
 

Treningsprogram 

Dette er et 12 ukers treningsprogram for deg som skal inn i musikktroppen til høsten. Året 

som kommer vil bli fysisk krevende og det er derfor viktig at du kommer i gang med trening 

nå. Dersom du har trent lite eller ingenting frem til nå, anbefaler vi at du følger dette 

programmet, og ikke gjennomfører flere treningsøkter. Grunnen til dette er at gradvis 

tilpasning av trening er viktig for å unngå skader. Dersom du allerede trener flere ganger i 

uken kan du gjerne bruke programmet som en «mal», og legge til egne øvelser eller økter. 

Treningsprogrammet er satt opp på følgende måte: 

Uke 1-4: 2 treningsøkter i uken    Uke 5-8: 3 treningsøkter i uken 

Uke 9-11: 4 treningsøkter i uken    Uke 12: 2 treningsøkter i uken 

I uke 1-4 består begge øktene av en utholdenhetsdel og en styrkedel. Deretter, i uke 5-8 får 

du i tillegg en utholdenhetsøkt der du kan velge aktivitet selv. I Uke 9-11 skal du 

gjennomføre en lengre tur i ulendt terreng, en styrkeøkt, en utholdenhetsøkt og en økt med 

både utholdenhet og styrke. Uke 12 er den siste uken før du begynner i garden. Denne uken 

får du mer restitusjonstid og skal derfor kun gjennomføre to økter, en utholdenhetøkt og en 

styrkeøkt. 

Hovedformålet med dette treningsprogrammet er SKADEFOREBYGGING. Treningsmengden 

økes gradvis slik at du blir sterkere, mer utholdende og vandt til mer belastning enn før. Du 

trenger ikke å være medlem av et treningssenter for å gjennomføre programmet. Alle 

øvelser er valgt ut med tanke på at de skal kunne gjennomføres hvor som helst. 

TIPS: dersom du har gamle og slitte joggesko, kjøp nye! Det er både bedre for kroppen din og 

mer motiverende å trene med gode sko. Spør om hjelp i sportsbutikken om sko som passer 

godt for dine føtter. 

Restitusjon er viktig! Pass på å sove, drikke og spise nok. God planlegging er viktig for å 

gjennomføre treningen. Spre øktene jevnt utover i uken, slik at du får tid til å hente deg inn. 

I tillegg til å følge dette programmet oppfordrer vi til å øke aktivitetsnivået i hverdagen. Stå 

mer og beveg mer på deg. Du har allerede fått skoene du skal bruke store deler av året som 

kommer. Benytt muligheten til å gå minst 5 km i uken for å gå dem inn - det vil lønne seg. 

Tenk også gjennom valgene du tar med hensyn til kosthold i månedene som kommer. Et sunt 

og variert kosthold er en viktig del av skadeforebygging.  

I treningsprogrammet er det en del løpeøkter. Dersom du ikke kan løpe, er rask gange et 

veldig godt alternativ. Dersom du går istedenfor skal du likevel få opp pulsen og bli 

andpusten. 

Styrkeøktene har fokus på store muskelgrupper. Alle øvelsene i dette programmet er forklart 

med tekst og bilde. En del av øvelsene har ett lettere og ett tyngre alternativ. Dersom ikke 



 

annet er oppgitt, anbefaler vi at du prøver den tyngste versjonen av øvelsen først. Dersom 

du opplever smerter i forbindelse med treningen, bør du redusere treningsmengden. Hvis du 

er i tvil om du burde fortsette treningen, ta kontakt med fastlegen. Men - husk at stølhet er 

normalt og betyr at kroppen er på vei til å bli sterkere  

VIKTIG: Dersom du av ulike årsaker blir forhindret i å trene noen av ukene, er det viktig at du 

fortsetter programmet der DU har kommet (har du for eksempel fulgt programmet i uke 1 – 

6, men ikke får trent i uke 7 og 8, skal du starte på øktene i uke 7 neste gang du trener). 

TIPS: Dette opplegget er laget slik at man enkelt kan gjennomføre det alene, men å trene 

sammen med andre er ofte morsommere og mer motiverende. Spør en venn eller et 

familiemedlem om de vil bli med! 

Ordforklaringer: 

Repetisjoner og sett: Styrkeøvelsene er delt inn i repetisjoner og sett. Dersom det for 

eksempel står 10 repetisjoner, 3 sett betyr det at du skal gjennomføre en øvelse 10 ganger, 3 

runder, altså 30 til sammen. Du skal ta en kort pause mellom hvert sett. 

Lav intensitet: Du blir varm, men ikke svett under normale klimaforhold. Du puster litt 

tyngre enn normalt, men kan føre en samtale uten problemer.  

Middels intensitet: Du blir svett og får opp pulsen skikkelig. Du kan allikevel med en viss 

anstrengelse føre en enkel samtale.  

