
FULL-BODY
STYRKETRÆNING
MUSKELMASSE OG STYRKE



Træningsplan 
 

Mål: Opbygge muskelmasse og styrke 

Programindhold: Styrketræning 

 

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. 

 

Tempo - I hvilket tempo øvelsen skal 

udføres. Eksempel: Hvis vi tager 

udgangspunkt i en squat, og tempoet 

er 2-0-1-1, så betyder det, at når du 

står i udgangspositionen med stangen 

på ryggen, så skal du bruge (2) 

sekunder på at komme ned, (0) 

sekunder i bunden af din squat, (1) 

sekund til at komme op, og (1) sekund 

i toppen (pause inden næste rep). ‘?’ 

betyder ‘rest as needed’. 

 

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).  

 

 

BEMÆRK! 
Der er videogennemgang af 

alle øvelser. Blot tryk på selve 

øvelsen, og du vil blive 

viderestillet til en 

YouTube-video. 

 
 



Hvilket program skal du køre? 
Det afhænger af flere ting. Først og fremmest skal du overveje, hvor mange gange om ugen du kan 
træne. Hvis du træner mindre end 4 gange om ugen, så er full-body mest optimalt. Dette skyldes at, 
du som minimum kan holde én dags pause mellem hver træning, og det giver din krop tid til at 
restituere. Hvis du derimod træner 4 gange eller mere om ugen, er det mest optimalt at køre 2-split 
eller 3-split. Det vil sige, at man deler kroppens muskler op i to eller tre.  
 
For langt de fleste er full-body 3 gange ugentligt den bedste løsning. Både i forhold til hvor meget tid 
man har til rådighed, men også når man ser på effektiviteten. Hvis du træner 6 gange om ugen og 
eksempelvis kører 2-split, er det ikke ens betydning med, at du får dobbelt så gode resultater, som 
hvis du “kun” træner full-body 3 gange ugentligt. Selvfølgelig er der en lille smule ekstra at hente ved 
at øge træningsmængden, men hvad mindre du træner på meget højt plan, er der ingen grund til at 
køre mere end 3 gange full-body ugentligt. Det er også derfor, at vi i dette program kun har fokus på 
full-body. Det er lavet således, at du skal køre version 1 den første dag, version 2 den næste, derefter 
version 3, efterfulgt af version 4.. You get the point. Om du træner 1, 2 eller 3 gange om ugen, det har 
i udgangspunktet ikke nogen betydning for programmet, så længe du blot kører dem i den rigtige 
rækkefølge. Det er dog klart, at du vil se bedre resultater ved at træne 3 gange om ugen frem for blot 
1 gang. 
 
Ekstra øvelser 
Vi har udvalgt nogle ekstra øvelser til alle træningerne, som du kan vælge at køre, hvis du har lyst. Du 
behøves ikke træne det hver gang, eftersom man træner det sekundært sammen med de andre 
øvelser.  
 
Hvad med konditionstræning? 
Der er mange sundhedsmæssige fordele ved konditionstræning, og det vil derfor være en god idé, 
hvis du også laver en eller anden form for konditionstræning ved siden af. Du skal dog passe på, at 
det ikke bliver for meget, da det kan gøre det sværere for dig, at opbygge muskelmasse. Hvis du 
eksempelvis løber rigtig meget, vil du formentligt vil have svært ved at indtage nok kalorier til at være i 
kalorieoverskud, hvilket er vigtigt, når man vil opbygge muskelmasse. Noget helt andet er dine 
muskelfibre. Der er både type 1 og type 2 muskelfibre, og hvordan de fordeles varierer fra person til 
person, men alt efter hvad man træner, kan man også påvirke fordelingen. Type 1 er de røde og 
langsomme muskelfibre (udholdenhed) og type 2 er de hvide og hurtige muskelfibre (eksplosive). Ved 
at løbe meget, danner du en masse type 1 fibre, men eftersom type 2 fibre har højere 
vækstpotentiale, vil vi hellere af flere af dem, og det får man blandt andet ved at styrketræne.  

