Parktrening
Kom i ditt livs form... Utendørs!

Øvelsesguide med bilder og
instruksjoner. For alle nivåer,
fra nybegynnere til godt trente!
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Parktrening – 101

Man trenger ikke ha tilgang til avanserte treningsfasiliteter for å få til
en bra treningsøkt! Faktisk så kan det å trene ute på flere måter være
enda bedre enn det å trene inne. Man kan kanskje ikke kjøre blytunge
markløft eller knebøy, eller ha en hard benkpress-økt, som man kan på et
studio, men man kan i aller høyeste grad pushe kroppen. Ikke nok med
det, men man får frisk luft og bakkekontakt ('earthing'). Er man heldig,
så titter også solen og dens vitamin D-boostende stråler frem, og man
kommer i tale med hyggelige, likesinnede mennesker (det kan ofte føles
mer naturlig å sosialisere i ute-gym settinger enn på et studio).
Når man trener i park (eller hjemme for den saks skyld), så føles det
naturlig å trene på en noe annen måte enn på et studio. Parktrening vil
typisk få et crosstraining-aktig preg. Man trener ikke så tungt som man
kanskje ville gjort på et treningsstudio, men til gjengjeld har man noe
mindre pauser mellom serier og øvelser. Dermed får man ikke bare i gang
musklene, men også i aller høyeste grad det kariovaskulære systemet og
pusten. For de som er vant til å kjøre 5x5 i markøft, med lange pauser
mellom hvert sett, så høres dette kanskje sært og tullete ut. Og er

målet å løfte sykt mye i akkurat markløft, så vil det jo selvfølgelig ikke
være optimalt. Er derimot målet å få en sunn kropp og balansert fysikk,
så vil det kunne være er en svært gunstig form for trening.
Erfarne styrketreningsentusiaster vil kanskje tenke at kroppsvekt,
strikker og steiner ikke vil gi dem nok motstand. Dette vil nok være
riktig i f.eks. en øvelse som knebøy, men på de aller fleste andre områder,
så kan det hevdes at selv 'gym junkies' kan få veldig bra utbytte av
parktrening. Faktisk vil det kunne være fordelaktig for en som i hovedsak
er vant til tung studiotrening å variere med litt park- eller
hjemmetrening. Såfremt man legger opp øktene på en smart måte, noe
som bla. vil inkludere å strategisk regulere pausene og rekkefølgen man
utfører øvelsene i, så vil man kunne få gode resultater av trening med
strikk, kroppsvekt, stein, o.l.
Når man trener i park føles det naturlig å trene hele eller store deler av
kroppen hver gang. Det kan oppnås ved å kjøre flere ulike typer øvelser.
F.eks. vil én økt kunne inkludere steinløft, bulgarske utfall, push-ups,
stående roing, 'omvendt skulderpress' og planke. Gjennomfører man en slik
type økt 2-3 ganger per uke, så vil man kunne oppleve god fremgang,
spesielt hvis man er nybegynner. Det som kan være lurt er å velge et par
øvelser som det er mulig å måle fremgang i (slik som f.eks. pull-ups), som
man gjennomfører ofte og fokusurer på å bli sterkere i. Utover dette er
det helt fint å variere en del. Teknikk vil alltid være viktig og
utslagsgivende ift. skaderisiko og treningsutbytte, noe som er mye av
bakgrunnen for denne guiden...

Om guiden
Mitt navn er Eirik Garnås, og det er
jeg som står bak denne
parktreningsguiden. Jeg begynte som
personlig trener (PT) i 2011, da i
SATS, og har siden det jobbet med
trening, ernæring og helse på flere
ulike arenaer (For mer info om meg
og det jeg tilbyr, se
www.CoachEirik.no). Sommeren 2014
begynte jeg i større grad å
interessere meg for utetrening i
Eirik Garnås
grønne områder og filmet også en del
Instruktør/coach
videomateriale ifm. slik aktivitet.
Fast forward to våren 2020, og jeg begynte å kjøre mer rutinemessig
personlig trening i park-setting, delvis fordi treningssentre var stengt
pga. korona-utbruddet, men også fordi det å trene ute er helt konge.
Etter hvert som jeg bygget meg opp mer erfaring på området og
øvelsesrepertoaret mitt vokste, så fikk jeg tanken om at det kunne vært
kult å utvikle en parktreningsguide med øvelser og instruksjoner, både for
min egen del, for å ha en oversikt over ting, men også for å skape noe som
andre potensielt kan få utbytte av. Jeg har tidligere utformet en
lignende manual fokusert rundt styrketrening på studio, så det å utvikle
en guide for trening utenfor studio, slik som i park eller hjemme, virket
som en naturlig og fin fortsettelse.
Denne gangen fikk jeg tanken om at det ville vært kult å ikke vise alle
øvelsene selv, og jeg hørte derfor med to bekjente (én mann og én kvinne)
om de ville stille som treningsmodeller, noe de begge var ivrige på. Markus
N. Torgersen hørte jeg med fordi han er en kul og sterk fyr som har

drevet mye med 'fritrening'. Det at han har mye erfaring på området
gjør at han kan vise forholdsvis avanserte øvelser på en god måte. Jeg
hadde selv observert ham in action, noe som gav meg et inntrykk av hva
han dugde til. Kristin Forsnes fikk jeg med fordi hun er en bra dame som
hadde fått dreisen på mange øvelser gjennom personlig trening i park med
meg.

