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

Uge Sæt Reps Tempo Rest RIR Sæt 1 Sæt 2 Sæt 3 Sæt 4 Sæt 5 Sæt 6
1 3 10-12 Kontrolleret 30 sek 1-2
2 3 10-12 Kontrolleret 30 sek 1-2
3 3 10-12 Kontrolleret 30 sek 1-2
4 3 10-12 Kontrolleret 30 sek 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 1,5 min 1-2
2 3 10-12 Kontrolleret 1,5 min 1-2
3 3 10-12 Kontrolleret 1,5 min 1-2
4 3 10-12 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 30 sek 1-2
2 3 10-12 Kontrolleret 30 sek 1-2
3 3 10-12 Kontrolleret 30 sek 1-2
4 3 10-12 Kontrolleret 30 sek 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 1,5 min 1-2
2 3 10-12 Kontrolleret 1,5 min 1-2
3 3 10-12 Kontrolleret 1,5 min 1-2
4 3 10-12 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 30 sek 0-1
2 3 10-12 Kontrolleret 30 sek 0-1
3 3 10-12 Kontrolleret 30 sek 0-1
4 3 10-12 Kontrolleret 30 sek 0-1

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

Dato

C2) Walking lunges

Dato

C1) Back extension

B2) Pulldown

Navn: 
Dato: 
Program: Fullbody begynder

B1) Liggende brystpres

A2)Lying leg curl

A1) Split squat - evt uden vægt eller håndvægte

Dato

Dato

Dato

Helkropsprogram for begyndere. Der er både bøj og stærk over de store led, flerledsøvelser og nemhed tænkt med
i programmet. Det tager ca. 30-40 min. at udføre, efter opvarmning.

Udfør alle 3 supersæt (2 øvelser uden pause imellem) inden du går videre til næste.

Udfør øvelserne så du sænker vægtene på 2-3 sekunder.

 
 

1. Split squat

Stå med stangen hvilende på skuldrene. Det aktive ben placeres et
godt stykke foran det andet. Bøj ned til ca. 90 grader i knæet og pres
op igen. Hold overkroppen oprejst og blikket ligefrem under hele
bevægelsen. Byt ben og gentag.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

2. Gym 80 Lying leg curl

Lig på maven på apparatet og hold om håndtagene. Begge skal være
under puden. Bøj knæene og træk puden op imod sædet, sænk
derefter puden forsigtigt tilbage igen.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 8

 
 

3. Pulldown smalt greb

Brug et smalt greb, læn dig lidt bagover og kig skråt op. Pres
brystkassen frem og træk ned til øverste del af brystet. Før langsomt
tilbage og gentag.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

4. Liggende brystpres

Lig på ryggen med fødderne i gulvet og hold håndvægtene med strakte
arme over brystet.. Sænk håndvægtene i en let bue mod ydersiden af
skulderen og pres op igen med større hastighed. 

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

5. Rygbøj strakt

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.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

6. Gående udfald med håndvægte

Stå med samlede ben, og hold en håndvægt i hver hånd. Løft det ene
ben, og gå fremad i en lige linje. Når det bagerste ben rammer gulvet,
sætter du fra og tager et nyt skridt med det andet ben.

Start evt. uden vægt, det er som regel rigeligt med egen kropsvægt.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 30

Fullbody begynder 1  
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Helkropsprogram for begyndere. Der er både bøj og stærk over de store led, flerledsøvelser og nemhed tænkt med
i programmet. Det tager ca. 30-40 min. at udføre, efter opvarmning.

Udfør alle 3 supersæt (2 øvelser uden pause imellem) inden du går videre til næste.

Udfør øvelserne så du sænker vægtene på 2-3 sekunder.

