
Oppvarming: 10 min rolig jogging. 

Repeter program tre ganger:
10 repetisjoner pr øvelse

Du kan også kjøre programmet som sirkeltrening:
20 sekunder pause mellom hver øvelse

Målet er å kunne øke antall kg pr uke, eller flere repetisjoner – progresjon

Gående utfall skal kjøres 20 på hvert ben

Intervall: 
Oppvarming 10-20 min. La de siste fem min være med litt høyere intensitet. Du skal forberede kroppen på intervalldragene.

Intervall: 8 x 2 min. Aktiv pause: 50% av dragtiden, altså ca 1 min.

Intensitet: sone 4, 87-92% av maksimal hjertefrekvens (HF-maks)

Eller hvis du ikke bruker pulsklokke skal det være så anstrengende at du ikke klarer å holde en samtale mens du løper.

Løp: 
Uke 1: 5 km
Uke 2: 5 km
Uke 3: 6 km
Uke 4: 8 km

  1. 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.
Reps: 10

  2. Knebøy 1
Stå med føttene i skulderbreddes 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 noen sekunder før du presser opp
igjen.
Reps: 10

  3. Push up 2
Stå på føtter og hender med en strak fiksert kropp. Ha mer enn skulderbreddes avstand mellom hendene.
Senk kroppen ned mot gulvet og press tilbake, uten å knekke i hoften.
Reps: 10

  4. Stående roing 1
Hold omkring stangen med skulderbredt grep. Stå foroverbøyd med rett rygg og lett bøyde knær. Jo mer
foroverbøyd du står jo større bevegelsesbane for de brede ryggmusklene (m. latissimus dorsi). Start øvelsen
med å dra skuldrene bakover, bøy i albuene og før armene langs kroppen. Løft stangen mot magen og press
skulderbladene sammen i sluttfasen. Senk tilbake og gjenta øvelsen. Dersom øvelsen utføres med
hoftebevegelse økes bevegelsesbanen ytterligere.
Reps: 10

  5. Stående militærpress
Stå med stangen hvilende på brystet og fiksér mage og korsryggen. Press opp til stangen holdes på strake
armer over hodet.

  6. Stående biceps curl
Stå med hoftebreddes avstand mellom føttene. Hold vektstangen horisontalt foran hoftene med begge
hender, armene strake og håndflatene peker frem. Bøy i albuene og løft stangen opp mot skuldrene.
Overarmene holdes i ro og inntil kroppen. Senk rolig ned igjen og gjenta.
Reps: 10
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  7. Nedtrekk til bryst
Ta et bredt grep, legg deg litt bakover og kikk skrått opp. Press brystkassen fram og trekk stangen ned til
brystet. Før langsomt tilbake og gjenta. For å øke bevegelsesbanen og for å engasjere
skulderbladmuskulaturen ytterligere kan bevegelsen gjerne startes med å trekke skulderbladene ned og bak
og at en "slipper" skuldrene helt opp når en vender tilbake til utgangsposisjon igjen.

  8. Planke på albuer og tær
Stå på tær og albuer og finn nøytralstillingen av ryggen og bekken. Lag "flat mage" og stå i denne posisjonen
i 10-15 sek.
Varighet: 1 min 20 sek

  9. Stående rotasjon m/ball 2
Hold ballen foran brystet og rotér overkroppen fra side til side. Pass på at du ikke overdriver
rotasjonsbevegelsen.
Reps: 20

  10. Butterfly sit-ups
Start sittende på bakken med fotsålene mot hverandre. Trekk helene inn mot setet. Armene holdes fremfor
tærene og bevegelsen startes ved å senke ryggen ned mot bakken. Armene føres bakover sammen med
kroppen, og hendene skal treffe bakken, bak hodet før man retunerer til startposisjon.
Reps: 20

  11. Tåhev på stepkasse
Stå på kanten av en stepkasse (et trappetrinn eller en benk kan også benyttes), slik at hælene er fri. Ha ca.
hoftebreddes avstand mellom føttene. Løft hælene og press opp til tåstående. Vend tilbake til
utgangsstillingen og gjenta. Øvelsen kan gjøres med eller uten støtte.

  12. Gående utfall med hantler
Stå med samlede ben og hold en hantel i hver hånd. Løft det ene benet, og gå framover på rett linje. Når det
bakre benet treffer gulvet, spenner du fra og tar et nytt steg med det andre benet. Overkroppen skal være rett.
Husk knær over tær gjennom hele øvelsen.

10 rep på hvert bein.
Vekt:         kg, Reps: 20
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