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Opvarmning: 5-10 min. cykel/roning/stairmaster
Specifik: 3 x 5: inch worm + armsving

Uge Sæt Reps Tempo Rest RIR Sæt 1 Sæt 2 Sæt 3 Sæt 4 Sæt 5 Sæt 6
1 4 8-10 Kontrolleret 1,5-2 min 1-2
2 4 8-10 Kontrolleret 1,5-2 min 1-2
3 4 8-10 Kontrolleret 1,5-2 min 1-2
4 4 8-10 Kontrolleret 1,5-2 min 1-2

Uge Sæt Reps Tempo Rest RIR Sæt 1 Sæt 2 Sæt 3 Sæt 4 Sæt 5 Sæt 6
1 4 8-10 Kontrolleret 1,5 min 1-2
2 4 8-10 Kontrolleret 1,5 min 1-2
3 4 8-10 Kontrolleret 1,5 min 1-2
4 4 8-10 Kontrolleret 1,5 min 1-2

Uge Sæt Reps Tempo Rest RIR Sæt 1 Sæt 2 Sæt 3 Sæt 4 Sæt 5 Sæt 6
1 4 8-10 Kontrolleret 30 sek 1-2
2 4 8-10 Kontrolleret 30 sek 1-2
3 4 8-10 Kontrolleret 30 sek 1-2
4 4 8-10 Kontrolleret 30 sek 1-2

Uge Sæt Reps Tempo Rest RIR Sæt 1 Sæt 2 Sæt 3 Sæt 4 Sæt 5 Sæt 6
1 4 8-10 Kontrolleret 1,5 min 1-2
2 4 8-10 Kontrolleret 1,5 min 1-2
3 4 8-10 Kontrolleret 1,5 min 1-2
4 4 8-10 Kontrolleret 1,5 min 1-2

Uge Sæt Reps Tempo Rest RIR Sæt 1 Sæt 2 Sæt 3 Sæt 4 Sæt 5 Sæt 6
1 3 10-12 Kontrolleret 1 min 0-1
2 3 10-12 Kontrolleret 1 min 0-1
3 3 10-12 Kontrolleret 1 min 0-1
4 3 10-12 Kontrolleret 1 min 0-1

Uge Distance Runder
1
2
3
4

Notér evt. tid for hver runde

Dato

E1) Roning

500 m (x3)

D1) Back extension

C2) Pull ups eller pulldown - underhåndsgreb

Navn: 
Dato: 
Program: Fullbody intermediate

C1) Skrå brystpres med stang eller håndvægte

B1) Bulgarian split squat

A1) Dødløft

Dato

Dato

Dato

2 min paulse ml hver runde

Pause

Programmet er for dig der er i gang med at træne styrketræning. Vægtene bør vælges ud fra at når du er færdig
med dit sæt, kunne du godt have presset 1-2 reps mere hvis det virkelig gjaldt.

Programmet tager ca. 45-60 min.

 
 

1. Deadlift

Stil dig med hoftebredde, så stangen er lige over starten af
snørebåndene. Grib om stangen med armene udenpå dine lår, løft
med ret ryg og strakte arme, til du står helt op med stangen. 

Vægt:         kg, Sæt: 4 , Repetitioner: 6-8

 
 

2. Incline bench press

Lig på ryggen med fødderne på fodstøtten og stangen i strakte arme
over brystet. Sænk stangen roligt ned mod brystkassen og pres op
igen med større hastighed. Undgå at svaje i lænden.

Superset med Pullups

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 8-10

 
 

3. Pullups smalt greb, evt. excentrisk (langsom nedsænkning)

Hold rundt om stangen med underhåndsgreb og hæng med strakte
arme. Træk dig op til hagen er over håndgrebsniveau. Markér
slutstillingen og sænk langsomt tilbage.

Hvis du ikke kan lave pullups endnu, kan du stille dig op på en kasse,
så du har hagen over stangen, sænke dig langsomt ned 2-4 gange pr.
sæt.

Sæt: 3 , Repetitioner: 4-6 , Pause: 1 min 30 sek.

 
 

4. Bulgarian split squat

Start stående på en fod med strakt ben med tyngdepunktet lige
gennem kroppen og med lidt mere vægt på den bagerste del af foden,
du står på. Det ben, der ikke trænes, hviler på bænken og forbliver
passiv gennem øvelsen. 

Vægt:         kg, Sæt: 4 , Repetitioner: 8-10

 
 

5. Weighted Back extension

Lig med strakte ben og lad overkroppen hænge ned mod gulvet.
Spænd i mave- og lænderegionen og løft overkroppen i en rolig
bevægelse. Under bevægelsen er overkroppen strakt.

Brug en håndvægt eller vægtskive som ekstra vægt.