 
Kost 
Kost er enormt vigtigt, når man skal opbygge muskelmasse. Du burde derfor tage et kig på vores 
kostguide , og læse afsnittet “kalorieoverskud” ekstra grundigt.  

 
Fodtøj når du træner 
Tænk over hvilke sko du har på, når du styrketræner. Det er en dårlig idé at træne i 
gummisko/løbesko, da de er bløde og ustabile. Find i stedet et par mad flad og hård bund. Det kan 
eksempelvis være converse, vans eller crossfitsko. 
 
Få hjælp af din Club Sportstiming træner! 
Skriv meget gerne til din træner, hvis du har spørgsmål, eller hvis du har brug for hjælp til at justere 
programmet til dig. 

http://www.sportstiming.dk/images/uploaded/7887/Kost-guiden-Sportstiming.pdf


 

Full-body 
Version 1 
Opvarmning 

Øvelse Sæt Reps Fokuspunkter 

Crosstrainer 
/løbebånd 
/roning 

1 5-10 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 Temp RIR Pause Fokuspunkter 

Squat 4 6-8 2-0-1-1 2 2-3 min Fokus på fuld range of 
motion. Husk 
opvarmningssæt med 
60% af vægten. 

Skulderpres 
(dumbbell) 

4 6-8 2-0-1-1 2 2-3 min Fuld range of motion. 

Leg curl 3 12-15 1-1-2-1 4 1-2 min Eksplosivitet, men 
kontrolleret. Kort 
pause hvor du holder 
spændingen. 

1-arm row 3 10-12 1-1-2-1 4 1-2 min Kan laves stående, på 
en bænk eller i kabler. 
Få gerne skulderen 
med i bevægelsen. 

Cable flyes 3 10-12 2-1-1-1 4 1-2 min Fuld range of motion. 
Må gerne give et godt 
stræk i brystet. 

 

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=0JfYxMRsUCQ
https://www.youtube.com/watch?v=0JfYxMRsUCQ
https://www.youtube.com/watch?v=bvs-Y_qgghE
https://www.youtube.com/watch?v=pYcpY20QaE8
https://www.youtube.com/watch?v=Iwe6AmxVf7o


 
Ekstra øvelser 

Øvelse Sæt Reps Temp RIR Pause Fokuspunkter 

Calf raises 3 10-15 x 4 1-2 min Ekstra øvelse til dine 
lægge. 

Biceps 3 10-15 x 4 1-2 min Ekstra øvelse til din 
biceps. Se videoen for 
inspiration. 

Triceps 3 10-15 x 4 1-2 min Ekstra øvelse til din 
triceps. Se videoen for 
inspiration. 

 
Version 2 
Opvarmning 

Øvelse Sæt Reps Fokuspunkter 

Crosstrainer 
/løbebånd 
/roning 

1 5-10 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 Temp RIR Pause Fokuspunkter 

Bænkpres 4 6-8 2-1-1-1 2 2-3 min Hold lidt bredere end 
skulderbredde. 
Stangen skal ned og 
ramme brystet, og pas 
på du ikke sætter for 
meget pres på dine 
skuldre. Se video . 

Lat pull-down 4 6-8 1-1-2-1 2 2-3 min Hold lidt bredere end 
skulderbredde. Fuld 

https://youtu.be/atT46IssFMY
https://www.youtube.com/watch?v=iGYeHsgb4CY
https://www.youtube.com/watch?v=iGYeHsgb4CY
https://www.youtube.com/watch?v=d2s5pCQKBRU
https://www.youtube.com/watch?v=d2s5pCQKBRU
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=XSza8hVTlmM
https://www.youtube.com/watch?v=XSza8hVTlmM
https://www.youtube.com/watch?v=CAwf7n6Luuc


range of motion. Kort 
pause i bunden. 

Leg curl 3 12-15 1-1-2-1 4 1-2 min Eksplosivitet, men 
kontrolleret. Kort 
pause hvor du holder 
spændingen. 

Leg extensions 3 12-15 1-1-2-1 4 1-2 min Eksplosivitet. Kort 
pause i 
sammentrækningen. 

Skulderpres 
(dumbbell) 

3 10-12 2-0-1-1 4 1-2 min Fuld range of motion. 