Høy intensitet: Du puster tungt og svetter ordentlig. Du kan bare holde den høye 

intensiteten en stund om gangen, kanskje et eller to minutter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UKE 1        

 Gjennomført dato Kommentar  

Økt 1   

Økt 2   

 

UKE 2 

 Gjennomført dato Kommentar  

Økt 1   

Økt 2   

 

UKE 3 

 Gjennomført dato Kommentar  

Økt 1   

Økt 2   

 

UKE 4 

 Gjennomført dato Kommentar  

Økt 1   

Økt 2   

 

UKE 5 

 Gjennomført dato Kommentar  

Økt 1   

Økt 2   

Økt 3   

 

UKE 6 

 Gjennomført dato Kommentar  

Økt 1   

Økt 2   

Økt 3   

 

 

 

 



 

UKE 7 

 Gjennomført dato Kommentar  

Økt 1   

Økt 2   

Økt 3   

 

UKE 8 

 Gjennomført dato Kommentar  

Økt 1   

Økt 2   

Økt 3   

 

UKE 9 

 Gjennomført dato Kommentar  

Økt 1   

Økt 2   

Økt 3   

Økt 4   

 

UKE 10 

 Gjennomført dato Kommentar  

Økt 1   

Økt 2   

Økt 3   

Økt 4   

 

UKE 11 

 Gjennomført dato Kommentar  

Økt 1   

Økt 2   

Økt 3   

Økt 4   

 

UKE 12 

 Gjennomført dato Kommentar  

Økt 1   

Økt 2   



 

UKE 1 

I uke 1 til 4 skal du gjennomføre 2 treningsøkter i uken. 

ØKT 1 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
5 minutter rask gange 
 
 
Lav intensitet 

Rolig jogging i 5 
minutter, gå i 5 minutter  
Gjenta 3 ganger 
Lav - middels intensitet 

5 minutter rask gange 
 
 
Lav intensitet 

 

Styrke 

Øvelse Antall Tips  
Knebøy 10 repetisjoner, 3 sett Bruk et speil for å se at 

knærne ikke faller innover 

Sit-ups 10 repetisjoner, 3 sett  

Rygghev 10 repetisjoner, 3 sett  

Push-ups på knærne 10 repetisjoner, 3 sett Pass på at setet ikke 
stikker ut 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

 

ØKT 2 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
5 minutter rask gange 
 
 
Lav intensitet 

Rolig jogging i 5 
minutter, gå i 5 minutter  
Gjenta 3 ganger 
Lav - middels intensitet 

5 minutter rask gange 
 
 
Lav intensitet 

 
Styrke 

Øvelse Antall Tips  
Knebøy 10 repetisjoner, 3 sett Bruk et speil for å se at 

knærne ikke faller innover 

Sit-ups 10 repetisjoner, 3 sett  

Rygghev 10 repetisjoner, 3 sett  

Push-ups på knærne 10 repetisjoner, 3 sett Pass på at setet ikke 
stikker ut 

 
Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  



 

UKE 2 

ØKT 1 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
5 minutter rask gange 
 
 
Lav intensitet 

Rolig jogging i 6 
minutter, gå i 4 minutter 
Gjenta 3 ganger 
Lav - middels intensitet 

5 minutter rask gange 
 
 
Lav intensitet 

 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Utfall 10 repetisjoner, 3 sett 10 repetisjoner = 10 på 

hver side 

Planke 20 sekunder, 3 sett  

Russian twist 10 repetisjoner, 3 sett 10 repetisjoner = 5 på hver 
side 

Dips 10 repetisjoner, 3 sett  

Firefotstående med 
diagonalhev 

10 repetisjoner, 3 sett 10 repetisjoner = 10 på 
hver side 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

ØKT 2 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
5 minutter rask gange 
 
 
Lav intensitet 

Rolig jogging i 6 
minutter, gå i 4 minutter 
Gjenta 3 ganger 
Lav - middels intensitet 

5 minutter rask gange 
 
 
Lav intensitet 

 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Utfall 10 repetisjoner, 3 sett 10 repetisjoner = 10 på 

hver side 

Planke 20 sekunder, 3 sett  

Russian twist 10 repetisjoner, 3 sett 10 repetisjoner = 5 på hver 
side 

Dips 10 repetisjoner, 3 sett  

Firefotstående med 
diagonalhev av arm og ben 

10 repetisjoner, 3 sett  10 repetisjoner = 10 på 
hver side 

 
Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  



 

UKE 3 

ØKT 1 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
5 minutter rask gange / rolig 
jogging 
 
Lav intensitet 

Rolig jogging i 7 
minutter, gå i 3 minutter 
Gjenta 3 ganger 
Lav - middels intensitet 

5 minutter rask gange / 
rolig jogging 
 
Lav intensitet 

 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Knebøy 12 repetisjoner, 3 sett Bruk et speil for å se at 

knærne ikke faller innover 

Sit-ups 12 repetisjoner, 3 sett  

Rygghev 12 repetisjoner, 3 sett  

Push-ups 12 repetisjoner, 3 sett Prøv så mange push-ups 
på tærne du klarer. Resten 
kan du ta på knærne 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

