
STYRKETRÆNING
TIL
LØBERE

Styrketræning



Træningsplan 
 

Mål: Forbedre løbeøkonomi med 

styrketræning. 

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. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Programmet 
 

Dette program lægger op til, at du træner 

styrketræning 2 gange om ugen udover 

den sædvanlige løbetræning, men hvis det 

bliver for meget, så kan du også nøjes 

med at styrketræne 1 gang om ugen (I så 

fald kan du skiftevis køre program 1 og 2 

og derefter skiftevis 3 og 4). Der er i alt fire 

forskellige træningsprogrammer, hvor du 

skal køre version 1 og 2 i de første fire 

uger, og i de efterfølgende fire uger kører 

du version 3 og 4. Der er op- og 

nedskaleringer af alle øvelser, så hvis der 

er en øvelse, som du ikke kan udføre 

korrekt - eller en øvelse, som du synes er 

alt for let - så kan du finde et alternativ, 

som træner de samme muskler, i 

øvelsesoversigten længere nede. Sørg for 

at der er mindst 2 dage mellem hver 

styrketræning. Pas også på med at køre 

for tungt lige inden konkurrence. 
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Reps 
 
Det mest optimale vil være at køre tungt og 4-6 reps (med lav RIR) i de store løft (squat, 

dødløft osv…). Hvis du aldrig har styrketrænet før, er det bedre, hvis du starter med at køre 

10-12 reps og så fokusere på teknik og indlæring af øvelserne. Når du begynder at få styr på 

øvelserne, så kan du begynde at køre færre reps og flere kilo. 

 



 

 
Skotøj: 
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. 
 
Version 1 
Opvarmning 
Øvelse Sæt Reps Fokuspunkter 

Iliopsoas stræk dynamisk 1 10 Få muskel helt ud i yderpositionen 

Intern/extern hip mobility 1 10 Få muskel helt ud i yderpositionen 

SB* Quad dynamisk 1 10 Få muskel helt ud i yderpositionen 

Ankelmobilitet dynamisk 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 

 
*SB = Swiss ball 

 
Styrketræning 
Øvelse Sæt Reps Tempo RIR Pause Fokuspunkter 

Squat 4 4-6 2-0-1-? 1 3-4 min Eksplosivitet. Fokus på 
teknik og vejrtrækning. 
Husk opvarmningssæt 
med cirka 60% af 
vægten. 

Dødløft 4 4-6 1-1-2-? 1 3-4 min Eksplosivitet. Hold 
lænden/ryggen ret. Ét 
opvarmningssæt med 
cirka 60% af vægten. 

Walking lunges 3 10-12 2-0-1-0 4 1-2 min Evt. benyt ekstra vægt. 

Hyper extensions 3 8-10 1-2-2-1 4 1-2 min Husk pausen i toppen. 

Calf raises 3 8-10 1-1-2-0 4 1-2min Kort pause i toppen. 
Bøj en lille smule i 
knæet. 

https://www.youtube.com/watch?v=0XTnFhlAFIU&feature=youtu.be
https://youtu.be/bPMD05JBVYg
https://youtu.be/Wl1mRptGr6U
https://youtu.be/yvYWyoiyad0
https://youtu.be/BovoCTWUKw0
https://youtu.be/CeWokRXIAAM
https://youtu.be/pLpH-UTgIX4
https://youtu.be/sHyCfX6HO_Q
https://youtu.be/HT0D7Sf8fto
https://youtu.be/atT46IssFMY
https://youtu.be/atT46IssFMY


 

 
Version 2 
Opvarmning 
Øvelse Sæt Reps Tempo RIR Pause Fokuspunkter 

Crosstrainer/løb 1 10 min x x x Stille og roligt. Ikke 
hurtigere end du stadig er 
i stand til at snakke. 

