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Alternativ treningsuke 4-dager.   

Alt du trenger er strikker eller evt. enkle manualer/bæreposer fylt med sand plassert i en sekk/en 

stein(er) å løfte. (For den avanserte utøver, se siste side for ekstra belastning.) 

 

Generell informasjon om programmet:  

Programmet er over totalt 4 dager med forskjellige øvelser, der fokuset er å opprettholde 

styrken i knebøy (KB), benkpress (BP) og markløft (ML).  

Hver treningsdag har litt ulike øvelser, antall repetisjoner, hvordan øvelsene gjennomføres 

(tempo) og belastning (RIR, som jeg beskriver lenger ned) som gir variasjon og stimulerer 

musklene ulikt.  

Om du har mulighet til å gjennomføre programmet slik det er oppsatt er det det optimale, 

da dagene er planlagt litt i forhold til hverandre med tanke på belastning (RIR). Det gjør 

likevel ingenting dersom du ikke kan gjennomføre programmet slik det står oppført. Det er 

bedre å gjennomføre noen av dagene enn ingenting. Dersom du ikke har utstyr til alle 

øvelser eller ikke kan gjennomføre alle øvelser på hver av dagene av ulike grunner, er det 

også en mulighet å sette sammen de øvelsene du kan gjennomføre til en treningsdag.  

Om du trener dette programmet over en periode er det en mulighet å variere litt med antall 

repetisjoner fra dag til dag (færre eller flere), gjennomføre seriene som dropset eller flere 

øvelser etter hverandre (supersett) for å tilføre litt variasjon eller om du ønsker en mer 

tidseffektiv økt.  

RIR står for repetisjoner i reserve, altså den subjektive følelsen av hvor mange repetisjoner 

du tror du hadde klart til etter å gjennomført en serie med angitt antall repetisjoner. 

Eksempel er hvis du skal gjennomføre en seire med 8 til 10 repetisjoner på en RIR fra 1 til 2. 

Da skal du etter å ha gjennomført serien på 8 til 10 repetisjoner føle at du skulle ha klart 1 

eller 2 repetisjoner til (det vil si fra 9 til 10 eller 11 eller 12) før du ble utmattet.  

I starten kan det være vanskelig å treffe akkurat på belastningen og finne riktig motstand 

(korrekt RIR). Dette er noe som kommer til å bli enklere å beregne etter hvert som du får 

mer erfaring og vet hvor mye mostand du for eksempel må ha i strikken du bruker, steinen 

du løfter eller hvor mye vekt du må legge i sekken.  
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Mandag: 

1. Knebøy m/strikk rundt knær. Belastning m/strikk/vekt/ryggsekk. 

(Valgfritt) 

Utføres sakte 4 sek begge veier (8 sek totalt). Sett x Reps (SxR): 4 x 8 til 10.  

Belastning: RIR 1 til 3 

  

Fyll sekk med stein, bæreposer med sand og lignende. Om du har tyngre belastning kan også antall 

repetisjoner per serie reduseres til 6.  

 

 

2. Push up nivå 1,2,3, med og uten vekt/strikk/fra benk/ryggsekk. (Valgfritt) 

Utføres sakte 4 sek eksentrisk (på vei ned). SxR: 4 x 8 til 10. Belastning: RIR 1 til 

3 

Nivå 1.           Nivå 2.                   Nivå 3. 

    

Belastning kan økes med vekter i ryggsekk. Om du har tyngre belastning kan også antall repetisjoner per 

serie reduseres til 6.  
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3. Flyes m/strikk 

Utføres sakte 4 sek begge veier (8 sek totalt). SxR: 4 x 10 til 12. Belastning: RIR 

1 til 2 

  

Øvelsene kan også gjennomføres liggende på en flat benk med motstand i hver hånd (eks stein, manual, 

annen type vekt (se siste bilde).  

 

4. Markløft m/strikk/vekt/ryggsekk. (Valgfritt) 

Utføres sakte 4 sek begge veier (8 sek totalt). rett rygg. SxR: 4 x 8 til 10. 

Belastning: RIR 1 til 3 

 

  

Belastning kan økes med vekter i ryggsekk. Om du har tyngre belastning kan også antall repetisjoner per 

serie reduseres til 6.  

 

5. Triceps m/strikk (stakedrag) 

Utføres med hold 2 sek i kontraksjon (yterposisjon). SxR: 3 x 10 til 12. 