ØKT 2 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
5 minutter rask gange / rolig 
jogging 
 
Lav intensitet 

Rolig jogging i 7 
minutter, gå i 3 minutter 
Gjenta 3 ganger 
Lav - middels intensitet  

5 minutter rask gange / 
rolig jogging 
 
Lav intensitet 

 

Styrke 

Øvelse  Antall Tips 
Utfall 12 repetisjoner, 3 sett 12 repetisjoner = 12 på 

hver side 

Planke 30 sekunder, 3 sett  

Russian twist 12 repetisjoner, 3 sett 12 repetisjoner = 6 på hver 
side 

Dips 12 repetisjoner, 3 sett  

Firforstående med 
diagonalhev arm og ben 

12 repetisjoner, 3 sett 12 repetisjoner = 12 på 
hver side 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  



 

UKE 4 

ØKT 1 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
5 minutter rask gange / rolig 
jogging 
 
Lav intensitet 

Rolig jogging i 8 
minutter, gå i 2 minutter 
Gjenta 3 ganger 
Lav - middels intensitet 

5 minutter rask gange / 
rolig jogging 
 
Lav intensitet 

 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Knebøy 12 repetisjoner, 3 sett Bruk et speil for å se at 

knærne ikke faller innover 

Sit-ups 12 repetisjoner, 3 sett  

Rygghev 12 repetisjoner, 3 sett  

Push-ups 12 repetisjoner, 3 sett Prøv så mange push-ups 
på tærne du klarer. Resten 
kan du ta på knærne 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

ØKT 2 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
5 minutter rask gange / rolig 
jogging 
 
Lav intensitet 

Rolig jogging i 8 
minutter, gå i 2 minutter 
Gjenta 3 ganger 
Lav - middels intensitet 

5 minutter rask gange / 
rolig jogging 
 
Lav intensitet 

 

Styrke 

Øvelse  Antall Tips 
Utfall 12 repetisjoner, 3 sett 12 repetisjoner = 12 på 

hver side 

Planke 30 sekunder, 3 sett  

Russian twist 12 repetisjoner, 3 sett 12 repetisjoner = 6 på hver 
side 

Dips 12 repetisjoner, 3 sett  

Firforstående med 
diagonalhev arm og ben 

12 repetisjoner, 3 sett 12 repetisjoner = 12 på 
hver side 

 
Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  



 

UKE 5 

I uke 5 til 8 skal du gjennomføre 3 treningsøkter i uken. 

ØKT 1 

Valgfri kondisjonsøkt. 

Her kan du velge å jogge, sykle, svømme, ro eller en annen form for 
kondisjonstrening. Usikker på intensitetssonene? Du finner ordforklaringer på side 2. 

Økten skal vare i 45 – 50 minutter.  

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
5 – 10 minutter 
Lav intensitet 

30 minutter 
Middels intensitet 

5 – 10 minutter  
Lav intensitet 

  

Uttøying: Uttøyingsprogram 2. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

ØKT 2 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
5 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
Lav intensitet 

Maksimalt 20 minutter. 
Jogg så lenge du klarer 
uten å måtte gå. 
Middels intensitet 

5 minutter rask gange 
 
 
Lav intensitet 

 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Spensthopp 10 repetisjoner, 3 sett  

Liggende benløft 1 12 repetisjoner, 3 sett  

Seteløft begge ben 12 repetisjoner, 3 sett  

Sideplanke 20 sekunder, 2 sett 20 sekunder på hver side 2 
ganger. Prøv den tyngste 
versjonen først. Dersom 
det blir for tungt, kan du ha 
kneet i bakken 

Rygghev 12 repetisjoner, 3 sett  

Push-ups 12 repetisjoner, 3 sett Prøv så mange push-ups 
på tærne du klarer. Resten 
kan du ta på knærne 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

 



 

ØKT 3 

Utholdenhet 

Dette er en hard intervalløkt. Du skal holde et høyt tempo i ett minutt der du gir alt du 
har, før du får ett minutts pause. Gjenta 3 ganger. 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
10 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
 
Lav - middels intensitet 

1 minutt rask løping 1 
minutt rask gange. 
Gjenta 3 ganger. 
Høy intensitet løping 
Lav intensitet gange 

5 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
 
Lav intensitet 

 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Utfall med hopp 12 repetisjoner, 3 sett Vanskelig å holde 

balansen? Prøv å strekke 
armene ut til sidene. 

Planke 40 sekunder, 3 sett  

Russian twist 16 repetisjoner, 3 sett 16 repetisjoner = 8 på hver 
side.  

Dips 12 repetisjoner, 3 sett  

Firforstående med 
diagonalhev arm og ben 

16 repetisjoner, 3 sett 12 repetisjoner = 12 på 
hver side 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UKE 6 

ØKT 1 

Valgfri kondisjonsøkt. 

Her kan du velge å jogge, sykle, svømme, ro eller en annen form for 
kondisjonstrening. 

Økten skal vare i 45 – 50 minutter.  