Bent-over-row 3 10-12 1-1-2-1 4 1-2 min Kort pause i toppen.  

Cable flyes 3 10-12 2-1-1-1 4 1-2 min Fuld range of motion. 
Må gerne give et godt 
stræk i brystet. 

 
Ekstra øvelser 

Øvelse Sæt Reps Temp RIR Pause Fokuspunkter 

Mave 3 x x x 1-2 min Vælg en maveøvelse. 
Kør til udmattelse. 

Core 1 3 x x x 1-2 min Vælg en coreøvelse. 

Core 2 3 x x x 1-2 min Vælg en coreøvelse. 

 
Version 3 
Opvarmning 

Øvelse Sæt Reps Fokuspunkter 

Crosstrainer 
/løbebånd 
/roning 

1 5-10 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 

https://www.youtube.com/watch?v=bvs-Y_qgghE
https://www.youtube.com/watch?v=gI0cn4DMFFI
https://www.youtube.com/watch?v=0JfYxMRsUCQ
https://www.youtube.com/watch?v=0JfYxMRsUCQ
https://www.youtube.com/watch?v=9efgcAjQe7E
https://www.youtube.com/watch?v=Iwe6AmxVf7o
https://www.youtube.com/watch?v=bOzlnCGlsjM
https://www.youtube.com/watch?v=KI85Rm-AcpQ
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


 
Program 

Øvelse Sæt Reps Temp RIR Pause Fokuspunkter 

Dødløft 4 6-8 1-1-2-1 2 2-3 min Eksplosivitet. Husk 
opvarmningssæt med 
60% af vægten. 

Military press 4 6-8 1-1-2-1 2 2-3 min Undgå for meget svaj i 
ryggen. 

Leg extensions 3 12-15 1-1-2-1 4 1-2 min Eksplosivitet. Kort 
pause i 
sammentrækningen. 

Bænkpres incline 
(dumbbells) 

3 8-10 2-0-1-1 4 1-2 min Fuld range of motion. 

1-arm row 3 8-10 1-1-2-1 4 1-2 min Kan laves stående, på 
en bænk eller i kabler. 
Få gerne skulderen 
med i bevægelsen. 

 
Ekstra øvelser 

Øvelse Sæt Reps Temp RIR Pause Fokuspunkter 

Calf raises 3 10-15 x 4 1-2 min Ekstra øvelse til dine 
lægge. 

Biceps 3 10-15 x 4 1-2 min Ekstra øvelse til din 
biceps. Se videoen for 
inspiration. 

Triceps 3 10-15 x 4 1-2 min Ekstra øvelse til din 
triceps. Se videoen for 
inspiration. 

 
Version 4 (samme som 2) 
Opvarmning 

Øvelse Sæt Reps Fokuspunkter 

Crosstrainer 
/løbebånd 
/roning 

1 5-10 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=pLpH-UTgIX4
https://www.youtube.com/watch?v=AgEDFhnf164
https://www.youtube.com/watch?v=gI0cn4DMFFI
https://www.youtube.com/watch?v=8iPEnn-ltC8
https://www.youtube.com/watch?v=8iPEnn-ltC8
https://www.youtube.com/watch?v=pYcpY20QaE8
https://youtu.be/atT46IssFMY
https://www.youtube.com/watch?v=iGYeHsgb4CY
https://www.youtube.com/watch?v=iGYeHsgb4CY
https://www.youtube.com/watch?v=d2s5pCQKBRU
https://www.youtube.com/watch?v=d2s5pCQKBRU
https://www.youtube.com/watch?v=Xs0VUhd3-5s
https://www.youtube.com/watch?v=Xs0VUhd3-5s


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 Temp RIR Pause Fokuspunkter 

Bænkpres 4 6-8 2-1-1-1 2 2-3 min Hold lidt bredere end 
skulderbredde. 
Stangen skal ned og 
ramme brystet, og pas 
på du ikke sætter for 
meget pres på dine 
skuldre. Se video . 