Kristin Forsnes
Utøver/treningsmodell

Markus N. Torgersen
Utøver/treningsmodell

Formålet med guiden er å gi en oversikt over øvelser man kan kjøre i park
(de fleste øvelsene vil også kunne utføres andre steder, som f.eks.
hjemme i stua, på kontoret eller på et treningssenter). Istedenfor å
strebe etter å inkludere hver eneste øvelse som lar seg gjennomføre i en
park-setting, så har jeg inkludert et utvalg øvelser som jeg har brukt i
mitt arbeid som trener og anser for å være gode og effektive. Alle
øvelsene kan gjennomføres med minimalt med utstyr. Alt du trenger er en
strikk (jeg anbefaler å kjøpe en som gir forholdsvis god motstand, selv
hvis du er nybegynner) og gjerne også èn eller flere tunge baller og/eller
steiner. Mange av øvelsene vil også la seg utføre med slynge, romerske
ringer eller kettlebell. Jeg har dog valgt å ikke inkludere disse variantene,
da de fleste ikke har slikt utstyr, samt at øvelsesoversikt og
instruksjoner på dette er noe man kan finne mange andre steder. Utover
de elementære redskapene er det bare å la fantasien løpe og ta for seg

av det parken og naturen har å tilby: stokker, lekeapparater, trær, osv.
For de aller fleste øvelsene så har jeg presentert flere mulige varianter,
som i de fleste tilfeller gjennomføres med ulikt utstyr og passer ulike
nivåer. Dette for å gi alle, nesten uansett treningsbakgrunn og
utstyrsrepertoar, muligheten til å kjøre øvelsene, samt variere treningen.
Det at øvelsene jeg har inkludert i guiden kan utføres på flere ulike
måter og med ulikt utstyr har gjort at jeg ikke har kategorisert dem på
bakgrunn av motstandselementet (kroppsvekt, strikk, stein, etc.).
Istedenfor har jeg valgt å sortere dem på bakgrunn av muskelgruppene
de dekker. Det vil alltid være noe overlapp her, spesielt hvis man
gjennomgående fokuserer på ting som å stramme mage og sete. F.eks. vil
en øvelse som push-ups i tillegg til å ta på brystet utfordre tricepsmuskulaturen, samt potensielt mage og sete. Dog vil jo selvfølgelig noen
øvelser ta mer på visse områder enn andre.

Med det sagt, la oss hoppe inn med øvelsene...

Bein og rumpe

Utfall
“En klassisk benøvelse som egner seg fint for parktrening”
Variant 1: Uten ekstra belastning

Variant 2: Med partner

Variant 3: Med vektobjekt

Instruksjoner
1.
Velg en variant som du tror kan passe for deg. Har du trent mye
utfall før og har sterke ben, kjør i en bratt bakke og/eller med forholdsvis
mye belastning, f.eks. i form av en stein, stokk, sekk eller partner som
holder deg igjen (variant 2). Er du derimot ganske utrent, samt ny i
utfall-gamet, så vil nok variant 1 passe bedre for deg.
2. Kjør utfall ved å ta et langt skritt frem og senk deg så ned til
kneet på det bakerste benet nesten eller såvidt er i kontakt med bakken.
Unngå å falle frem med overkroppen.
3. Skyv opp og ta så et godt steg frem med det andre benet. Kjør en
forhåndsbestemt distanse før du avslutter. Alternativt så kan du etter
hvert utfall skyve deg tilbake til utgangsposisjon slik at du står fast på
samme sted hele tiden. Kjør da enten med annethvert ben eller med
samme ben en hel serie, før du bytter.

Bulgarske utfall
“En slitsom, men glimrende øvelse for trening av bein i
park og stue”
Variant 1: Med ett ben elevert, uten ekstra belastning

Variant 2: Med ett ben elevert, med ekstra belastning

Variant 3: Med begge bena elevert (Kan kjøres med eller uten
ekstra belastning)

Instruksjoner

1.
Finn en variant som du tror kan passe deg. Er du ny i
styrketreningsgamet, begynn uten ekstra vekt og med kun ett ben
elevert. Er du derimot erfaren, kjør gjerne ekstra dype utfall med ekstra
vekt (f.eks. i form av en stein plassert på brystet, noe tungt i hendene
eller en sekk på ryggen), og begge bena elevert.
2. Senk deg rolig ned, uten å la overkroppen falle frem. Reverser
bevegelsen når du har oppnådd god dybde. Et naturlig reverseringspunkt,
spesielt i varianten der bare ett ben er elevert, er når kneet på det
bakre benet såvidt er i kontakt med bakken.
3. Driv opp gjennom hælen på det forreste benet. Avslutt i toppposisjon og gjenta. Kjør gjerne en del repetisjoner på denne øvelsen, f.eks.
10-15 på hvert ben. Forvent å slite litt og bli støl. Personlig er bulgarske
utfall én av veldig få øvelser jeg alltid har vegret meg litt for, da jeg
finner den spesielt slitsom/utmattende. Jeg innser dog at det er mange
potensielle fordeler med å kjøre den. Disse fordelene blir spesielt
utpregede og tydelige når man ikke har tilgang til utstyr som kreves for
å kjøre tunge knebøy og markløft – noe som jo vanligvis vil være tilfellet i
parken og hjemme.