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
5 – 10 minutter  
Lav intensitet 

30 minutter  
Middels intensitet 

5 – 10 minutter  
Lav intensitet 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 2. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

 

ØKT 2 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
5 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
Lav intensitet 

Maksimalt 20 minutter. 
Jogg så lenge du klarer 
uten å måtte gå. 
Middels intensitet 

5 minutter rask gange 
 
 
Lav intensitet 

 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Spensthopp 10 repetisjoner, 3 sett  

Liggende benløft 1 12 repetisjoner, 3 sett  

Seteløft begge ben 12 repetisjoner, 3 sett  

Sideplanke 20 sekunder, 2 sett 20 sekunder på hver side. 
Prøv den tyngste versjonen 
først. Dersom det blir for 
tungt, kan du ha kneet i 
bakken 

Rygghev 12 repetisjoner, 3 sett  

Push-ups 12 repetisjoner, 3 sett Prøv så mange push-ups 
på tærne du klarer. Resten 
kan du ta på knærne 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  



 

ØKT 3 

Utholdenhet 

Dette er en hard intervalløkt. Du skal holde et høyt tempo i ett minutt der du gir alt du 
har, før du får ett minutts pause. Gjenta 4 ganger. 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
10 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
 
Lav - middels intensitet 

1 minutt rask løping 1 
minutt rask gange. 
Gjenta 4 ganger. 
Høy intensitet løping 
Lav intensitet gange 

5 minutter rask gange eller  
rolig jogging 
 
 
Lav intensitet 

 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Utfall med hopp 12 repetisjoner, 3 sett Vanskelig å holde 

balansen? Prøv å strekke 
armene ut til sidene. 

Planke 40 sekunder, 3 sett  

Russian twist 16 repetisjoner, 3 sett  

Dips 12 repetisjoner, 3 sett  

Firforstående med 
diagonalhev arm og ben 

16 repetisjoner, 3 sett  

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UKE 7 

ØKT 1 

Valgfri kondisjonsøkt. 

Her kan du velge å jogge, sykle, svømme, ro eller en annen form for 
kondisjonstrening.  

Økten skal vare i 50 – 60 minutter.  

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
10 minutter  
Lav intensitet 

30 – 40 minutter 
Middels intensitet 

10 minutter  
Lav intensitet 

 
Uttøying: Uttøyingsprogram 2. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

 

ØKT 2 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
5 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
Lav intensitet 

Maksimalt 20 minutter. 
Jogg så lenge du klarer 
uten å måtte gå. 
Middels intensitet 

5 minutter rask gange 
 
 
Lav intensitet 

 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Burpees uten push-ups 12 repetisjoner, 3 sett På denne øvelsen skal du 

gjennomføre Burpees, men 
kun ned i utgangsstillingen 
for push-ups. 

Liggende benløft 12 repetisjoner, 3 sett  

Ettbeins seteløft 12 repetisjoner, 3 sett 12 repetisjoner = 12 på 
hver side 

Sideplanke 30 sekunder, 2 sett 30 sekunder på hver side. 
Prøv den tyngste versjonen 
først. Dersom det blir for 
tungt, kan du ha kneet i 
bakken 

Rygghev 12 repetisjoner, 3 sett  

Push-ups 12 repetisjoner, 3 sett Ta så mange push-ups på 
tærne du kan. Ta en liten 
pause i utgangsposisjon 
dersom du trenger det. 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  



 

ØKT 3 

Utholdenhet 
Dette er en hard intervalløkt. Du skal holde et høyt tempo i ett minutt der du gir alt du 
har, før du får ett minutts pause. Gjenta 5 ganger. 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
10 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
 
Lav intensitet 

1 minutt rask løping 1 
minutt rask gange. 
Gjenta 5 ganger. 
Høy intensitet løping 
Lav intensitet gange 

5 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
 
Lav intensitet 

 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Utfall med hopp 16 repetisjoner, 3 sett  

Planke 50 sekunder, 3 sett  

Russian twist 16 repetisjoner, 3 sett  

Dips 12 repetisjoner, 3 sett  

Planken med benløft 10 repetisjoner, 3 sett 10 repetisjoner = 5 på hver 
side 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UKE 8 

ØKT 1 

Valgfri kondisjonsøkt. 

Her kan du velge å jogge, sykle, svømme, ro eller en annen form for 
kondisjonstrening. 

Økten skal vare i 50 – 60 minutter.  

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
10 minutter  
Lav intensitet 

30 – 40 minutter 
Middels intensitet 

10 minutter  
Lav intensitet 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 2. Hold hver øvelse i min 30 sek. 

ØKT 2 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
5 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
Lav intensitet 

Maksimalt 20 minutter. 
Jogg så lenge du klarer 
uten å måtte gå. 
Middels intensitet 

5 minutter rask gange 
 
 
Lav intensitet 

 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Burpees uten push ups 12 repetisjoner, 3 sett På denne øvelsen skal du 

gjennomføre Burpees, men 
kun ned i utgangsstillingen 
for push-ups. 