Vægt:         kg, Sæt: 4 , Repetitioner: 8-10 , Pause: 1 min 30 sek.

Fullbody Intermediate 2  
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Programmet er for dig der er i gang med at træne styrketræning. Vægtene bør vælges ud fra at når du er færdig
med dit sæt, kunne du godt have presset 1-2 reps mere hvis det virkelig gjaldt.

Programmet tager ca. 45-60 min.

 
 

1. Deadlift

Stil dig med hoftebredde, så stangen er lige over starten af
snørebåndene. Grib om stangen med armene udenpå dine lår, løft
med ret ryg og strakte arme, til du står helt op med stangen. 

Vægt:         kg, Sæt: 4 , Repetitioner: 6-8

 
 

2. Incline bench press

Lig på ryggen med fødderne på fodstøtten og stangen i strakte arme
over brystet. Sænk stangen roligt ned mod brystkassen og pres op
igen med større hastighed. Undgå at svaje i lænden.

Superset med Pullups

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 8-10

 
 

3. Pullups smalt greb, evt. excentrisk (langsom nedsænkning)

Hold rundt om stangen med underhåndsgreb og hæng med strakte
arme. Træk dig op til hagen er over håndgrebsniveau. Markér
slutstillingen og sænk langsomt tilbage.

Hvis du ikke kan lave pullups endnu, kan du stille dig op på en kasse,
så du har hagen over stangen, sænke dig langsomt ned 2-4 gange pr.
sæt.

Sæt: 3 , Repetitioner: 4-6 , Pause: 1 min 30 sek.

 
 

4. Bulgarian split squat

Start stående på en fod med strakt ben med tyngdepunktet lige
gennem kroppen og med lidt mere vægt på den bagerste del af foden,
du står på. Det ben, der ikke trænes, hviler på bænken og forbliver
passiv gennem øvelsen. 

Vægt:         kg, Sæt: 4 , Repetitioner: 8-10

 
 

5. Weighted Back extension

Lig med strakte ben og lad overkroppen hænge ned mod gulvet.
Spænd i mave- og lænderegionen og løft overkroppen i en rolig
bevægelse. Under bevægelsen er overkroppen strakt.

Brug en håndvægt eller vægtskive som ekstra vægt.

Vægt:         kg, Sæt: 4 , Repetitioner: 8-10 , Pause: 1 min 30 sek.

Fullbody Intermediate 2  
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Programmet er for dig der er i gang med at træne styrketræning. Vægtene bør vælges ud fra at når du er færdig
med dit sæt, kunne du godt have presset 1-2 reps mere hvis det virkelig gjaldt.

Programmet tager ca. 45-60 min.

 
 

1. Deadlift

Stil dig med hoftebredde, så stangen er lige over starten af
snørebåndene. Grib om stangen med armene udenpå dine lår, løft
med ret ryg og strakte arme, til du står helt op med stangen. 

Vægt:         kg, Sæt: 4 , Repetitioner: 6-8

 
 

2. Incline bench press

Lig på ryggen med fødderne på fodstøtten og stangen i strakte arme
over brystet. Sænk stangen roligt ned mod brystkassen og pres op
igen med større hastighed. Undgå at svaje i lænden.

Superset med Pullups

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 8-10

 
 

3. Pullups smalt greb, evt. excentrisk (langsom nedsænkning)

Hold rundt om stangen med underhåndsgreb og hæng med strakte
arme. Træk dig op til hagen er over håndgrebsniveau. Markér
slutstillingen og sænk langsomt tilbage.

Hvis du ikke kan lave pullups endnu, kan du stille dig op på en kasse,
så du har hagen over stangen, sænke dig langsomt ned 2-4 gange pr.
sæt.

Sæt: 3 , Repetitioner: 4-6 , Pause: 1 min 30 sek.

 
 

4. Bulgarian split squat

Start stående på en fod med strakt ben med tyngdepunktet lige
gennem kroppen og med lidt mere vægt på den bagerste del af foden,
du står på. Det ben, der ikke trænes, hviler på bænken og forbliver
passiv gennem øvelsen. 

Vægt:         kg, Sæt: 4 , Repetitioner: 8-10

 
 

5. Weighted Back extension

Lig med strakte ben og lad overkroppen hænge ned mod gulvet.
Spænd i mave- og lænderegionen og løft overkroppen i en rolig
bevægelse. Under bevægelsen er overkroppen strakt.

Brug en håndvægt eller vægtskive som ekstra vægt.

Vægt:         kg, Sæt: 4 , Repetitioner: 8-10 , Pause: 1 min 30 sek.

