herefter frem og sæt hænderne i gulvet. 

 ▶ Spænd op i maven og bevæg dig frem, ved at tage skridt 
med hænderne til du ender i planke. 

 ▶ Kom op til start position ved at tage et skridt tilbage på 
hænderne. 

 Lav 510 gentagelser af 3 omgange 
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8 Superwoman / Superman
TrÆnInGSproGram For HeLe Kroppen

SUPERWOMAN  
/ SUPERMAN
I øvelsen træner du: ryg og balance.

 ▶ Lig på maven med armene strakt over hovedet. 

 ▶ Løft brystet og fødderne og bøj i armene og pres 
 albuerne ned mod siden. 

 ▶ Vend tilbage til startposition igen.  

 Lav 10 gentagelser med hver arm/ben af 3 omgange
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10 Planke med Roning
TRÆningSPRogRam FoR Hele kRoPPen

PLANKE MED RONING
I øvelsen træner du: ryg og core.

 ▶ Stå med hænder og tæer i gulvet. 

 ▶ Hænder skal være lige under skuldrene. 

 ▶ Hoften skal være en smule længere nede end skuldrene. 

 ▶ Træk den ene albue tilbage og sænk langsom igen. 

 ▶ Spænd i balder og hold ryggen i en lige linje. 

 Lav 10 gentagelser med hver arm af 3 omgange
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12 Burpees
TrÆNINGsprOGrAM FOr HeLe KrOppeN

BURPEES 
I øvelsen træner du: hele kroppen og puls.

 ▶ Start i stående position. 

 ▶ Hop op i luften med strakte arme.

 ▶ Sæt nu hænder i gulvet, bøj i knæene og hop ud og  
tilbage, så du ligger på maven med arme strakte over 
hovedet. 

 ▶ Sæt af igen og hop op i luften med strakte arme.

 Lav 10 gentagelser af 3 omgange 
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14 Løbeshop.dk
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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

http://www.loebeshop.dk/kundeservicecenter#omos
http://www.loebeshop.dk/inspiration
http://www.loebeshop.dk/inspiration
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SHOP THE LOOK
Mangler du det rette outfit til træningen?

1. Træningstoppe
2. Træningstights
3. Træningssko
4. Træningsudstyr
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http://www.loebeshop.dk/fitness/toj-og-sko/t-shirts-og-toppe.html
http://www.loebeshop.dk/fitness/toj-og-sko/tights.html
http://www.loebeshop.dk/fitness/toj-og-sko/sko.html
http://www.loebeshop.dk/fitness/tilbehor.html
http://www.loebeshop.dk/fitness/toj-og-sko/t-shirts-og-toppe.html
http://www.loebeshop.dk/fitness/toj-og-sko/tights.html
http://www.loebeshop.dk/fitness/toj-og-sko/sko.html
http://www.loebeshop.dk/fitness/tilbehor.html


Løbeshop.dk
Brogårdsvej 10
8370 Hadsten

www.loebeshop.dk

 www.instagram.com/loebeshop
 www.facebook.com/loebeshop

http://www.loebeshop.dk/
http://www.loebeshop.dk/
http://www.loebeshop.dk/
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