Iliopsoas stræk 
dynamisk 

1 10 x x x Få muskel helt ud i 
yderpositionen 

Intern/extern hip 
mobility 

1 10 x x x Få muskel helt ud i 
yderpositionen 

SB* Quad 
dynamisk 

1 10 x x x Få muskel helt ud i 
yderpositionen 

Ankelmobilitet 
dynamisk 

1 10 x x x Få muskel helt ud i 
yderpositionen 

Skuldermobilitet 1 10 x x x Få muskel helt ud i 
yderpositionen 

Jefferson curl 1 5 5-0-5-2 x x Rund så meget du kan i 
ryggen - led for led ned 
og op 

 

Styrketræning 
Øvelse Sæt Reps Tempo RIR Pause Fokuspunkter 

Thrusters 3 10-12 x 4 1-2 min Udfør kontrolleret. 
Hold lænden ret i hele 
løftet. 

Rumænsk dødløft 
+ træk 

3 10-12 x 4 1-2 min Ikke kør for tungt. Bøj 
en anelse i knæene. 

Box jumps 3 20-25 x x 1 min  Eksplosivitet. 

Plank push-up 3 10 (push-up 
hvert 6 sek) 

2-0-1-6 4 1 min Hold numsen parallelt 
med kroppen. 

Wood-chop 3 20-25 1-0-2-0 4 1 min Hold hoften stille. 
Rotationen skal ske i 
overkroppen. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0XTnFhlAFIU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0XTnFhlAFIU&feature=youtu.be
https://youtu.be/bPMD05JBVYg
https://youtu.be/bPMD05JBVYg
https://youtu.be/Wl1mRptGr6U
https://youtu.be/Wl1mRptGr6U
https://youtu.be/yvYWyoiyad0
https://youtu.be/yvYWyoiyad0
https://youtu.be/FFxZmyM926E
https://youtu.be/BovoCTWUKw0
https://youtu.be/Mr0yowzb19o
https://www.youtube.com/watch?v=MR1WY6fSP7g
https://www.youtube.com/watch?v=MR1WY6fSP7g
https://www.youtube.com/watch?v=3vv3h3pRXA4
https://www.youtube.com/watch?v=3MVafZd5c3U
https://www.youtube.com/watch?v=oL7exAOo_0I


 

 

Version 3 
Opvarmning 
Øvelse Sæt Reps Tempo RIR Pause Fokuspunkter 

Iliopsoas stræk 
dynamisk 

1 10 x x x Få muskel helt ud i 
yderpositionen 

Intern/extern hip 
mobility 

1 10 x x x Få muskel helt ud i 
yderpositionen 

SB* Quad 
dynamisk 

1 10 x x x Få muskel helt ud i 
yderpositionen 

Ankelmobilitet 
dynamisk 

1 10 x x x Få muskel helt ud i 
yderpositionen 

Jefferson curl 1 5 5-0-5-2 x x Rund så meget du kan i 
ryggen - led for led ned 
og op 

 
 
 

Styrketræning 
Øvelse Sæt Reps Tempo RIR Pause Fokuspunkter 

Squat 4 4-6 2-0-1-? 1 3-4 min Eksplosivitet. Fokus på 
teknik og vejrtrækning. 
Ét opvarmningssæt 
med cirka 60% af 
vægten. 

Dødløft 4 4-6 1-1-2-? 1 3-4 min Eksplosivitet, hold 
lænden/ryggen ret. 
Fokus på opspænd. Ét 
opvarmningssæt med 
cirka 60% af vægten. 

Walking lunges 3 10-12 2-0-1-0 4 1-2 min Prøv med høje knæ for 
at udfordre balancen. 

Hip thruster 3 10-12 1-2-2-1 4 1-2 min Eksplosivitet og husk 
pausen i toppen. 