Belastning: RIR 1 til 3 

(Start pent) 

   

Kan også gjennomføres fremover lent med en arm på en benk den andre langs siden der du fører 
underarmen bakover (se siste bilde)  



UTARBEIDET AV MARIUS ARNESEN OG AMUND TJELLAUG LØVSTAD, REGIONSTRENERE REGION ØST, NSF 20.03.2020 4 

 

6. Chins frontgrep nivå 1, 2, 3, evt. m/strikk/sekk. (Valgfritt) 

Utføres etter ønsket fart. SxR: 3 til 4 x 8 til 10. Belastning: RIR 1 til 2 

Nivå 1.                                 Nivå 2.                                Nivå 3. 

    

 

Tirsdag: 

Ment som lettere dag / høyere RIR 

 

1. Frontbøy bred fotstilling med vekt/strikk/sekk. (Valgfritt) 

Utføres sakte 4 sek begge veier (8 sek totalt). SxR: 4 x 8 til 10. Belastning: RIR 3 

til 5 

   

 

 

2. Strakmark m/vekter/strikk/et ben/et ben med strikk. (Valgfritt) 

Utføres sakte 4 sek begge veier (8 sek totalt). SxR: 4 x 8 til 10. Belastning: RIR 3 

til 5 

   
Kan fint gjennomføres med en stein i hver hånd eller noe annet du har liggende dersom du ikke har vekter.  

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.muscleandfitness.com%2Fworkouts%2Ffull-body-exercises%2Fvideos%2Fresistance-band-front-squat&psig=AOvVaw0Uua62I330WpGC7r7sSCPR&ust=1584529399558000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiltqeuoegCFQAAAAAdAAAAABAJ
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3. Push up smalt grep med og uten strikkbelastning/med ball/på kloss/sekk. 
(Valgfritt) 

Utføres sakte 4 sek eksentrisk (på vei ned). SxR: 4 x 8 til 10. Belastning: RIR 3 til 

5 

   

Kan gjennomføres med normalt tempo dersom sakte blir for tungt.  

 

 

4. Sittende roing m/strikk. (Valgfritt) 

Utføres med hold 2 sek i kontraksjon (yterposisjon). SxR: 4 x 8 til 10. Belastning: 

RIR 3 til 5 

  

Kan også gjennomføres sakte (4 sekunder begge veier) dersom du ikke har en strikk som gir nok motstand 
evt. fremoverlent med vekt / stang dersom du ikke har strikk.  

 

 

5. Pullover m/strikk 

Utføres sakte 4 sek begge veier (8 sek totalt). SxR: 4 x 8 til 10-15. Belastning: 

RIR 3 til 5 

  

Kan også gjennomføres med normalt tempo dersom du har en strikk som gir nok mostand.  
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6. Triceps fra benk/stol evt. m/vekt i fanget. (Valgfritt) 

Utføres sakte 4 sek eksentrisk (på vei ned). SxR: 3 til 4 x 8 til 10. Belastning: RIR 

2 til 4 

   

 

7. Mage med og uten belastning, strikk/vekt/ planke. (Valgfritt) 

Utføres: Situps varianter utføres i ønsket tempo. SxR: 4 x 10-30, RIR 2 til 4 

Planke utføres med kontrahert mage og rett rygg. SxR: 4 x 30-60 sek. 

Belastning: Du skal ha kontroll på ryggen (ikke la den synke sammen) 

    

 

  

 

 

Torsdag: 

1. Bulgarsk knebøy med og uten vekt/sekk/strikk. (Valgfritt) 

Utføres med normalt tempo. SxR: 4 x 10 til 12. Belastning: RPE 2 til 3 

    

Kan også gjennomføres med strikk feste rundt kneet (siste bilde) for å utforde og trene mer stabilitet i kneet. 
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2. Hip thrust med og uten vekt/sekk. (Valgfritt) 

Utføres med hold 2 sek i kontraksjon (yterposisjon). SxR: 4 x 10 til 12 

Belastning: RIR 2 til 4 

 
Dersom du ikke har nok ytre belastning kan hele bevegelsen sakte (4 sekunder begge veier).  

 

3. Brystpress m/strikk/vekt. (Valgfritt) 

Utføres med normalt tempo. SxR: 4 x 10 til 12. Belastning: RIR 2 til 3 

    

Om du ikke har nok yttre belastning kan øvelsen gjennomøfres sakte (4 sekunder begge veier).  

 

4. Low Crossover en arm nedefra og opp m/strikk, bred fotstilling. 

Utføres som supersett 1x15 hver arm, 1x10 hver arm. Pause 1x15 hver arm, 
1x10 hver arm. Belastning: RIR 1 til 2 
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5. Markløft m/strikk/vekt/ryggsekk. (Valgfritt) 

Utføres sakte 4 sek. rett rygg. SxR: 4 x 10 til 12. Belastning: RIR 2 til 4 

  

Belastning kan økes med vekter i ryggsekk.  