Knebøy
“En klassisk øvelse for bein og rumpe”
Variant 1: Uten ekstra vekt (air squats)

Variant 2: Med ekstra belastning

Variant 3: På ett ben (pistol squats), med eller uten
ekstra belastning

Instruksjoner
1.
Er du veldig utrent, begynn med såkalte air squats (variant 1) –
knebøy uten ekstra belastning. Er du litt bedre trent, finn et objekt
(f.eks. en stein, kettlebell e.l.) som er tungt, men som du fortsatt klarer
å løfte og holde høyt på brystet. Evt. ha en tung sekk på ryggen eller en
partner på skuldrene. Du kan også kjøre knebøy på ett ben (pistol squat),
for større utfordring.
2. I variant 1 og 2, still deg opp med noe bred benstilling, ta et godt
innpust og initier deretter øvelsen. Tenk på å 'spre bakken' ved å presse
mot utsiden av hælene/føttene. Hold brystet høyt. I variant 2, fokuser
på å få albuene godt innunder objektet og holde det høyt på brystet. I
variant 3, finn noe å støtte deg i. Evt. kjør uten støtte hvis du har lang
erfaring med øvelsen og vet du mestrer den godt. Senk deg ned på en rolig
og kontrollert måte ved å bøye benet du står på og holde det andre ut
foran deg. Fokuser på å holde brystet høyt og ryggen forholdsvis rett.
3. Kjør så dypt du klarer med fin ryggstilling (noe runding i bunnen vil
ikke være krise, men unngå å kjøre så dypt at teknikken faller sammen).
4. Reverser uten å 'bounce' og driv så opp gjennom hælene/baksiden av
føttene. Avslutt på toppen med å stramme sete og puste ut. I pistol
squats kan du hvis du sliter bruke hånda/armen du støtter deg med som
hjelp til å komme deg opp. Dette er dog noe man burde prøve å minimiere
over tid. Kjør serier på begge ben. Når du f.eks. klarer 15 gode reps på
både høyre og venstre side, øk motstanden ved å f.eks. ta på deg en sekk
med noe tungt i.

Steinløft
“En tøff strongman-aktig øvelse som utfordrer store deler
av kroppen”
Variant 1: 'Halve veien'

Variant 2: 'Hele veien opp'

Instruksjoner
1.
Finn en passende stein. Første gang jeg gjorde øvelsen var med en
mannlig PT-kunde i parken. Han var på det tidspunktet ganske godt
trent, men syntes fortsatt det var forholdsvis slitsomt å trene med en
stein som jeg vil tippe veier et sted mellom 15-20 kg. Det skal dog nevnes
at han kjørte forholdsvis mange repetisjoner og helt opp (Dvs. over
hodet). For de fleste, så vil det nok passe å begynne med en stein på den
størrelsen. Helt ferskinger kan med fordel begynne noe lavere, mens
erfarne markløftere naturligvis må se seg om etter noe tyngre. Det at
man løfter en stein, og ikke en stang, samt at objektet i den mer
avanserte varianten skal opp over hodet, setter naturligvis
begrensninger for hvor mye man kan løfte.
2. Ta et godt grep om steinen (bruk tid i starten på å finne et godt
grep). Rett ut armene, press mot utsiden av føttene/spre knærne, hev

brystet/stram opp overkroppen og driv opp gjennom hælene. Hold steinen
tett inntil kroppen.
3. Stram setemuskulatur når du retter ut beina. I variant 1, avslutt
i denne stilling. I variant 2, hev steinen opp til bryst/skulderposisjon.
Løft deretter opp over hodet, fortsatt med kontrahert gluteusmuskulatur.
4. Returner steinen til utgangsposisjon på bakken på en kontrollert
måte. Oppretthold god ryggposisjon gjennom den nedadgående fase.
5.
Stram opp og gjenta. Øvelsen kjøres gjerne med en god del
repetisjoner i hver serie, f.eks. 10-20, og gjerne som en del av et
'crosstraining' opplegg.

Nordic hamstrings
“En tøff øvelse som gir fokusert, eksentrisk trening av
hamstring”

Instruksjoner
1.
Still deg opp som anvist på bildet. Evt. så kan øvelsen kjøres alene,
ved å plassere føttene under f.eks. den nederste bjelken i en ribbevegg, et
lekeapparat eller en annen solid anstaltning.
2. La deg falle fremover på en rolig og kontrollert måte. Hold igjen ved
bruk av bakside lår. Forsøk å unngå veldig svai.
3. Når du ikke klarer å holde igjen lenger, enten reverser eller la deg
falle ned, ta deg for i bakken og skyv deg så opp igjen til utgangsposisjon.