Calf raises 3 8-10 1-1-2-0 4 1-2min Kort pause i toppen. 
Bøj en lille smule i 
knæet. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0XTnFhlAFIU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0XTnFhlAFIU&feature=youtu.be
https://youtu.be/bPMD05JBVYg
https://youtu.be/bPMD05JBVYg
https://youtu.be/Wl1mRptGr6U
https://youtu.be/Wl1mRptGr6U
https://youtu.be/yvYWyoiyad0
https://youtu.be/yvYWyoiyad0
https://youtu.be/BovoCTWUKw0
https://youtu.be/CeWokRXIAAM
https://youtu.be/pLpH-UTgIX4
https://youtu.be/sHyCfX6HO_Q
https://www.youtube.com/watch?v=WYBLHCyNqBA
https://youtu.be/atT46IssFMY
https://youtu.be/atT46IssFMY


 

 
Version 4 
Opvarmning 
Øvelse Sæt Reps Tempo RIR Pause Fokuspunkter 

Crosstrainer/løb 1 10 min x x x Stille og roligt. Ikke 
hurtigere end du stadig er 
i stand til at snakke. 

Iliopsoas stræk 
dynamisk 

1 10 x x x Få muskel helt ud i 
yderpositionen 

Intern/extern hip 
mobility 

1 10 x x x Få muskel helt ud i 
yderpositionen 

SB* Quad 
dynamisk 

1 10 x x x Få muskel helt ud i 
yderpositionen 

Ankelmobilitet 
dynamisk 

1 10 x x x Få muskel helt ud i 
yderpositionen 

Skuldermobilitet 1 10 x x x Få muskel helt ud i 
yderpositionen 

Jefferson curl 1 5 5-0-5-2 x x Rund så meget du kan i 
ryggen - led for led 

 

Styrketræning 
Øvelse Sæt Reps Tempo RIR Pause Fokuspunkter 

Thrusters 3 10-12 x 4 1-2 min Udfør kontrolleret. Hold 
lænden ret i hele løftet. 

1-bens Rumænsk 
dødløft 

3 8-10 2-1-1-1 4 1-2 min Ikke for meget vægt. 
Fokus på udførsel. 

Box jumps 3 20-25 x x 1 min Eksplosivitet. 

Burpee pull-up 3 8-10 x 4 1-2 min Brug momentum fra 
hop til pull-up. 

Planke skiftevis 
løft arm og 
modsat ben 

3 60 sek x x 1 min Find den variation som 
passer til dit niveau. 

Sideplanke med 
løftet arm og ben 

3 30 sek/side x x 1 min Find den variation som 
passer til dit niveau. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0XTnFhlAFIU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0XTnFhlAFIU&feature=youtu.be
https://youtu.be/bPMD05JBVYg
https://youtu.be/bPMD05JBVYg
https://youtu.be/Wl1mRptGr6U
https://youtu.be/Wl1mRptGr6U
https://youtu.be/yvYWyoiyad0
https://youtu.be/yvYWyoiyad0
https://youtu.be/FFxZmyM926E
https://youtu.be/BovoCTWUKw0
https://youtu.be/Mr0yowzb19o
https://www.youtube.com/watch?v=W6nBThUdLOc
https://www.youtube.com/watch?v=W6nBThUdLOc
https://www.youtube.com/watch?v=3vv3h3pRXA4
https://www.youtube.com/watch?v=TcOjHsH9yp0
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=KI85Rm-AcpQ
https://www.youtube.com/watch?v=KI85Rm-AcpQ


 

 
Øvelsesguide med op- og nedskaleringer 

 
 
 
 
 

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


 

 
 

 

Walking lunges 
 

Øvelse Hvad træner denne? Gennemgang af øvelse (video) 

Walking lunges Ben og baller. Primært 
fokus på forsiden af låret. 