Lat pull-down 4 6-8 1-1-2-1 2 2-3 min Hold lidt bredere end 
skulderbredde. Fuld 
range of motion. Kort 
pause i bunden. 

Leg curl 3 12-15 1-1-2-1 4 1-2 min Eksplosivitet, men 
kontrolleret. Kort 
pause hvor du holder 
spændingen. 

Leg extensions 3 12-15 1-1-2-1 4 1-2 min Eksplosivitet. Kort 
pause i 
sammentrækningen. 

Skulderpres 
(dumbbell) 

3 10-12 2-0-1-1 4 1-2 min Fuld range of motion. 

Bent-over-row 3 10-12 1-1-2-1 4 1-2 min Kort pause i toppen.  

Cable flyes 3 10-12 2-1-1-1 4 1-2 min Fuld range of motion. 
Må gerne give et godt 
stræk i brystet. 

 
Ekstra øvelser 

Øvelse Sæt Reps Temp RIR Pause Fokuspunkter 

Mave 3 x x x 1-2 min Vælg en maveøvelse. 
Kør til udmattelse. 

Core 1 3 x x x 1-2 min Vælg en coreøvelse. 

Core 2 3 x x x 1-2 min Vælg en coreøvelse. 

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=XSza8hVTlmM
https://www.youtube.com/watch?v=XSza8hVTlmM
https://www.youtube.com/watch?v=CAwf7n6Luuc
https://www.youtube.com/watch?v=bvs-Y_qgghE
https://www.youtube.com/watch?v=gI0cn4DMFFI
https://www.youtube.com/watch?v=0JfYxMRsUCQ
https://www.youtube.com/watch?v=0JfYxMRsUCQ
https://www.youtube.com/watch?v=9efgcAjQe7E
https://www.youtube.com/watch?v=Iwe6AmxVf7o
https://www.youtube.com/watch?v=bOzlnCGlsjM
https://www.youtube.com/watch?v=KI85Rm-AcpQ


 
 
 

 

Øvelsesvejledning 
 

 
Her har du en oversigt over nogle af de svære øvelser 
samt gode alternativer til øvelsen, hvis du ønsker at 
erstatte den. Skriv gerne til din Club Sportstiming 
træner, hvis du har brug for hjælp hertil! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Vejrtrækning 
 

Din vejrtrækning er vigtig når du træner! Specielt ved 
tunge løft som squat, dødløft og bænkpres. Øv dig på at 

trække vejret helt ned i maven. 
 

VIDEO - klik her 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/CYc2l_VLEuQ


 
 

Squat 
 

Øvelse Hvad træner denne? Gennemgang af øvelse (video) 

Squat Den træner ben og 
baller, dog er der mest 
fokus på forlåret 
(quads). 

Klik her 

 

Alternativer 
 

Øvelse Gennemgang af øvelse (video) 

Pistol squats Klik her 

Bulgarian split-squats Klik her 

Frontsquat Klik her 

Squat Klik her 

Benpres (maskine) Klik her 

Air squat Klik her 

 
 

Sværhedsgrad 
 

meget let let mellem svær meget svær 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/CeWokRXIAAM
https://www.youtube.com/watch?v=7NvOuty_Fnc
https://www.youtube.com/watch?v=2C-uNgKwPLE
https://www.youtube.com/watch?v=0QZ_DL0d3UQ
https://youtu.be/CeWokRXIAAM
https://www.youtube.com/watch?v=oujca3_Shgw
https://www.youtube.com/watch?v=jQr-Zo4m0os


 
 

Dødløft 
 

Øvelse Hvad træner denne? Gennemgang af øvelse (video) 

Dødløft Ben, baller og lænd. 
Denne har primært 
fokus på bagkæden. 