Pull-throughs
“En fin øvelse for innlæring av 'hip hinge' og fokusert
rumpetrening”

Instruksjoner

1.
Grip håndtakene på strikken, ta noen skritt frem og still deg
deretter opp med forholdsvis bred benstilling.
2. Gjennomfør pull-throughs ved å la strikken dra hofta di bakover.
Ikke sett deg ned. Fokuser heller på å skyve hofta bakover. Hold brystet
høyt. La strikken dra deg forholdsvis langt bakover (se bilde) og reverser
så ved å drive fremover gjennom hælene og sete.
3. Avslutt med kontraksjon av setemuskulatur. Hvis gjennomføringen
føltes for lett, still deg litt lenger frem, med større avstand fra
strikkens festepunkt. Føltes den for tung, gjør det motsatte. Prøv å finn
et punkt der øvelsen er noe tung, men du klarer 10-20 repetisjoner med
god teknikk.

Kick-backs
“En fin isolasjonsøvelse for rumpa”

Instruksjoner
1.
Fest strikken rundt det ene benet og still deg så opp som vist på
bildet. Hvis du kan, få til et oppsett der du har noe å støtte deg i.
2. Kjør kick-backs ved å skyve det ene benet (benet som er festet i
strikken) bakover. Hold benet rett og fokuser på å bruke
setemuskulaturen og unngå veldig svai. Avslutt når du ikke kommer
lenger bakover/når det føles naturlig å stoppe.
3. Hold et lite øyeblikk i bakre stilling før du reverserer. Hvis øvelsen
føles for lett, still deg noe lenger bort fra strikkens festepunkt. Gjør det
motsatte hvis du ikke klarte å gjennomføre ordentlig pga. for stor
motstand. Kick-backs egner seg best for trening i forholdsvis høyt repområde, f.eks. 15-20 repetisjoner på hvert ben i hver serie.

Løping med ekstra belastning
“Fundamental bevegelse som i motbakke, med ekstra
belastning, blir tøffere og mer spennende, samt en killer
for rumpe og lår”
Variant 1: Med partner

Variant 2: Med vektobjekt(er)

Instruksjoner
1.
Finn en passende bakke. Evt. løp på flatt underlag. Fest strikken
(evt. et tau) rundt hofta på personen som skal løpe. Evt. hvis du skal
kjøre øvelsen alene, finn noe tungt som du holder i hendene eller plasserer
på skuldrene.
2. Løp! Personen bak, som holder i strikken, holder noe igjen, slik at
øvelsen blir tung.
3. Kjør f.eks. 5-10 løp, med noe pause mellom hvert intervall.

Bryst og triceps

Push-ups
“Kanskje verdens mest kjente og velbrukte øvelse – av god
grunn”
Variant 1: Mot benk

Variant 2: På knærne

Variant 3: Vanlige

Variant 4: Med ekstra belastning

Variant 5: Ekstra dype, med armer og ben elevert (med eller uten
ekstra belastning)

Variant 6: Side til side

Variant 7: Hoppende, rett opp og ned, med klapping

Variant 8: Hoppende, i sirkel

Instruksjoner

1.
Innta valgt utgangsposisjon. Push-ups, eller armhevinger, som
øvelsen heter på godt norsk, passer for (nesten) alle. Olga på 70, som
ikke har trent noe særlig før, kan fint kjøre øvelsen, såfremt hun velger
en variant som passer hennes ferdighetsnivå. Truls på 27, som har
trent fast på studio i mange år, kan dog også få utbytte av
armhevinger – han må bare velge enn noe vanskeligere variant enn Olga.
2. Senk overkroppen på en rolig og kontrollert måte. Reverser
bevegelsen i bunnen uten å 'bounce'. Fortrinnsvis kjør helt ned til brystet
såvidt er i kontakt med bakke/benk/underlag (Gjelder ikke ved trening
mellom to bokser).
3. Hev kroppen i en kontrollert bevegelse. Unngå å løfte rumpe/hofte
før resten av kroppen. Unngå også svai. Økt kontroll over nedre rygg og
hofte, samt økt treningseffekt, kan oppnås ved å stramme
setemuskulatur.

Brystpress
“Kanskje det nærmeste man kommer benkpress i strikkens
verden”

Instruksjoner
1.
Innta en trygg og god stilling med ett ben plassert noe foran det
andre. Som alltid, still deg opp slik at øvelsen blir utfordrende, men ikke
umulig å gjennomføre. Et tips, spesielt hvis du har trent mye bryst
tidligere og føler at strikken ikke gir nok mostand, er å utføre brystpress
med strikk direkte etter en annen øvelse som stresser
brystmuskulaturen, som f.eks. tunge push-ups. Bakgrunnen for dette er
naturligvis at du vil ha mindre å gi hvis du allerede er redusert fra en
tidligere øvelse. Med andre ord, bruk brystpress som en slags 'finisher'.
2. Press frem på en kontrollert måte. Avslutt med utstrakte (eller
nesten fullt utstrakte) armer. Hold albuene forholdsvis hevet gjennom
bevegelsen. I starten kan det virke ubehagelig å kjøre med strikk, da
strikken kan finne på å dra seg over skuldrene etc. Over tid får man
derimot vanligvis mer kontroll på dette.
3. Returner armene. Avslutt først når strikken har dratt armene dine
såpass langt tilbake at det strekker godt i brystet.