Liggende benløft 1 12 repetisjoner, 3 sett  

Ettbeins seteløft 12 repetisjoner, 3 sett 12 repetisjoner = 12 på 
hver side 

Sideplanke 30 sekunder, 2 sett 30 sekunder på hver side. 
Prøv den tyngste versjonen 
først. Dersom det blir for 
tungt, kan du ha kneet i 
bakken 

Rygghev 12 repetisjoner, 3 sett  

Push-ups 12 repetisjoner, 3 sett Ta så mange push-ups på 
tærne du kan. Ta en liten 
pause i utgangsposisjon 
dersom du trenger det. 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  



 

ØKT 3 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
10 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
 
Lav - middels intensitet 

1 minutt rask løping 1 
minutt rask gange. 
Gjenta 6 ganger. 
Høy intensitet løping 
Lav intensitet gange 

5 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
 
Lav intensitet 

 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Utfall med hopp 16 repetisjoner, 3 sett  

Planke 50 sekunder, 3 sett  

Russian twist 16 repetisjoner, 3 sett  

Dips 12 repetisjoner, 3 sett  

Planken med benløft 10 repetisjoner, 3 sett 10 repetisjoner = 5 på hver 
side 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UKE 9 

I uke 9 til 11 skal du gjennomføre 4 treningsøkter i uken. 

ØKT 1 

Utholdenhet 

Langtur. Gå en tur i skog / fjell / mark. Finn en løype med ulendt terreng. Økten skal 
vare i minimum en time, gjerne to. Du skal holde middels høy intensitet under hele 
økten. Bruk gjerne skoene du har fått utdelt fra Garden. 

Uttøying: Uttøyingsprogram 2. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

ØKT 2 

Oppvarming: 10 minutter rolig jogging. Husk å bruke armene aktivt!  
Lav - middels intensitet. 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Burpees 10 repetisjoner, 3 sett Her skal du gjennomføre 

vanlige burpees. 

Ettbeins seteløft 12 repetisjoner, 3 sett  

Sideplanke 40 sekunder, 2 sett  

Bulgarsk utfall 12 repetisjoner, 3 sett 10 repetisjoner = 10 på 
hver side 

Push-ups 15 repetisjoner, 3 sett Ta så mange push ups på 
tærne du kan. Ta en liten 
pause i utgangsposisjon 
før du fortsetter. 

Sit-ups 15 repetisjoner 3 sett  

Rygghev 15 repetisjoner, 3 sett  

Liggende benløft 2 12 repetisjoner, 3 sett  

Dips 12 repetisjoner, 3 sett  

Russian twist 20 repetisjoner, 3 sett 20 repetisjoner = 10 på 
hver side 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

 

 

 

 

 



 

ØKT 3 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
5 -10 minutter rask gange 
eller rolig jogging 
 
Lav intensitet 

Maksimalt 25 minutter. 
Jogg så lenge du klarer 
uten å måtte gå. 
Middels intensitet 

5 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
Lav intensitet 

 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Push-ups 15 repetisjoner, 3 sett Ta så mange push-ups på 

tærne du kan. Ta en liten 
pause i utgangsposisjon 
dersom du trenger det. 

Sit-ups 15 repetisjoner, 3 sett  

Spensthopp 12 repetisjoner, 3 sett  

Planke 1 minutt, 3 sett  

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

ØKT 4 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
10 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
 
Lav - middels intensitet 

1 minutt rask løping 1 
minutt rask gange. 
Gjenta 7 ganger. 
Høy intensitet løping 
Lav intensitet gange 

5 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
 
Lav intensitet 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 2. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

 

 

 

 

 

 



 

UKE 10 

ØKT 1 

Utholdenhet 

Langtur. Gå en tur i skog / fjell / mark. Finn en løype med ulendt terreng. Økten skal 
vare i minimum en time, gjerne to. Du skal holde middels høy intensitet under hele 
økten. Bruk gjerne skoene du har fått utdelt fra Garden. 

Uttøying: Uttøyingsprogram 2. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

 

ØKT 2 

Oppvarming: 10 minutter rolig jogging. Husk å bruke armene aktivt! 
Lav - middels intensitet. 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Burpees 10 repetisjoner, 3 sett  

Ettbeins seteløft 12 repetisjoner, 3 sett  

Sideplanke 40 sekunder, 2 sett  

Bulgarsk utfall 12 repetisjoner, 3 sett 10 repetisjoner = 10 på 
hver side 

Push-ups 15 repetisjoner, 3 sett Ta så mange push-ups på 
tærne du kan. Ta en liten 
pause i utgangsposisjon 
før du fortsetter. 

Sit-ups 15 repetisjoner 3 sett  

Rygghev 15 repetisjoner, 3 sett  

Liggende benløft 2 12 repetisjoner, 3 sett  

Dips 12 repetisjoner, 3 sett  

Russian twist 20 repetisjoner, 3 sett 20 repetisjoner = 10 på 
hver side 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek. 