Fullbody Intermediate 2  
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Programmet er for dig der er i gang med at træne styrketræning. Vægtene bør vælges ud fra at når du er færdig
med dit sæt, kunne du godt have presset 1-2 reps mere hvis det virkelig gjaldt.

Programmet tager ca. 45-60 min.

 
 

1. Deadlift

Stil dig med hoftebredde, så stangen er lige over starten af
snørebåndene. Grib om stangen med armene udenpå dine lår, løft
med ret ryg og strakte arme, til du står helt op med stangen. 

Vægt:         kg, Sæt: 4 , Repetitioner: 6-8

 
 

2. Incline bench press

Lig på ryggen med fødderne på fodstøtten og stangen i strakte arme
over brystet. Sænk stangen roligt ned mod brystkassen og pres op
igen med større hastighed. Undgå at svaje i lænden.

Superset med Pullups

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 8-10

 
 

3. Pullups smalt greb, evt. excentrisk (langsom nedsænkning)

Hold rundt om stangen med underhåndsgreb og hæng med strakte
arme. Træk dig op til hagen er over håndgrebsniveau. Markér
slutstillingen og sænk langsomt tilbage.

Hvis du ikke kan lave pullups endnu, kan du stille dig op på en kasse,
så du har hagen over stangen, sænke dig langsomt ned 2-4 gange pr.
sæt.

Sæt: 3 , Repetitioner: 4-6 , Pause: 1 min 30 sek.

 
 

4. Bulgarian split squat

Start stående på en fod med strakt ben med tyngdepunktet lige
gennem kroppen og med lidt mere vægt på den bagerste del af foden,
du står på. Det ben, der ikke trænes, hviler på bænken og forbliver
passiv gennem øvelsen. 

Vægt:         kg, Sæt: 4 , Repetitioner: 8-10

 
 

5. Weighted Back extension

Lig med strakte ben og lad overkroppen hænge ned mod gulvet.
Spænd i mave- og lænderegionen og løft overkroppen i en rolig
bevægelse. Under bevægelsen er overkroppen strakt.

Brug en håndvægt eller vægtskive som ekstra vægt.

Vægt:         kg, Sæt: 4 , Repetitioner: 8-10 , Pause: 1 min 30 sek.

Fullbody Intermediate 2  
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Programmet er for dig der er i gang med at træne styrketræning. Vægtene bør vælges ud fra at når du er færdig
med dit sæt, kunne du godt have presset 1-2 reps mere hvis det virkelig gjaldt.

Programmet tager ca. 45-60 min.

 
 

1. Deadlift

Stil dig med hoftebredde, så stangen er lige over starten af
snørebåndene. Grib om stangen med armene udenpå dine lår, løft
med ret ryg og strakte arme, til du står helt op med stangen. 

Vægt:         kg, Sæt: 4 , Repetitioner: 6-8

 
 

2. Incline bench press

Lig på ryggen med fødderne på fodstøtten og stangen i strakte arme
over brystet. Sænk stangen roligt ned mod brystkassen og pres op
igen med større hastighed. Undgå at svaje i lænden.

Superset med Pullups

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 8-10

 
 

3. Pullups smalt greb, evt. excentrisk (langsom nedsænkning)

Hold rundt om stangen med underhåndsgreb og hæng med strakte
arme. Træk dig op til hagen er over håndgrebsniveau. Markér
slutstillingen og sænk langsomt tilbage.

Hvis du ikke kan lave pullups endnu, kan du stille dig op på en kasse,
så du har hagen over stangen, sænke dig langsomt ned 2-4 gange pr.
sæt.

Sæt: 3 , Repetitioner: 4-6 , Pause: 1 min 30 sek.

 
 

4. Bulgarian split squat

Start stående på en fod med strakt ben med tyngdepunktet lige
gennem kroppen og med lidt mere vægt på den bagerste del af foden,
du står på. Det ben, der ikke trænes, hviler på bænken og forbliver
passiv gennem øvelsen. 

Vægt:         kg, Sæt: 4 , Repetitioner: 8-10

 
 

5. Weighted Back extension

Lig med strakte ben og lad overkroppen hænge ned mod gulvet.
Spænd i mave- og lænderegionen og løft overkroppen i en rolig
bevægelse. Under bevægelsen er overkroppen strakt.

Brug en håndvægt eller vægtskive som ekstra vægt.

Vægt:         kg, Sæt: 4 , Repetitioner: 8-10 , Pause: 1 min 30 sek.

Fullbody Intermediate 2  
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6. Roning

Sæt belastningen på 10 for herrer, 6 for kvinder. 

Ro så hurtigt du kan, men find et tempo du kan holde.

2 minutters pause mellem de 3x500 m.

Distance : 0,5 km, Repetitioner: 3 , Pause: 2 min 0 sek.

Fullbody Intermediate 2  
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