Flyes
“En stretch-dominert brystøvelse som vanligvis gir god
pump”

Instruksjoner
1.
Still deg opp som i brystpress, enten med føttene rett ved siden av
hverandre, eller med ett ben foran det andre.
2. Posisjoner armene slik at de er stilt ut fra kroppen, men med noe bøy
i albueleddet. Vri hendene slik at tommelene er 'on top'.
3. Utfør flyes ved å bevege hendene gjennom en imaginær halvsirkel.
Med andre ord, ikke press rett fremover som i brystpress, men snarere
gjennomfør bevegelsen i en bue. Hold brystet hevet/unngå å runde
skuldre/øvre rygg.
4. Avslutt når hendene møter hverandre foran før du kontrollert
reverserer bevegelsen.
5. La strikken dra armene såpass langt tilbake at skulderbladene
trekkes godt sammen og du merker en god stretch i brystet.

Triceps-dips
“En kanonøvelse som egner seg fint til trening hjemme og i
parken”
Variant 1: Med bena i bakken

Variant 2: Med bena elevert+ekstra belastning

Instruksjoner
1.
Velg en variant som du tror kan passe fint for deg. Hvis du er
ganske fresh når det kommer til styrketrening, så begynn med bena i
bakken og ingen ekstra vekt. Er du derimot ganske erfaren, så begynn
gjerne med bena elevert og noe vekt i fanget.
2. Start med rette armer og senk deg så rolig ned mot bakken. Unngå
generelt å runde øvre rygg. Tenk på å holde brystet høyt og skuldrene
bak.
3. Reverser bevegelsen når rumpa er i kontakt med underlaget eller
skuldrene er såvidt under albuene i luftlinje. Evt. kjør så dypt som du
klarer under dine forutsetninger.
4. Driv opp ved bruk av triceps. Tricepsen er langt i fra den eneste
muskelen som er involvert under denne øvelsen, men er spesielt
dominerende (i enda større grad enn i dips utført mellom to stenger), noe
som er bakgrunnen for betegnelsen triceps-dips.

Triceps extensions
“En fin tricepsøvelse som passer utmerket hjemme og i
parklige omgivelser”

Instruksjoner
1.
Finn en stabil og god stilling i en noe fremoverlent positur.
2. Hold overarmene ut fra kroppen/ganske parallelt med bakken og
gjennomfør så triceps extensions ved å skyve strikken fremover. Hold
overarmene i ro under utførelse.
3. Avslutt med full “lock-out”, evt. reverser rett før du 'låser helt ut'
4. La strikken dra deg langt tilbake, men ikke så langt tilbake at du
mister kontroll. Kontinuerlig fokuser på å stabilisere kroppen ved bruk av
sete og magemuskulatur.

Tricepspress
“En tøff øvelse som gir god trøkk i triceps”
Variant 1: Forholdsvis vertikal kroppsstilling

Variant 2: 'Midt imellom'

Variant 3: Forholdsvis horisontal kroppsstilling

Instruksjoner
1.
Still deg opp mot en benk eller stang av noe slag. Finn en høyde som
passer for deg. Er du forholdsvis utrent, begyn med å ha armene
forholdsvis høyt elevert. Er du derimot veldig godt trent, begynn lavt ned
mot bakken.
2. Stram setemuskulaturen for å låse av og stabilisere hofte og nedre
rygg og gjennomfør så tricepspress ved å bøye i albueleddet.
3. Ta et innpust og senk deg så ned. Reverser i bunnen. Fokuser
gjennomgående på å bruke sete og mage for å unngå svai og holde
overarmene forholdsvis i ro.

Rygg og biceps

Pull-ups
“En naturlig og tøff parkøvelse som kan kjøres i
lekestativ, trær eller pull-up stativ, eller med partner”
Variant 1: Opptrekk med bena i bakken (kan også kjøres med
partner som står med bred benstilling og holder en i hendene)

Variant 2: Negative

Variant 3: Med partner

Variant 4: Med strikk

Variant 5: Vanlige

Variant 6: Med bena ut

Instruksjoner
1.
Innta ønsket utgangsposisjon. Pull-ups, eller slik norsklæreren ville
sagt det, kroppshevinger, kan som push-ups tilpasses så godt som alle
nivåer. En personlig favoritt som jeg har brukt en del under PT-timer i
parken er variant 1, opptrekk. Den passer for nybegynnere til middels
godt trente pull-uppere og fungerer som et fint forstadie til tradisjonelle
pull-ups. Negative pull-ups, der man kun senker kroppen (sakte!), uten å
heve seg opp igjen ved bruk av overkropp (man stiller seg heller på en
benk e.l. for å komme opp igjen) er også en klassiker som kan gi god
effekt og preppe kroppen for 'ordentlige' kroppshevinger.
2. Hev kroppen ved bruk av armer og rygg. Unngå runding i øvre
rygg/at skuldrene drar innover. Dette kan oppnås ved å bla. fokusere på
å holde brystet høyt.
3. Avslutt bevegelsen når haka er over stanga, evt. når brystet er i
høyde med hendene. Senk deg deretter ned på en rolig og kontrollert
måte.
4. Reverser bevegelsen i bunnen uten å 'bounce'/rykke.

