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TRENINGSPROGRAM 
FOR HELE KROPPEN
Her får du et effektivt treningsprogram med 5 
varierende øvelser for hele kroppen som er lette å gå 
til. Øvelsene styrker dine muskler og trener balansen 
din, slik at du best mulig kan oppnå en rank og sterk 
kropp. Treningsprogrammet kan gjennomføres 
enten på treningssenteret eller hjemme, og kan 
gjøres med og uten vekt, så du kan bli utfordret 
uansett nivå.

Dette treningsprogrammet består av: 
• Lunges - Utfall bakover
• Planke walkouts
• Superwoman / Superman 
• Planke med roing
• Burpees



4 Lunges - utfaLL bakover
trenIngsPrograM for HeLe kroPPen

LUNGES  
 UTFALL BAKOVER
I øvelsen trener du: ben, rumpe og balanse.

 ▶ Stå med litt avstand mellom benene. 

 ▶ Ta et skritt tilbake samtidig som du gjør en  knebøy, slik at 
bakerste ben kommer ned mot gulvet.  

 ▶ Vekten skal være på hælen på fremste fot og på  forfoten 
på den bakerste foten. 

 ▶ Kom frem til startposisjon igjen ved å presse fremstes 
hæl ned i gulvet. 

 ▶ Gå tilbake på motsatte ben.

 Gjør 10 gjentagelser på hvert ben i 3 omganger
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6 Planke Walkouts
tRenInGsPRoGRaM FoR Hele kRoPPen

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

 ▶ Start stående. 

 ▶ Bøy deg deretter frem og sett hendene i gulvet. 

 ▶ Spenn magen og beveg deg fremover ved å ta skritt med 
hendene til du ender opp i en planke. 

 ▶ Kom opp til startposisjon ved å ta et skritt tilbake på 
hendene.  

 Gjør 510 gjentagelser i 3 omganger 
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8 Superwoman / Superman
TrenInGSproGram For HeLe Kroppen

SUPERWOMAN  
/ SUPERMAN
I øvelsen trener du: rygg og balanse.

 ▶ Ligg på magen med armene strakt over hodet. 

 ▶ Løft brystet og føttene og bøy armene og press  albuene 
ned mot siden. 

 ▶ Vend tilbake til startposisjon igjen.  

 Gjør 10 gjentagelser med hver arm/ben i 3 
omganger
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10 Planke med roing
TreningSProgram For Hele kroPPen

PLANKE MED ROING
I øvelsen trener du: rygg og core.

 ▶ Stå med hender og tær på gulvet. 

 ▶ Hendene skal være rett under skuldrene. 

 ▶ Hoftene skal være en smule lengre ned enn skuldrene. 

 ▶ Trekk den ene albuen tilbake og senk langsomt igjen. 

 ▶ Spenn rumpen og hold ryggen i en rett linje. 

 Gjør 10 gjentagelser med hver arm i 3 omganger
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12 Burpees
TreNINGsprOGrAM FOr HeLe KrOppeN

BURPEES 
I øvelsen trener du: hele kroppen og puls.

 ▶ Start i stående posisjon. 

 ▶ Hopp opp i luften med strake armer.

 ▶ Sett hendene i gulvet, bøy knærne og hopp ut og tilbake, 
slik at du ligger på magen med strake armer over hodet. 

 ▶ Reis deg opp igjen og hopp opp i luften med strake ar-
mer.

 Gjør 10 gjentagelser i 3 omganger 
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14 Løbeshop.dk
TReNINGspRoGRAM FoR heLe kRoppeN

LØPESHOP.NO 
Denne e-boken er laget av Løpeshop.no

Løpeshop.no
Brogårdsvej 10
8370 Hadsten
www.loepeshop.no
 Kontakt Løpeshop.no

Foto, video: Løpeshop.no
Tekster: Løpeshop.no
Alle rettigheter tilhører Løpeshop.no

 Finn mer inspirasjon fra Løpeshop.no på 
www.loepeshop.no/inspiration

http://www.loepeshop.no/kundeservicecenter#omos
http://www.loepeshop.no/inspiration
http://www.loepeshop.no/inspiration
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SHOP THE LOOK
Mangler du det riktige antrekket til treningen?

1. Treningstopper
2. Treningstights
3. Treningssko
4. Treningsutstyr
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http://www.loepeshop.no/fitness/toj-og-sko/t-shirts-og-toppe.html
http://www.loepeshop.no/fitness/toj-og-sko/tights.html
http://www.loepeshop.no/fitness/toj-og-sko/sko.html
http://www.loepeshop.no/fitness/tilbehor.html
http://www.loepeshop.no/fitness/toj-og-sko/t-shirts-og-toppe.html
http://www.loepeshop.no/fitness/toj-og-sko/tights.html
http://www.loepeshop.no/fitness/toj-og-sko/sko.html
http://www.loepeshop.no/fitness/tilbehor.html


Løpeshop.no
Brogårdsvej 10
8370 Hadsten

www.loepeshop.no

 www.instagram.com/loepeshop
 www.facebook.com/loepeshop

https://www.instagram.com/loepeshop/
https://www.facebook.com/loepeshop