Klik her 

 

Alternativer 
 

Øvelse Gennemgang af øvelse (video) 

1-bens rumænsk dødløft Klik her 

Dødløft Klik her 

Hip-thruster Klik her 

Rumænsk dødløft Klik her 

Hyper extensions Klik her 

KB dødløft Klik her 
 
 

Sværhedsgrad 
 

meget let let mellem mellem svær meget svær 
 

 
 
 

https://youtu.be/pLpH-UTgIX4
https://www.youtube.com/watch?v=W6nBThUdLOc
https://youtu.be/pLpH-UTgIX4
https://www.youtube.com/watch?v=WYBLHCyNqBA
https://www.youtube.com/watch?v=JCXUYuzwNrM
https://youtu.be/HT0D7Sf8fto
https://www.youtube.com/watch?v=hinonqqzatk


 
 
 

Military press 
 

Øvelse Hvad træner denne? Gennemgang af øvelse (video) 

Military press Skulder. Klik her 

 

Alternativer 
 

Øvelse Gennemgang af øvelse (video) 

  

  

Military press Klik her 

Skulderpres (dumbbells) Klik her 

Skulderpres (maskine) Klik her 
 
 

Sværhedsgrad 
 

meget let let mellem svær meget svær 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AgEDFhnf164
https://www.youtube.com/watch?v=AgEDFhnf164
https://www.youtube.com/watch?v=0JfYxMRsUCQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wqq43dKW1TU


 
 

Bent-over-row 
 

Øvelse Hvad træner denne? Gennemgang af øvelse (video) 

Bent-over-row Ryg, bagskulder og 
biceps. 

Klik her 

 

Alternativer 
 

Øvelse Gennemgang af øvelse (video) 

  

Bent-over-row Klik her 

1-arm row Klik her 

Seated-cable-row Klik her 

  
 
 

Sværhedsgrad 
 

meget let let mellem svær meget svær 
 

 
 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9efgcAjQe7E
https://www.youtube.com/watch?v=9efgcAjQe7E
https://www.youtube.com/watch?v=pYcpY20QaE8
https://www.youtube.com/watch?v=GZbfZ033f74


 
 
 
 

Bænkpres og incline bænkpres 
 

Øvelse Hvad træner denne? Gennemgang af øvelse (video) 

Bænkpres og incline bænk Bryst og triceps. x 

 

Alternativer 
 

Øvelse Gennemgang af øvelse (video) 

  

Incline bænkpres Klik her 

Bænkpres Klik her 

Bænkpres i maskine Klik her 

  
 
 

Sværhedsgrad 
 

meget let let mellem svær meget svær 
 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8iPEnn-ltC8
https://www.youtube.com/watch?v=XSza8hVTlmM
https://www.youtube.com/watch?v=xUm0BiZCWlQ


 
 

 
 

Calf raises 
 

Øvelse Hvad træner denne? Gennemgang af øvelse (video) 

Calf raises Lægmusklerne. Klik her 

 

Alternativer 
 

Øvelse Gennemgang af øvelse (video) 

  

1-bens calf raises Klik her 

Standing calf raises Klik her 

Calf raises (maskine) Klik her 

  
 
 

Sværhedsgrad 
 

meget let let mellem svær meget svær 
 

 
 

 
 

https://youtu.be/atT46IssFMY
https://youtu.be/atT46IssFMY
https://www.youtube.com/watch?v=k67UjgvJdEk
https://www.youtube.com/watch?v=M4FojyRAcuE


 
 
 
 
 

 

Plankevariationer 
 

Øvelse Gennemgang af øvelse (video) 

Planke skiftevis løft arm og modsat ben Klik her 

Planke på bold/trx Klik her 

Planke strakt arm Klik her 

Planke  Klik her 

Planke på knæ Klik her 
 
 

Sværhedsgrad 
 

meget let let mellem svær meget svær 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bOzlnCGlsjM
https://www.youtube.com/watch?v=bOzlnCGlsjM
https://www.youtube.com/watch?v=bOzlnCGlsjM
https://www.youtube.com/watch?v=bOzlnCGlsjM
https://www.youtube.com/watch?v=bOzlnCGlsjM


 
 
 
 

 

Sideplankevariationer 
 

Øvelse Gennemgang af øvelse (video) 

Sideplanke rotation Klik her 

Sideplanke med løftet arm og ben Klik her 

Sideplanke med strakt arm Klik her 

Sideplanke Klik her 

Sideplanke på knæ Klik her 
 
 

Sværhedsgrad 
 

meget let let mellem svær meget svær 
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