 

 

 

 

 



 

ØKT 3 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
5 -10 minutter rask gange 
eller rolig jogging 
 
Lav intensitet 

Maksimalt 25 minutter. 
Jogg så lenge du klarer 
uten å måtte gå. 
Middels intensitet 

5 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
Lav intensitet 

 

 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Push-ups 15 repetisjoner, 3 sett Ta så mange push-ups på 

tærne du kan. Ta en liten 
pause i utgangsposisjon 
før du fortsetter. 

Sit-ups 15 repetisjoner, 3 sett  

Spensthopp 12 repetisjoner, 3 sett  

Planke 1 minutt, 3 sett  

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

 

ØKT 4 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
10 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
 
Lav – middels intensitet  

1 minutt rask løping 1 
minutt rask gange. 
Gjenta 8 ganger. 
Høy intensitet løping 
Lav intensitet gange 

5 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
 
Lav intensitet 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 2. Hold hver øvelse i min 30 sek. 

 

 

 

 



 

UKE 11 

ØKT 1 

Utholdenhet 

Langtur. Gå en tur i skog / fjell / mark. Finn en løype med ulendt terreng. Økten skal 
vare i minimum en time, gjerne to. Du skal holde middels høy intensitet under hele 
økten. Bruk gjerne skoene du har fått utdelt fra Garden. 

Uttøying: Uttøyingsprogram 2. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

 

ØKT 2 

Oppvarming: 10 minutter rolig jogging. Husk å bruke armene aktivt! 
Lav - middels intensitet. 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Burpees 12 repetisjoner, 3 sett  

Ettbeins seteløft 12 repetisjoner, 3 sett  

Sideplanke 50 sekunder, 2 sett  

Bulgarsk utfall 12 repetisjoner, 3 sett  

Push-ups 15 repetisjoner, 3 sett  

Sit-ups 20 repetisjoner 3 sett  

Rygghev 15 repetisjoner, 3 sett  

Liggende benløft 2 15 repetisjoner, 3 sett  

Dips 15 repetisjoner, 3 sett  

Russian twist 20 repetisjoner, 3 sett  

 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ØKT 3 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
5 -10 minutter rask gange 
eller rolig jogging 
 
Lav intensitet 

Maksimalt 25 minutter. 
Jogg så lenge du klarer 
uten å måtte gå. 
Middels intensitet 

5 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
Lav intensitet 

 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Push-ups 15 repetisjoner, 3 sett  

Sit-ups 20 repetisjoner, 3 sett  

Spensthopp 12 repetisjoner, 3 sett  

Planke 1 minutt, 3 sett  

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

ØKT 4 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
10 minutter rask gange 
eller rolig jogging 
 
 
Lav intensitet 

1 minutt rask løping 1 
minutt rask gange. Gjenta 
9 ganger. 
Høy intensitet løping 
Lav intensitet gange 

5 minutter rask gange 
eller rolig jogging 
 
 
Lav intensitet 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 2. Hold hver øvelse i min 30 sek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

UKE 12 

Denne uken skal det kun gjennomføres 2 treningsøkter, en styrkeøkt og en løpeøkt. 

Husk likevel å være i aktivitet denne uken. 

ØKT 1 

Oppvarming: 10 minutter rolig jogging. Husk å bruke armene aktivt! 

Styrke 

Øvelse Antall Tips 
Burpees 12 repetisjoner, 3 sett  

Ettbeins seteløft 12 repetisjoner, 3 sett  

Sideplanke 50 sekunder, 2 sett  

Bulgarsk utfall 12 repetisjoner, 3 sett  

Push-ups 15 repetisjoner, 3 sett  

Sit-ups 20 repetisjoner 3 sett  

Rygghev 15 repetisjoner, 3 sett  

Liggende benløft 2 15 repetisjoner, 3 sett  

Dips 15 repetisjoner, 3 sett  

Russian twist 20 repetisjoner, 3 sett  

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

 

ØKT 2 

Utholdenhet 

Oppvarming Hoveddel Nedvarming 
10 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
 
Lav - middels intensitet 

1 minutt rask løping 1 
minutt rask gange. 
Gjenta 10 ganger. 
Høy intensitet løping 
Lav intensitet gange 

5 minutter rask gange eller 
rolig jogging 
 
 
Lav intensitet 

 

Uttøying: Uttøyingsprogram 1. Hold hver øvelse i min 30 sek.  

 

 

 

 



 
 1. Knebøy #6385

Stå med hoftebreddes avstand mellom beina. Bøy ned til ca.
90 grader i knærne og sett rumpa ut som om du skal sette deg
på en stol.Legg mer vekt bak på foten og sjekk at du har knær
over tær. Strekk deg opp til stående igjen.

 
 2. Utfall #601

Stå med samlede ben og sett armene i siden. Løft det ene
benet, og fall framover. Når benet treffer gulvet bremser du
bevegelsen til kroppen er i dyp posisjon. Pass på at du har
knær over tær. Spark ifra og returner til startstillingen.