Nedtrekk med partner
“Et spennende alternativ til vanlige nedtrekk som
muliggjør stor og regulerbar motstand gjennom hele
bevegelsesforløpet”

Instruksjoner
1.
Sett deg ned på bakken med noe bøyde knær. Grip tak i henda til
partneren din som vist på bildet.
2. Gjennomfør nedtrekk ved å trekke armene ned mot bakken. Hold
brystet høyt og fokuser på å unngå å runde skuldrene/trekke de innover.
Få partneren til å holde igjen såpass mye at det er tungt, men ikke
umulig å trekke ned.
3. Reverser i bunnen. Få gjerne partneren til å 'dra' armene opp mens
du holder noe igjen. Dette gir økt treningseffekt i den
oppadgående/eksentriske fasen for deg, samt noe armtrening for
partneren.

Stående roing
“En fin øvelse for å styrke øvre rygg og forebygge
kontorskuldre”

Instruksjoner
1.
Fest strikken slik at den er plassert ca. i høyde med hodet ditt. Still
deg deretter opp med noe bred benstilling i en slik avstand fra
festepunktet at øvelsen er noe tung å gjennomføre, men ikke umulig. Gjør
du det for lett, så vil du ikke få særlig god treningseffekt, mens hvis du
stiller deg for langt bort, vil du ikke klare å utføre øvelsen med god
teknikk. Å finne passe avstand krever noe eksperimentering.
2. Len deg litt bakover med kroppen slik at du ikke dras frem av
strikken og utfør så stående roing ved å trekke strikken mot øvre del av
overkroppen/brystet. Hold albuene forholdsvis hevet. Når du trekker inn,
tenk på å trekke skuldrene bak og ned. Hold brystet høyt. Unngå å runde
øvre rygg og la skuldrene trekke inn sammen foran. Gjør du dette er
strikken enten for stram eller så fokuserer du ikke riktig ift. den tekniske
gjennomføringen.
3. Hold et lite øyeblikk i avsluttende posisjon av den konsentriske fasen
med skulderbladene 'pinchet' sammen før du kontrollert returnerer til
utgangsposisjon. Øvelsen passer best for kjøring med forholdsvis mange
repetisjoner (minst ti, gjerne femten til atten).

Sittende roing
“En velkjent studioøvelse som også kan utføres hjemme
eller ute”

Instruksjoner
1.
Finn noe du kan feste strikken i, f.eks. et lekeapparat, tre eller en
metallstang. Sett deg ned på bakken. Som i stående roing, prøv deg frem
for å finne passende avstand mellom deg og festepunktet.
2. Trekk strikken inn mot nedre del av brystet. Fokuser på de samme
tingene som i stående roing: skuldre bak og ned, bryst høyt.
3. Hold kontraksjonen et lite sekund før du kontrollert returnerer til
utgangsposisjon.

Pullovers
“En noe utradisjonell stake-lignende øvelse som krever bruk
av armer, den brede ryggmuskulatur, sete og mage”

Instruksjoner
1.
Fest strikken forholdsvis høyt og still deg så opp med noe avstand
fra festepunktet. Som i andre strikkøvelser, eksperimenter for å finne en
avstand som passer deg/gjør øvelsen vanskelig, men ikke umulig.
2. Gjennomfør pullovers ved å skyve strikken fremover og ned med
rette armer. For å få til dette på en god måte, stå noe fremoverlent,
stram setemuskulatur og fokuser på å jobbe med mage og rygg.
3. Kjør helt ned, evt. til rett før punktet hvor du kan 'slappe av', og
reverser så bevegelsen.
4. La strikken dra deg godt tilbake, men ikke så langt tilbake at du
mister balanse/kontroll.

Bicepscurl
“Er man litt kreativ, så får man trent biceps også i
parken ;)”
Variant 1: Sittende på huk, med strikk

Variant 2: Stående, med stein

Instruksjoner
1.
I variant 1, sett deg på huk, enten med rumpa på en stein, benk e.l.
eller uten noen form for støtte. Plasser albuene på knærne. Prøv deg frem
for å finne en komfortabel posisjon. I variant 2, stå med forholdsvis bred
benstilling. Stram setemuskulatur for økt stabilitet i hofte og nedre
rygg.
2. Gjennomfør bicepscurls på en rolig og kontrollert måte. Endre
motstanden ved behov ved å regulere avstanden mellom deg og strikkens
festepunkt, eller ved å finne en annen stein.

Skuldre

Skulderpress
“Den klassiske skulderøvelse”
Variant 1: Med strikk, smal benstilling

Variant 2: Med strikk, bred benstilling

Variant 3: Med vektobjekt, bak eller foran hodet

Instruksjoner
1.
Still deg med føttene oppå midten av strikken. Juster motstanden
ved å regulere avstanden mellom føttene/hvor mye av strikken som er
eliminert mellom føttene. Evt. kjør variant 3, med et vektobjekt, slik som
en håndgripelig tømmerstokk, stein e.l.
2. Stram setemuskulaturen for å stabilisere mage og hofte, ta et
innpust og press så opp. Avslutt når armene er rette (eller nesten
rette).
3. Returner på en kontrollert måte.

