
Hold max 60 sekunders pause imellem hvert sæt.
Varm gerne op med 2 minutters løb på stedet.

 
 

1. Knæbøj 1
Stå med fødderne i en skulderbreddes afstand og armene strakt frem foran
kroppen. Bøj ned til 90 grader i knæene og pres op igen. Ryggen holdes ret og
blikket frem under hele bevægelsen. Alternativt kan den dybe stilling holdes i
nogle sekunder før der presses op igen.
Sæt: 3 , Reps: 12

 
 

2. Armstræk 2
Hvil på hænder og fødder med udstrakt og fikseret krop. Hænderne placeres med
mere end en skulderbreddes afstand. Sænk overkroppen ned mod gulvet og pres
op igen, uden at knække i hoften.
Sæt: 3 , Reps: 12

 
 

3. Stående sideløft m/elastik 1
Fastgør midten af elastikken under fødderne. Armene hænger ned langs siden
med et håndtag i hver hånd. Håndfladerne vender mod kroppen. Armene løftes ud
til siden og op til de er vandrette. Før armene roligt tilbage til udgangspositionen
og gentag.
Sæt: 3 , Reps: 12

 
 

4. Siddende roning m/elastik 2
Sid med strakte ben. Fastgør midten af elastikken under fødderne og hold et
håndtag i hver hånd. Træk armene bagud og skråt opad, så albuerne til sidst i
bevægelsen er løftede.
Sæt: 3 , Reps: 12

 
 

5. Udfald frem 1
Stå med samlede ben og hænderne i siden. Løft det aktive ben og fald frem. Når
foden rammer gulvet bremses bevægelsen. Ved slutstillingen er kroppen i en dyb
position. Stød fra og returnér til udgangspositionen. Gentag med det andet ben.
10 reps i med hvert ben i hvert sæt.
Sæt: 3 , Reps: 20

 
 

6. Stående bicepscurl m/elastik 1
Stå på midten af elastikken med et håndtag i hver hånd. Hold albuerne ind til
kroppen og i ro. Træk håndtagene op til skuldrene. Sænk roligt tilbage og gentag.
Sæt: 3 , Reps: 12

 
 

7. Splitstående triceps pres 3
Stå med benene i split og med den forreste fod på midten af elastikken. Hold et
fast greb i håndtagene. Læn dig lidt fremover og bøj i albuerne. Herfra strækker
du i albuerne og presser hænderne bagover til armene er strakte. Sænk tilbage
og gentag. Forsøg at holde skulderne i ro og lad bevægelsen foregå i
albueleddene.
Sæt: 3 , Reps: 12
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8. Jægerhvile mod væg
Stil dig med ryggen lænet opad en væg. Sæt dig ned til 90 grader i hofte og knæ,
mens du stadig læner dig opad væggen i såkaldt jægerhvile. Bliv stående i den
stilling indtil du ikke kan mere. Vend tilbage til udgangsstillingen ved at presse dig
op langs væggen. 
Sæt: 2

 
 

9. Foldekniv sit-up
Lig udstrakt på ryggen med armene ned langs siden. Løft benene strakte op mod
kroppen samtidig med at overkroppen løftes mod benene. I slutstillingen er kun
balderne i kontakt med underlaget og fingrene rører fødderne.
Sæt: 3 , Reps: 12-15

 
10. Sideliggende bækkenløft 2
Lig på siden og støt på den ene albue. Løft bækkenet til kroppen er strakt. Hold i
3-5 sek. og hvil tilsvarende. Gentag 6-8 repetitioner til hver side.
Sæt: 3 , Reps: 6-8

 
11. Firefodstående diagonalløft
Stå på alle fire med hovedet i forlængelse af kroppen. Spænd i mave og lænd for
at stabilisere. Stræk skiftevis den ene arm og det modsatte ben til de er
forlængelse af kroppen. 10 repetitioner til hver side i hver sæt.
Sæt: 3 , Reps: 10
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