Klik her 

 

Alternativer 
 

Øvelse Gennemgang af øvelse (video) 

Pistol squats Klik her 

Bulgarian split-squats Klik her 

Walking lunges Klik her 

Lunge Klik her 

1-bens benpres (maskine) Klik her 

  
 
 

Sværhedsgrad 
 

meget let let mellem svær meget svær 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/sHyCfX6HO_Q
https://www.youtube.com/watch?v=7NvOuty_Fnc
https://www.youtube.com/watch?v=2C-uNgKwPLE
https://youtu.be/sHyCfX6HO_Q
https://www.youtube.com/watch?v=QE_hU8XX48I
https://www.youtube.com/watch?v=xT5-HS6e9O4


 

 
 
 
 
 

Hyper extensions 
 

Øvelse Hvad træner denne? Gennemgang af øvelse (video) 

Hyper extensions Ben, baller og lænd. 
Hovedsageligt 
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/HT0D7Sf8fto
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


 

 
 
 

 

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


 

 
 

 

Frontsquat 
 

Øvelse Hvad træner denne? Gennemgang af øvelse (video) 

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

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


 

 
 
 
 
 
 

 

Thrusters 
 

Øvelse Hvad træner denne? Gennemgang af øvelse (video) 

Thrusters Første del af øvelsen 
(frontsquat) træner 
ben og baller, men 
mest forlår. Sidste del 
af øvelsen (push 
press) træner skulder 
og trapz. 

Klik her 

 

Alternativer 
 

Øvelse Gennemgang af øvelse (video) 

Clean jerk Klik her 

Thrusters Klik her 

Wall ball Klik her 

  

  
 
 

Sværhedsgrad 
 

meget let let mellem svær meget svær 
 

 

https://youtu.be/Mr0yowzb19o
https://www.youtube.com/watch?v=gsadb9nH2BY
https://youtu.be/Mr0yowzb19o
https://www.youtube.com/watch?v=fpUD0mcFp_0


 

 
 
 

 
 

Rumænsk dødløft + træk 
 

Øvelse Hvad træner denne? Gennemgang af øvelse (video) 

Rumænsk dødløft + træk Rumænsk dødløft 
træner ben, baller og 
lænd, dog mest 
bagkæden. Træk 
rammer ryg, biceps 
og lats. 

Klik her 

 

Alternativer 
 

Øvelse Gennemgang af øvelse (video) 

  

  

Rumænsk dødløft + træk Klik her 

  

  
 
 

Sværhedsgrad 
 

meget let let mellem svær meget svær 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MR1WY6fSP7g
https://www.youtube.com/watch?v=MR1WY6fSP7g


 

 
 
 

 

Box jumps 
 

Øvelse Hvad træner denne? Gennemgang af øvelse (video) 

Box jumps Ben og baller.  

 

Alternativer 
 

Øvelse Gennemgang af øvelse (video) 

Trap-bar jumping dødløft Klik her 

Broad jumps Klik her 

Box jumps Klik her 

Step-ups Klik her 

  
 
 

Sværhedsgrad 
 

meget let let mellem svær meget svær 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q77G1vCaOSg
https://www.youtube.com/watch?v=kJcfH1iovQQ
https://www.youtube.com/watch?v=3vv3h3pRXA4
https://www.youtube.com/watch?v=WCFCdxzFBa4


 

 
 
 

Plank push-up 
 

Øvelse Hvad træner denne? Gennemgang af øvelse (video) 

Plank push-up Core, bryst, triceps og 
forsiden i skulderen. 

Klik her 

 

Alternativer 
 

Øvelse Gennemgang af øvelse (video) 

  

Spiderman push-up Klik her 

Plank push-up Klik her 

Military plank Klik her 

  
 
 

Sværhedsgrad 
 

meget let let mellem svær meget svær 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3MVafZd5c3U
https://www.youtube.com/watch?v=_K7rv_vFOWM
https://www.youtube.com/watch?v=3MVafZd5c3U
https://www.youtube.com/watch?v=8AUkzywRKqE


 

 
 

Wood-chop 
 

Øvelse Hvad træner denne? Gennemgang af øvelse (video) 

Wood-chop Coren og dine 
mavemuskler - fokus 
på obliquees 
(mavemusklerne på 
siden) 

Klik her 

 

Alternativer 
 

Øvelse Gennemgang af øvelse (video) 

  

Wood-chop Klik her 

Medicinbold side-toss Klik her 

  

  
 
 