 
 3. Utfall med hopp #8818

Start i en splittbøy posisjon. Fra denne posisjonen hopper du
opp mot taket og flytter føttene, slik at du lander med motsatt
ben frem. I denne øvelsen er det viktig at overkroppen holdes
rett, og at kraften av hoppet går oppover. Stabiliser kneet for å
unngå at kneet faller innover. 

 
 4. Bulgarsk utfall #8616

Stå med bakre ben på stol. Senk deg ned til du har ca 90
grader i fremste kne og skyv deg opp til utgangsposisjon igjen.
Kne og tå skal peke rett frem og ryggen holdes rett under hele
øvelsen.

 
 5. Push-up på knærne #28

Stå på knærne med en fiksert kropp hvor du har skulderleddet,
hofteleddet og kneleddet på rett linje. Ha mer enn
skulderbreddes avstand mellom hendene. Senk kroppen ned
med albuene ut til siden og press tilbake, uten å knekke i
hoften.

 
 6. Push-up #29

Stå på føtter og hender med en fiksert kropp hvor du har
skulderleddet, hofteleddet og kneleddet på rett linje. Ha mer
enn skulderbreddes avstand mellom hendene. Senk kroppen
ned med albuene ut til siden og press tilbake, uten å knekke i
hoften.
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 7. Spensthopp #10306
Start i en stående posisjon. Bøy så i knærne og berør bakken
med hendene. Hopp opp med maksimal kraft fra
knebøyposisjonen og strekk armene opp over hodet.

 
 8. Burpee uten push-ups #8805

Start i en stående posisjon. Start bevegelsen ved å bøye
knærne, sette hendene i bakken og strekke bena ut bak
kroppen. Stopp med kroppen i push-ups posisjon. Fra denne
posisjonen flytter du føttene inn mot hendene, hopper opp fra
en dyp knebøy posisjon og strekker armene opp over hodet.

 9. Burpee med push up #10467
Start i en stående posisjon. Start bevegelsen ved å bøye på
knærne, sette hendene i bakken og strekke bena ut bak
kroppen. Fra push-ups posisjonen senkes kroppen ned til
bakken. Press kroppen opp i en push-up posisjon. Flytt føttene
raskt inn under kroppen. Hopp opp fra en dyp knebøy posisjon
og strekk armene opp over hode. Repeter.

 10. Planken #701
Stå på tær og albuer og la bekkenet hvile mot gulvet. Løft
bekkenet opp fra gulvet ved å stramme opp i rygg og mage.
Kroppen skal være rett uten knekk i hofteleddet. Stabilisér
kroppen og hold stillingen. Kom rolig tilbake til utgangsstilling

 11. Sideplanke på kne #9444
Ligg på siden med det underste benet bøyd og støtt deg på
albuen. Aktiver magemuskulaturen og hev bekkenet fra
underlaget til kroppen er strak. Hold og deretter senk bekken
rolig ned igjen. 

 12. Sideplanke #11323
Ligg på siden og støtt deg på den ene albuen. Løft hoften fra
underlaget og finn nøytralstillingen i rygg og bekken. Hold
stillingen og vend tilbake til utgangsposisjon før du gjentar.
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 13. Firfotstående diagonalhev av arm og ben #11983
Stå på alle fire. Løft  arm samt motsatt sides ben opp fra
underlaget på innpust og på utpust før albuen mot kneet. Utfør
alle repetisjoner på en side får du bytter til motsatt side.

 
 14. Planken m/benløft #8170

Stå på strake armer og tærne. Vær påpasselig med å holde
ryggen rett under hele øvelsen. Hold stillingen mens du løfter
det ene benet opp fra bakken til vannrett. 

 15. Mageliggende rygghev #13
Ligg på magen med armene under hodet. Før skulderbladene
sammen, knip setet, aktiver ryggmuskulaturen og løft
overkroppen opp fra gulvet til myk bue. Se ned i gulvet og hold
stillingen i 3-5 sek. Deretter senker du overkroppen rolig
tilbake. Husk å puste når du holder stilling. 

 16. Sit-up #3346
Ligg på ryggen med armene krysset over brystet og med
knærne bøyd. Løft hodet og overkroppen, inntil kun korsryggen
berører underlaget, og senk tilbake. Sørg for en jevn
bevegelse.

 
 17. Liggende benløft 1 #8345

Ligg på ryggen med strake ben og armene ned langs siden litt
ut fra kroppen. Hold bena nokså strake under hele øvelsen.
Løft bena opp til de er horisontale, senk bena rolig ned til de
nesten treffer gulvet og gjenta.

 
 18. Liggende benløft 2 #8346

Ligg på ryggen med strake ben og armene ned langs siden og
litt ut fra kroppen. Hold bena nokså strake under hele øvelsen.
Løft bena opp til loddrett, stram magemusklaturen samtidig
som du løfter sete litt opp fra gulvet. Senk rolig ned til bena
nesten treffer gulvet og gjenta.
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 19. Russian twist #8620

Sitt på en matte med bøyde hofter og knær. Len overkroppen
litt bakover uten å krumme i korsryggen og roter overkroppen
til annenhver side. Bruk vannflasken din som vekt. 