'Omvendt' skulderpress
“En tøff kroppsvektvariant av vanlig skulderpress”
Variant 1: Med hendene middels-høyt plassert

Variant 2: Med hendene lavt plassert

Variant 3: Med hendene på bakken

Instruksjoner
1.
Velg en variant ut i fra bildene over. Er du ganske utrent og svak i
skuldre/armer, begynn med varianten der du står på bakken, lent mot noe
du kan holde i og få hode mellom. Øk så gradvis vanskelighetsgraden ved
å heve bena (f.eks. ved å stille deg på en benk) og/eller finne noe lavere å
holde i. Over tid, hvis du blir skikkelig rå, prøv å utfør øvelsen stående på
henda, f.eks. lent mot et tre, med armene plassert på bakken eller på to
bokser, steiner, e.l. Hvis du skulle bli helt ekstremt rå – typ 0.00001% av
befolkningen rå – så gjør gjerne øvelsen uten å ha bena støttet mot noe.
2. Senk deg rolig ned mellom holdepunktene. Kjør forholdsvis dypt, evt.
så lavt oppsettet tillater deg. Unngå at øvelsen blir som push-ups ved å
ha vinkel i kroppen, fokusere på å senke hodet ned mellom armene og
bruke skuldrene til å presse med.
3. Reverser bevegelsen i bunnen uten å rykke til. Evt. svai kan
reduseres ved å fokusere på å stabilisere i sete og mage.
4. Avslutt i utgangsposisjon og gjenta deretter øvelsen.

Buddha push-ups
“En kul og annerledes skulderøvelse”
Variant 1: På knærne

Variant 2: Vanlige

Instruksjoner
1.
Velg en variant som du tror vil passe for deg. Denne øvelsen er
ganske utfordrende, så hvis du ikke har trent så mye før, så kan det nok
være lurt å starte med knærne i bakken.
2. Gjennomfør 'buddha push-ups' ved å skyve deg frem og ned på en
kontrollert måte før du presser deg opp foran/mellom hendene.
3. Kjør samme ruten tilbake, evt. returner enkelt til utgangsposisjon
uten å gjennomføre en push-up før du gjentar prosedyren.

Sidehev
“En kjent skulderøvelse som passer seg ypperlig for
gjennomføring med strikk”
Variant 1: Med strikk, smal benstilling

Variant 2: Med partner

Variant 3: Med strikk, bredere benstilling

Instruksjoner
1.
Still deg opp med føttene plassert på bakken, midt på strikken.
Juster avstanden mellom føttene for å gjøre øvelsen lettere eller tyngre.
Jo større avstand/jo mer av strikken du konsentrerer mellom føttene, jo
tyngre vil øvelsen være. Alternativt så kan øvelsen som illustrert
gjennomføres med en partner, enten stående eller sittende. Partneren
holder igjen på veien opp, og dytter ned på veien ned (den som utfører
øvelsen holder da igjen). Denne varianten er fin da man enkelt kan
regulere motstanden, samt at den tar godt hele veien, og da spesielt i
den nedadgående fase.
2. Stram setemuskulaturen for å stabilisere hofte/rygg og unngå svai,
ta et godt innpust og gjennomfør så sidehev ved å løfte begge armene.
Hold armene rette, evt. med noe bøy i albueleddet.
3. Kjør opp til hendene er i høyde med skuldrene (eller litt høyere).
Klarer du ikke oppnå denne høyden, reduser avstanden mellom føttene slik
at mer strikk blir tilgjengelig på hver side.
4. Returner til startposisjon og gjenta deretter prosedyren.

Fronthev
“En velkjent skulderøvelse som blir tøffere med stein”
Variant 1: Med strikk

Variant 2: Med vektobjekt

Instruksjoner
1.
Still deg opp med forholdsvis bred benstilling. Stram
setemuskulaturen for å stabilisere hofte og rygg.
2. Hev armene uten å bøye i albueleddet. Bruk skuldrene, ikke rykk eller
svai med kroppen. Kjører du med strikk, reguler tyngen ved å justere
avstanden mellom føttene dine (Jo bredere avstand, jo tyngre blir
øvelsen).
3. Avslutt når hendene er i skulderhøyde eller litt høyere.
4. Senk armene på en rolig og kontrollert måte.

Mage

Planke
“En kjent klassiker som kan tilpasses all nivåer”
Variant 1: På knærne

Variant 2: Vanlig

Variant 3: Dynamisk med ball

Variant 4: Med ekstra belastning

Variant 5: Med skråstilte armer, med eller uten ekstra
belastning

Instruksjoner
1.
Finn en variant som utfordrer deg. Planke kan kanskje oppfattes
som en veldig standard, litt kjedelig øvelse. Dette er en kraftig
undervurdering av dens potensiale. Det er masse varianter man kan
gjøre, hvorav flere vil være utfordrende selv for godt trente. Det første
jeg vil anbefale folk som har god snøring på den tradisjonelle planken å
gjøre er å begynne å holde setemuskulaturen stram under utførelse.
Dette i seg selv vil gjøre øvelsen betraktelig tyngre. Derfra kan man
f.eks. etter hvert begynne å kjøre med vekt på øvre rygg, med mer
skråstilte overarmer og/eller mer dynamiske plankevarianter, der man
f.eks. ruller en ball frem og tilbake mellom hendene.
2. Innta plankeposisjon. Stram setemuskulaturen. Unngå å
flekse/spenne øvre del av overkroppen. Unngå også å stikke rumpa i
været.
3. Kjør så mange sekunder eller repetisjoner (ved dynamisk variant) du
har planlagt, evt. frem til du ikke lenger klarer å opprettholde stabil
rygg og hofte.

