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6-UGERS TRÆNINGSPROGRAM 
Træning 2-3 gange ugentlig for optimal udbytte.  

Programmet kan kombineres med Core- og/eller Tabata-programmet. 

HELKROPSPROGRAM #1 BESTÅR AF:
•  Squat 10 gentagelser af 3 runder
•  Push Ups (med klap) 10 gentagelser af 3 runder
•  Roning med håndvægte 10 gentagelser af 3 runder
•  Et-bens glute bridge 10 gentagelser med hvert ben af 3 runder 
•  Front raise + Lateral raise 10 gentagelser af 3 runder
•  Moutain climbers 10 gentagelser med hvert ben af 3 runder 

BESKRIVELSE AF ØVELSERNE:
SQUAT: Stå med fødderne i hoftebreddes afstand. Hold evt. en vægt foran brystet. Skyd bagdelen bagud og 
ned mod gulvet, som hvis du skal sætte dig ned. Spænd godt op i ballerne, og kom tilbage til startposition 
ved at trykke hælene gennem gulvet.

PUSH UPS (MED KLAP): Stå overfor din træningsmakker. Sæt hænderne i gulvet med lidt mere end en 
skulderbreddes afstand. Støt på fødderne eller sæt knæene i gulvet. Stræk armene og bøj dem herefter, så 
albuerne føres udad, i mens du sænker overkroppen mod gulvet. Stræk armene igen og klap i hinandens 
hænder med modsat hånd.

RONING MED HÅNDVÆGTE: Stil dig så du står foroverbøjet med bøjede knæ og hold hovedet i en naturlig 
forlængelse af kroppen. Hav en håndvægt i hver hånd, og træk nu albuerne bagud, mens ryggen forbliver i 
foroverbøjet stilling. Sænk håndvægtene langsomt ned mod gulvet.

ET-BENS GLUTE BRIDGE: Læg dig på ryggen 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.

FRONT RAISE + LATERAL RAISE: Stå med en smule breddes afstand mellem fødderne. Stræk armene lige 
ud foran dig, og kør dem op til skulderhøjde. Langsomt sænker du vægten, mens du holder igen hele vejen 
ned. Stræk armene ud til siden. Drej lidt i hånden, så lillefingeren kommer en smule op. Før armene op til 
vandret og sænk derefter langsomt igen.

MOUNTAIN CLIMBERS: Stå i planke position med hænder og fødder i gulvet. Hænderne placeres lige   
under skuldrene. Træk nu skiftevis det ene knæ op til modsatte albue, samtidig med at bagdelen holdes 
nede.
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