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Styrketræning - OCR 
 

Man skal være god til mange ting, hvis man skal være en god OCR-atlet, 
og en af de ting, det er, at man skal være stærk.  
 
Eftersom man skal træne mange forskellige ting som OCR-atlet, så er 
det også begrænset, hvor meget man når i fitnesscenteret. Derfor har vi 
valgt at nøjes med 2 træningsdage, og hvis du kombinerer dette 
program med vores andre OCR-relaterede programmer, så skal du nok 
blive flyvende ved dit næste OCR-løb! Det er vigtigt, at man skiftevis 
kører begge programmer, da de har forskellige fokuspunkter. Hvis der er 
en øvelse, som du ikke kan lave, kan du altid kontakte din Club 
Sportstiming træner, så finder vi sammen en ny. 

 
Indholdsfortegnelse: 

RIR - ‘repetitions in reserve’ - Ex.: Hvis du skal køre et sæt med 10 repetitions og ‘RIR -2’, 

så betyder det, at du skal have to reps i banken, når du har udført de 10 reps. Så du kørte 

10 reps, men du kunne godt have taget 12 reps, hvis du havde presset dig til det yderste. 
 

Reps - Hvor mange gentagelser du skal udføre af øvelsen. 

 

Sæt - Hvor mange gange du skal udføre alle gentagelserne (reps). 

 

Dynamisk stræk - Stræk med bevægelse, hvor man kortvarigt strækker en given 

muskel flere gange. Bruges typisk ved opvarmning.  

 

Statisk stræk - Stræk hvor man holder en muskel i yderpositionen (holder strækket). 

Bruges typisk efter træning (udstræk). 

 

Range of motion (ROM) - Også kendt som bevægelsesudslaget i muskler og led. Vi 

vil gerne have fuld ‘range of motion’ i vores øvelser (fuld bevægelse).  



Træning 1 
Denne træning er hovedsageligt fokuseret på styrke. Vi kører derfor 
færre øvelser og flere sæt. 
Opvarmning 
Øvelse Sæt Reps Fokuspunkter 

Crosstrainer 
/løbebånd 
/roning 

1 10 min Ikke alt for hårdt, du skal stadig være i stand 
til at føre en samtale. 

Pec minor dynamisk 1 10 Få muskel helt ud i yderpositionen. Albuen 
skal være i 90 grader. 

Pec major dynamisk 1 10 Få muskel helt ud i yderpositionen. Her er 
det i strakt arm. 

Skulder mob 1 10 Opvarmning af skulder. 

Intern/extern hip mob 1 10 hvert ben Få muskel helt ud i yderpositionen 

Iliopsoas stræk 1 10 Få muskel helt ud i yderpositionen 

Jefferson curl 1 5 Rund så meget du kan i ryggen - led for led 
ned og op 

 
Program 
Øvelse Sæt Reps RIR Pause Fokuspunkter 

Squat 4 6-8 2 2 min Eksplosivitet. Fokus på teknik og 
vejrtrækning. Ét opvarmningssæt med 
cirka 60% af vægten. 

Pull-ups (evt. med 
ekstra vægt) 

4 6-8 2 2 min En smule bredere end skulderbredde, 
sørg for at tilpas vægt, så du får 6-8 
reps. Er det for tungt med kropsvægt, 
så benyt elastik. Er det for let, så tag 
ekstra vægt på. 

Dødløft 4 6-8 2 2 min Eksplosivitet, hold lænden/ryggen ret. 
Fokus på opspænd. Ét opvarmningssæt 
med cirka 60% af vægten. 

Military press 4 6-8 2 2 min En anelse bredere end skulderbredde. 
Husk at spænd op i ryggen og aktivere 
din core. Hold ryggen og lænden så ret 
som muligt. 

TRX-push-up 4 8-10 3 90 sek Hvis det er for let, kan du hæve benene 
ved evt. at sætte dem op på en boks. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xs0VUhd3-5s
https://www.youtube.com/watch?v=Xs0VUhd3-5s
https://www.youtube.com/watch?v=FZD6kO_wOx0
https://www.youtube.com/watch?v=bPMD05JBVYg
https://www.youtube.com/watch?v=0XTnFhlAFIU
https://www.youtube.com/watch?v=BovoCTWUKw0
https://www.youtube.com/watch?v=CeWokRXIAAM
https://www.youtube.com/watch?v=ydyjdG2IsL4
https://www.youtube.com/watch?v=ydyjdG2IsL4
https://www.youtube.com/watch?v=pLpH-UTgIX4
https://www.youtube.com/watch?v=AgEDFhnf164
https://www.youtube.com/watch?v=6xIvdradktU


Træning 2 
Denne træning er mere fokuseret på pull-ups og coretræning. 
Opvarmning 
Øvelse Sæt Reps Fokuspunkter 

Crosstrainer 
/løbebånd 
/roning 

1 10 min Ikke alt for hårdt, du skal stadig være i 
stand til at føre en samtale. 

Pec minor dynamisk 1 10 Få muskel helt ud i yderpositionen. Albuen 
skal være i 90 grader. 

Pec major dynamisk 1 10 Få muskel helt ud i yderpositionen. Her er 
det i strakt arm. 

Skulder mob 1 10 Opvarmning af skulder. 

Intern/extern hip mob 1 10 hvert ben Få muskel helt ud i yderpositionen 

Iliopsoas stræk 1 10 Få muskel helt ud i yderpositionen 

Jefferson curl 1 5 Rund så meget du kan i ryggen - led for 
led ned og op 

 
Program 
Øvelse Sæt Reps RIR Pause Fokuspunkter 

Thrusters 3 10-12 3 1-2 min Kan laves både med vægtstang, 
håndvægte eller kettlebells. Husk 
opspændet igennem hele løftet. 

Pull-ups 3 10-12 3 1-2 min En smule bredere end skulderbredde. 
Er det for tungt med kropsvægt, så 
benyt elastik. 

1-arm incline bench 
press 

3 10-12 3 1-2 min Aktivering af coren. 

1-arm cable row 3 10-12 3 1-2 min Aktivering af coren. 

Medicinbold 
push-ups 

3 10-12 3 1-2 min Almindelige push-ups, men balancen og 
coren udfordres ved at gøre det på 
medicinbolde. 

Core 1 3 1 min  1-2 min Vælg den variation, som passer bedst til 
dit niveau.  

Core 2 3 30 sek  1-2 min Vælg den variation, som passer bedst til 
dit niveau.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xs0VUhd3-5s
https://www.youtube.com/watch?v=Xs0VUhd3-5s
https://www.youtube.com/watch?v=FZD6kO_wOx0
https://www.youtube.com/watch?v=bPMD05JBVYg
https://www.youtube.com/watch?v=0XTnFhlAFIU
https://www.youtube.com/watch?v=BovoCTWUKw0
https://www.youtube.com/watch?v=Mr0yowzb19o
https://www.youtube.com/watch?v=ydyjdG2IsL4
https://www.youtube.com/watch?v=Ei6nbPgYQpQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ei6nbPgYQpQ
https://www.youtube.com/watch?v=CrylzZHfO1c
https://www.youtube.com/watch?v=PYQB71G9UiU
https://www.youtube.com/watch?v=PYQB71G9UiU
https://www.youtube.com/watch?v=bOzlnCGlsjM
https://www.youtube.com/watch?v=KI85Rm-AcpQ


 