 

6. Stående roing m/strikk/vekter. (Valgfritt) 

Utføres sakte 4 sek begge veier (8 sek totalt), rett rygg. SxR: 4 x 10 til 12 

Belastning: RIR 4 til 5 

  
Her kan du velge hvilken variant du trener avhengig av hvilket ustyr du har tilgjengelig.  

 

7. Chins frontgrep nivå 1, 2, 3, evt. m/strikk/sekk. (Valgfritt) 

Utføres etter ønsket fart. SxR: 3 til 4 x 10 til 12. Belastning: RIR 0 til 1 

Nivå 1.                                 Nivå 2.                                Nivå 3. 
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Fredag: 

1. Knebøy med strikk/vekt/ryggsekk. (Valgfritt) 

Utføres med normalt tempo. Sett x Reps (SxR): 3 til 4 x 15-20. Belastning: RIR 2 

til 4 

  

Fyll sekk med stein, bæreposer med sand og lignende. Kan også gjennomføres sakte (2 til 3 sek begge veier) 

om du ikke har tilgang til nok ytre motstand.  

 

2. Lårcurl m/strikk/vekt/ et ben. (Valgfritt) 

Utføres med normalt tempo. SxR: 4 x 15-20. Belastning: RIR 1 til 2 

   
Kan også gjennomføres sakte (2 til 3 sek begge veier) om du ikke har tilgang til nok ytre motstand.  

 

 

3. Stående frontpress m/strikk. 

Utføres med normalt tempo (men kontrollert). SxR: 3 x 15-20. Belastning: RIR 1 

til 2 
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4. Fronthev m/strikk. 

Utføres med normalt tempo (men kontrollert). SxR: 3 x 15-20. Belastning: RIR 2 

til 4 

  

 

5. Push up nivå 1,2,3, med og uten strikk/fra benk. (Valgfritt) 

Utføres med normalt tempo (men kontrollert). SxR: 4 x 15-20. Belastning: RIR 2 

til 4 

Nivå 1.           Nivå 2.                   Nivå 3. 

    

Belastning kan økes med vekter i ryggsekk. Om du har tyngre belastning kan også antall repetisjoner per 

serie reduseres til 6.  

 

6. Biceps m/strikk/vekt. (Valgfritt) 

Utføres med normalt tempo (men kontrollert). SxR: 3 til 4 x 15- 20. Belastning: 

RIR 2 til 4 
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7. Triceps m/strikk (stakedrag) 

Utføres med normalt tempo (men kontrollert).  SxR: 3 til 4 x 15-20. Belastning: 

RIR 2 til 3 

(Start pent) 

   

 

8. Mage med og uten belastning, strikk/vekt/ planke. (Valgfritt) 

Utføres: Situps varianter utføres i ønsket tempo. SxR: 4 x 10-30, RIR 2 til 4 

Planke utføres med kontrahert mage og rett rygg. SxR: 4 x 30-60 sek. 

Belastning: Du skal ha kontroll på ryggen (ikke la den synke sammen) 
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Ekstra belastning for den avanserte utøver! 

- Okklusjon kan brukes i dette programmet i knebøy, markløft, hamstring 
relaterte øvelser. Dette vil si i øvelser som går på fremside og bakside av 
lår.  

- Okklusjon kan også brukes i øvelser som går på biceps og triceps. 

NB! Okklusjon oppleves som svært ubehagelig og en tilvenningsfase er viktig. 
Første uke anbefales det kun å gjennomføre okklusjon en gang pr. 
Muskelgruppe. per uke.  Etter første uke kan dette økes til to ganger per. 
muskelgruppe per. uke. Etter å ha trent okklusjon i mer en to uker kan det 
økes til tre ganger per. muskelgruppe per uke.  

NB! Start aldri med full belastning. Muskulaturen trenger noe tid til å venne 
seg til denne nye belastningen. Om du vet hvor mye du løfter i en øvelse (kg) 
kan du trene med ca 20 til 30 % av 1 RM.  

 

Okklusjon i knebøy, markløft, hamstring, biceps og triceps. 

Utføres: Strupe blodtilførsel med knebind/bånd/strikk tilsvarende bildet under. 
Knebind rundt lår ca. 4 til 5 runder og skal sitte på alle fire settene, også 
pausene. 

Belastning: Lett belastning, SxR: 1x30, pause 30sek. 1x15, pause 30sek. 1x12, 
pause 30 sek. 1x10-max. Ferdig 

NB! Det anbefales ikke å trene til max / failure på siste serie før du har 
gjennomført treningsmetoden minimum 2 til 3 ganger på muskelen / øvelsen.  

 

 