 
 

1. Split squat

Stå med stangen hvilende på skuldrene. Det aktive ben placeres et
godt stykke foran det andet. Bøj ned til ca. 90 grader i knæet og pres
op igen. Hold overkroppen oprejst og blikket ligefrem under hele
bevægelsen. Byt ben og gentag.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

2. Gym 80 Lying leg curl

Lig på maven på apparatet og hold om håndtagene. Begge skal være
under puden. Bøj knæene og træk puden op imod sædet, sænk
derefter puden forsigtigt tilbage igen.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 8

 
 

3. Pulldown smalt greb

Brug et smalt greb, læn dig lidt bagover og kig skråt op. Pres
brystkassen frem og træk ned til øverste del af brystet. Før langsomt
tilbage og gentag.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

4. Liggende brystpres

Lig på ryggen med fødderne i gulvet og hold håndvægtene med strakte
arme over brystet.. Sænk håndvægtene i en let bue mod ydersiden af
skulderen og pres op igen med større hastighed. 

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

5. Rygbøj strakt

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.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

6. Gående udfald med håndvægte

Stå med samlede ben, og hold en håndvægt i hver hånd. Løft det ene
ben, og gå fremad i en lige linje. Når det bagerste ben rammer gulvet,
sætter du fra og tager et nyt skridt med det andet ben.

Start evt. uden vægt, det er som regel rigeligt med egen kropsvægt.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 30

Fullbody begynder 1  
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Helkropsprogram for begyndere. Der er både bøj og stærk over de store led, flerledsøvelser og nemhed tænkt med
i programmet. Det tager ca. 30-40 min. at udføre, efter opvarmning.

Udfør alle 3 supersæt (2 øvelser uden pause imellem) inden du går videre til næste.

Udfør øvelserne så du sænker vægtene på 2-3 sekunder.

 
 

1. Split squat

Stå med stangen hvilende på skuldrene. Det aktive ben placeres et
godt stykke foran det andet. Bøj ned til ca. 90 grader i knæet og pres
op igen. Hold overkroppen oprejst og blikket ligefrem under hele
bevægelsen. Byt ben og gentag.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

2. Gym 80 Lying leg curl

Lig på maven på apparatet og hold om håndtagene. Begge skal være
under puden. Bøj knæene og træk puden op imod sædet, sænk
derefter puden forsigtigt tilbage igen.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 8

 
 

3. Pulldown smalt greb

Brug et smalt greb, læn dig lidt bagover og kig skråt op. Pres
brystkassen frem og træk ned til øverste del af brystet. Før langsomt
tilbage og gentag.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

4. Liggende brystpres

Lig på ryggen med fødderne i gulvet og hold håndvægtene med strakte
arme over brystet.. Sænk håndvægtene i en let bue mod ydersiden af
skulderen og pres op igen med større hastighed. 

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

5. Rygbøj strakt

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.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

6. Gående udfald med håndvægte

Stå med samlede ben, og hold en håndvægt i hver hånd. Løft det ene
ben, og gå fremad i en lige linje. Når det bagerste ben rammer gulvet,
sætter du fra og tager et nyt skridt med det andet ben.

Start evt. uden vægt, det er som regel rigeligt med egen kropsvægt.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 30

Fullbody begynder 1  
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Helkropsprogram for begyndere. Der er både bøj og stærk over de store led, flerledsøvelser og nemhed tænkt med
i programmet. Det tager ca. 30-40 min. at udføre, efter opvarmning.

Udfør alle 3 supersæt (2 øvelser uden pause imellem) inden du går videre til næste.

Udfør øvelserne så du sænker vægtene på 2-3 sekunder.

 
 

1. Split squat

Stå med stangen hvilende på skuldrene. Det aktive ben placeres et
godt stykke foran det andet. Bøj ned til ca. 90 grader i knæet og pres
op igen. Hold overkroppen oprejst og blikket ligefrem under hele
bevægelsen. Byt ben og gentag.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

2. Gym 80 Lying leg curl

Lig på maven på apparatet og hold om håndtagene. Begge skal være
under puden. Bøj knæene og træk puden op imod sædet, sænk
derefter puden forsigtigt tilbage igen.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 8

 
 

3. Pulldown smalt greb

Brug et smalt greb, læn dig lidt bagover og kig skråt op. Pres
brystkassen frem og træk ned til øverste del af brystet. Før langsomt
tilbage og gentag.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

4. Liggende brystpres

Lig på ryggen med fødderne i gulvet og hold håndvægtene med strakte
arme over brystet.. Sænk håndvægtene i en let bue mod ydersiden af
skulderen og pres op igen med større hastighed. 