 
 20. Seteløft #778

Plasser fotsålene på gulvet og armene ut til siden. Vipp
bekkenet bakover. Aktivér den nederste og dypeste delen av
magemuskulaturen, trekk navlen inn mot ryggraden og lag "flat
mage". Løft bekkenet opp fra gulvet helt til du ligger på
skulderbladene. Senk og løft langsomt.

 
 21. Ettbeins seteløft #786

Plasser fotsålene på gulvet og armene ut til siden. Vipp
bekkenet bakover. Aktivér den nederste og dypeste delen av
magemuskulaturen, trekk navlen inn mot ryggraden og lag "flat
mage". Strekk det ene benet og løft bekkenet opp til du ligger
på skulderbladene. Senk og løft langsomt. Gjenta med det
andre benet.

 
 22. Dips på en benk #23

Støtt deg mot benken med ca. skulderbreddes grep. Kroppen
holdes tilnærmet strak slik at kun hælene er i gulvet. Bøy i
albuen slik at de peker bak og senk kroppen ned mot gulvet.
Press opp igjen.
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 1. Framside lår og hofte #345
Plasser det ene kneet i gulvet og stå med oppreist overkropp.
Hold omkring ankelen og trekk hælen opp mot baken. Hvis du
ikke får tak i ankelen behold foten på gulvet.  Press hoften fram
til du kjenner strekket på framsiden av låret og over hoften. 

 2. Bakside lår og legg #675
Stå med hendene i siden, bøy litt i det ene kneet og strekk det
andre benet. Press tærne opp mot deg og senk overkroppen
langsomt framover til du kjenner at det strekker på baksiden av
benet. Unngå å krumme ryggen. 

 3. Innside lår #673
Stå på det ene kneet og plasser det andre benet ut til siden.
Legg tyngden over mot det strake benet til du kjenner det
strekker på innsiden av låret. 

 4. Bakside lår og sete #6563
Ligg på ryggen med bøyde ben og føttene i gulvet. Løft og
strekk det ene benet mot taket. Grip omkring benet og trekk
det forsiktig mot deg, til du kjenner det strekker på baksiden av
låret. 

 5. Tøying setemuskler #337
Ligg med det ene benet krysset over det andre, slik at ankelen
hviler på motsatt kne. Hold omkring låret og trekk det mot
brystet til du kjenner at det strekker i setemuskulaturen. 

 6. Mage og framside lår #415
Ligg på magen, løft føttene mot baken og ta grep omkring
begge anklene. Kjenn at det strekker på framsiden av lårene
og overkroppen. Her kan du rulle lett fram og tilbake. 
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 7. Bakside lår og legg #346
Stå med helt strake ben og bøy deg framover til du kjenner at
det strekker på baksiden av benene. Forsøk å la overkroppen
henge tungt ned mot gulvet.

 
 8. Tøyning triceps #8399

Stå eller sitt. Strekk venstre arm og bøy albuen slik at du
holder venstre hånd bak hodet. Hold ett håndkle, tau el. Ta tak i
andre enden av håndkleet med høyre hånd. Bruk høyre hånd til
å dra venstre hånd i mer bøy slik at du kjenner en strekk på
baksiden av venstre overarm. 

 9. Tøying av brystmuskulatur #321
Stå med siden til en ribbevegg, dørkarm eller lignende. Strekk
den ene armen ut, ha en liten bøy i albuen og fest grepet over
hodehøyde. Drei kroppen langsomt vekk fra festet til du
kjenner et godt strekk i brystmuskulaturen. 

 10. Rotasjon av korsrygg i ryggleie #10275
Ligg på ryggen med strake ben og armene rett ut til siden. Løft
så det ene benet strakt opp fra gulvet, roter kroppen over mot
motsatt side og beveg foten ned mot gulvet. Forsøk å ha
armene og øvre del av rygg på gulvet hele tiden. Kom rolig
tilbake til utgangsstilling og gjenta til motsatt side.
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 1. Framside lår og hofte #357
Stå med strak kropp. Ta grep om den ene ankelen og trekk
hælen opp mot baken. Press hoften fram til du kjenner at det
strekker på fremsiden av låret. Sørg for å holde knærne
samlet. 

 2. Bakside legg #353
Stå skrått opp mot veggen/treet slik at det ene benet er bøyd
og det andre er strakt og plassert i forlengelse av kroppen.
Hold hælen i gulvet og press hoften framover til du kjenner at
det strekker på baksiden av leggen. 

 3. Innside lår #350
Stå med spredde ben og legg tyngden over på det ene benet.
Bøy i kneet helt til du kjenner strekket på innsiden av det
motsatte låret. 

 
 4. Squat to stand #8643

Sitt på huk og ta tak i skotuppene med hendene. Strekk så ut i
knærne mens du hele tiden holder tak i skoene dine. Senk rolig
ned til huksittende igjen.
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