Sit ups
“Uten tvil verdens mest kjente mageøvelse – en øvelse som
med litt fantasi kan gjøres mer spennende”
Variant 1: Vanlige

Variant 2: Med ekstra belastning

Variant 3: Med ballkast

Variant 4: Med boksing

Instruksjoner
1.
Legg deg ned på bakken med noe bøyde knær.
2. Kjør sit ups. Kjør vanlige, med eller uten ekstra belastning, evt.
avslutt i topp-posisjon med å kaste ball til partner eller bokse. Ikke kjør
så høyt at du slapper helt av. Stopp på et punkt der du har god kontakt
med mage. Vent på det punktet, få ballen tilbake og kjør ned igjen (med
ballen). Ved boksevariant, slå f.eks. én gang med hver arm i toppen før du
går ned igjen.
3. Gjenta.

Kaste bein øvelse
“En kjent øvelse som blir enda mer effektiv hvis man gjør
noen små tweaks”

Instruksjoner
1.
Legg deg ned på bakken. Få partneren til å stille seg med ett ben
på hver side av brystet ditt (dvs. ikke på hver side av hodet, som er
vanlig). Hev øvre del av overkroppen. Ta et godt grep om partnerens
legger, se rett fremover, mot lårene dine, og press korsryggen ned i
bakken. Prøv å finn en god og stabil stilling. Det å gjennomføre øvelsen i
en slik 'crunch' posisjon, istedenfor liggende helt flatt med overkroppen på
bakken, er noe jeg begynte med, da bla. fordi det i stor grad eliminerer
risikoen for svai, som er høy ved 'vanlig' gjennomføring.
2. Gjennomfør øvelsen med rette bein. Enten få partneren til å kaste
rett fremover, eller på skrå, til siden, f.eks. annenhver side. Brems ved
bruk av mage for å unngå at bena/føttene kommer i bakken og hev
deretter bena tilbake til partnerens hender.
3. Reguler vanskelighetsgraden ved å justere kastestyrken.

Ballkast
“En annerledes, stake-lignende øvelse som passer perfekt
som en del av et crosstraining-opplegg”

Instruksjoner
1.
Still deg opp med forholdsvis bred benstilling.
2. Gjennomfør ballkast ved å heve armene/ballen opp over hodet (du
skal ha 'strekk' i kroppen), for deretter å kraftfullt kaste ballen ned i
bakken. For økt kraft og spenning, hev hælene/gå opp på tærne før
kastet, slik som en skiløper ville gjort under en sprint. Fokuser på å få
kontakt med og jobbe med magemuskulaturen.
3. Ta i mot ballen når den spretter opp fra bakken og gjenta så
prosedyren. Kjør forholdsvis mange repetisjoner (>15-20) på denne
øvelsen.

Sit ups med rotasjon
“En kul mageøvelse som kan gjøres alene eller med partner”
Variant 1: Alene

Variant 2: Med partner

Instruksjoner
1.
Innta sit-ups posisjon. Finn en stilling der du må jobbe statisk med
magen, men hvor det ikke er så tungt/utfordrende å holde seg oppe at du
ikke vil kunne gjennomføre øvelsen. Dette krever noe prøving og feiling.
Sitter du for oppreist, eller ligger helt flatt på bakken, så vil du ikke
jobbe noe særlig med magemuskulaturen. Du må finne et punkt imellom.
Etter hvert som du blir sterkere kan du legge deg mer bakover/ned mot
bakken med overkroppen, for da å gjøre øvelsen vanskeligere.
2. Kjør rotasjon med valgt objekt (f.eks. en medisinball, stein, e.l.). Hold
objektet forholdsvis tett inntil kroppen, evt. eksperimenter med ulike
armstillinger. Enten roter fra side til side på egenhånd eller kast/gi fra
deg objektet til en partner hver gang du roterer til den ene siden, for så
å få objektet tilbake. Kjør isåfall begge sider, ved at partneren stiller seg
på andre siden etter et visst antall repetisjoner. Fokuser på på jobbe med
mage.

Woodchopper
“En spennende øvelse for trening av de 'skrå magemuskler'
(obliques)”

Instruksjoner
1.
Fest strikken i brysthøyde og still deg deretter opp med noe
avstand fra festepunktet, som vist på bildet.
2. Roter! Ikke tenk at du skal presse armene/strikken frem, men
fokuser heller på å skape en sirkellignende bevegelse ved å rotere
overkroppen. Prøv å gjennomføre bevegelsen 'gjennom' mage og unngå
svai. Ikke bøy armene. Spesielt forreste arm skal holdes rett gjennom
seansen. I begynnelsen kan gjennomføringen føles noe vanskelig, også da
siden strikken kan 'komme i veien'. Dette pleier derimot å gå seg til med
noe tilvenning.
3. Avslutt i fremre posisjon, enten når rotasjonen føles avsluttet, eller
rett før dette punktet, når du fortsatt 'jobber'. Reverser.
4. La strikken dra deg tilbake til utgangsposisjon, evt. avslutt noe før
dette punktet, slik at du kontinuerlig jobber med magen.