Sværhedsgrad 
 

meget let let mellem svær meget svær 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pAplQXk3dkU
https://www.youtube.com/watch?v=pAplQXk3dkU
https://www.youtube.com/watch?v=jpM5l0HVtE8


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hip Thruster 
 

Øvelse Hvad træner denne? Gennemgang af øvelse (video) 

Hip Thruster Ben, baller og lænd. 
Hovedsageligt 
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://www.youtube.com/watch?v=WYBLHCyNqBA
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


 

 
 

 

1-bens rumænsk dødløft 
 

Øvelse Hvad træner denne? Gennemgang af øvelse (video) 

1-bens rumænsk dødløft Ben, baller og lænd. 
Hovedsageligt 
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://www.youtube.com/watch?v=W6nBThUdLOc
https://www.youtube.com/watch?v=W6nBThUdLOc
https://youtu.be/pLpH-UTgIX4
https://www.youtube.com/watch?v=W6nBThUdLOc
https://www.youtube.com/watch?v=JCXUYuzwNrM
https://youtu.be/HT0D7Sf8fto
https://www.youtube.com/watch?v=hinonqqzatk


 

 
 
 
 

 

Burpee pull-up 
 

Øvelse Hvad træner denne? Gennemgang af øvelse (video) 

Burpee pull-up Første del træner 
bryst, triceps og 
forsiden af skulder. 
Hoppet træner ben og 
pull-up træner ryg. 

Klik her 

 

Alternativer 
 

Øvelse Gennemgang af øvelse (video) 

  

  

Burpee pull-up Klik her 

  

  
 
 

Sværhedsgrad 
 

meget let let mellem svær meget svær 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TcOjHsH9yp0
https://www.youtube.com/watch?v=TcOjHsH9yp0


 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KI85Rm-AcpQ
https://www.youtube.com/watch?v=KI85Rm-AcpQ
https://www.youtube.com/watch?v=KI85Rm-AcpQ
https://www.youtube.com/watch?v=KI85Rm-AcpQ
https://www.youtube.com/watch?v=KI85Rm-AcpQ


 

 
 

 

Byg-selv træningsplan 
 
Ved brug af ovenstående øvelsesguide kan du selv sammensætte dit eget 
træningsprogram. Tænk over hvordan du sammensætter øvelserne. Eksempel: hvis 
du skal træne ben, så vil jeg anbefale mellem 5-6 øvelser; det kunne være 2 øvelser 
med fokus på forsiden af benene, 2 øvelser med fokus på bagsiden af benene, 1 
øvelse til læg. Når du træner en bestemt muskelgruppe (agonisten), så skal du 
bagefter huske at træne muskelgruppen, som arbejder modsat (antagonisten) - hvad 
mindre det er fordi, at du forsøger at udligne en ulighed. Eksempel: Biceps og triceps 
er antagonist til hinanden - biceps bøjer armen og triceps strækker den. 

 
 
Version 1 
Opvarmning 
Øvelse Sæt Reps Tempo RIR Pause Fokuspunkter 

       

       

       

       

       
 

 
Styrketræning 
Øvelse Sæt Reps Tempo RIR Pause Fokuspunkter 

       

       

       

       

       



 

 
 
 
 
 
 
Version 2 
Opvarmning 
Øvelse Sæt Reps Tempo RIR Pause Fokuspunkter 

       

       

       

       

       

       
 
 
 

Styrketræning 
Øvelse Sæt Reps Tempo RIR Pause Fokuspunkter 

       

       

       

       

       

       
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
Version 3 
Opvarmning 
Øvelse Sæt Reps Tempo RIR Pause Fokuspunkter 

       

       

       

       

       
 
 
 

Styrketræning 
Øvelse Sæt Reps Tempo RIR Pause Fokuspunkter 

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 



 

 
 
Version 4 
Opvarmning 
Øvelse Sæt Reps Tempo RIR Pause Fokuspunkter 

       

       

       

       

       
 
 
 

Styrketræning 
Øvelse Sæt Reps Tempo RIR Pause Fokuspunkter 

       

       

       

       

       
 