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

5. Rygbøj strakt

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.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

6. Gående udfald med håndvægte

Stå med samlede ben, og hold en håndvægt i hver hånd. Løft det ene
ben, og gå fremad i en lige linje. Når det bagerste ben rammer gulvet,
sætter du fra og tager et nyt skridt med det andet ben.

Start evt. uden vægt, det er som regel rigeligt med egen kropsvægt.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 30

Fullbody begynder 1  
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Helkropsprogram for begyndere. Der er både bøj og stærk over de store led, flerledsøvelser og nemhed tænkt med
i programmet. Det tager ca. 30-40 min. at udføre, efter opvarmning.

Udfør alle 3 supersæt (2 øvelser uden pause imellem) inden du går videre til næste.

Udfør øvelserne så du sænker vægtene på 2-3 sekunder.

 
 

1. Split squat

Stå med stangen hvilende på skuldrene. Det aktive ben placeres et
godt stykke foran det andet. Bøj ned til ca. 90 grader i knæet og pres
op igen. Hold overkroppen oprejst og blikket ligefrem under hele
bevægelsen. Byt ben og gentag.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

2. Gym 80 Lying leg curl

Lig på maven på apparatet og hold om håndtagene. Begge skal være
under puden. Bøj knæene og træk puden op imod sædet, sænk
derefter puden forsigtigt tilbage igen.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 8

 
 

3. Pulldown smalt greb

Brug et smalt greb, læn dig lidt bagover og kig skråt op. Pres
brystkassen frem og træk ned til øverste del af brystet. Før langsomt
tilbage og gentag.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

4. Liggende brystpres

Lig på ryggen med fødderne i gulvet og hold håndvægtene med strakte
arme over brystet.. Sænk håndvægtene i en let bue mod ydersiden af
skulderen og pres op igen med større hastighed. 

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

5. Rygbøj strakt

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.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

6. Gående udfald med håndvægte

Stå med samlede ben, og hold en håndvægt i hver hånd. Løft det ene
ben, og gå fremad i en lige linje. Når det bagerste ben rammer gulvet,
sætter du fra og tager et nyt skridt med det andet ben.

Start evt. uden vægt, det er som regel rigeligt med egen kropsvægt.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 30

Fullbody begynder 1  
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Helkropsprogram for begyndere. Der er både bøj og stærk over de store led, flerledsøvelser og nemhed tænkt med
i programmet. Det tager ca. 30-40 min. at udføre, efter opvarmning.

Udfør alle 3 supersæt (2 øvelser uden pause imellem) inden du går videre til næste.

Udfør øvelserne så du sænker vægtene på 2-3 sekunder.

 
 

1. Split squat

Stå med stangen hvilende på skuldrene. Det aktive ben placeres et
godt stykke foran det andet. Bøj ned til ca. 90 grader i knæet og pres
op igen. Hold overkroppen oprejst og blikket ligefrem under hele
bevægelsen. Byt ben og gentag.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

2. Gym 80 Lying leg curl

Lig på maven på apparatet og hold om håndtagene. Begge skal være
under puden. Bøj knæene og træk puden op imod sædet, sænk
derefter puden forsigtigt tilbage igen.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 8

 
 

3. Pulldown smalt greb

Brug et smalt greb, læn dig lidt bagover og kig skråt op. Pres
brystkassen frem og træk ned til øverste del af brystet. Før langsomt
tilbage og gentag.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

4. Liggende brystpres

Lig på ryggen med fødderne i gulvet og hold håndvægtene med strakte
arme over brystet.. Sænk håndvægtene i en let bue mod ydersiden af
skulderen og pres op igen med større hastighed. 

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

5. Rygbøj strakt

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.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 12

 
 

6. Gående udfald med håndvægte

Stå med samlede ben, og hold en håndvægt i hver hånd. Løft det ene
ben, og gå fremad i en lige linje. Når det bagerste ben rammer gulvet,
sætter du fra og tager et nyt skridt med det andet ben.

Start evt. uden vægt, det er som regel rigeligt med egen kropsvægt.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 30

Fullbody begynder 1  
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