
Helkropps styrkeprogram med ministrikk 

Forklaring, 
metode 

Du jobber i superserier, der feks A1 og A2 utgjør en superserie. Du trener da kamskjell og hofteløft vekselvis, til du har gjort hver øvelse i 3 serier med det gitte antallet repetisjoner. Ta 60 sek 
pause før du går til neste superserie (B1 og B2). 

Styrke!  
Superserie Øvelse Muskler som 

trenes Teknikktips Serier Reps Pause 

A1 Kamskjell med strikk rundt knær 
Rumpe (svir 
særlig på siden av 
rumpa/lår

Hæl mot hæl. Legg merke til at du holder hoft i ro og ikke lener 
hoft bakover når du løfter beinet ut fra kroppen. Løft så høyt 
du klarer, og brems farta på veien ned igjen. 

3 15-20 
hvert bein

Ingen 
pause 

A2 Hofteløft med strikk rundt knær, med rygg på stol, tobeins eller Ettbeins 

Rumpe, 
ryggstrekkere og 
bakside lår. 
Denne brenner i 
rumpa!

Hold ca 90 grader i kneleddet når du har hoft utstrakt i toppen 
av øvelsen. Knip rumpa alt du klarer på vei opp, slapp av på 
vei ned. 

3 20-25 30-60 sek 

B1 Monsterwalk 
Setet (svir særlig 
på siden av 
rumpa/låret

Hold strikken stram HELE tida. Det vil si at mens du går 
sidelengs, har du ca hoftebreddes avstand mellom føttene 
som minimumsavstand. Løft beina fra gulvet (ikke subbe)

3 20 skritt 
hver vei

Ingen 
pause 

B2 Utfall bak med strikk rundt knær 

Lår og rumpe 
(kjennes i 
framside lår og 
rumpe)

Vær oppmerksom på at ditt bakre bein senkes helt ned mot 
gulvet, til det «kysser» gulvet. Merk at du hele tiden har 
hovedtyngden av kroppen på fremre fot.  

3 10-15 
hvert bein 30-60 sek 

C1 Håndgående planke 5 hver i hver retning + 5 armhevinger Bryst, skuldre, 
triceps og core 

Utfør på knær eller straka, Når du står i planken vil jeg du skal 
stramme magen ved å trekke hoftekam og nedre ribbein mot 
hverandre. På armhevinger, husk å gå helt ned til brystkassa 
berører, eller er nær ved, å berøre gulvet. 

3
Maks, til 
du ikke 
klarer flere

30 sek 
pause

C2 Ettbens rumensk markløft med strikk rundt føtter 
Bakside lår, 
rumpe og 
ryggstrekkere 

Legg merke til at det er hoft som gjør jobben her, kneet ditt har 
en liten knekk og er fryst i den stillingen. Skyv hoft bakover, 
med rett rygg, mens du holder bein/kne konstant. Hold stolt 
holdning gjennom hele bevegelsen. 

3 10-12 
hvert bein 30-60 sek 

D1 Sittende roing med strikk rundt føtter Rygg og biceps 

Forstill deg at du sitter inntil en usynlig vegg, med rett rygg og 
stolt holdning, Hold overkropp i ro, uten å rotere overkropp, 
når du drar strikken mot deg. Ha tankene dine rettet mot 
ryggen. Bevegelsen starter ved at du trekker skulderbladet inn 
mot midten av ryggen, ryggen drar, med hjelp av arm. 

3 10-15 Ingen 
pause 

D2 Diagonal syklesitups med strikk rundt føtter Mage/core 
Hvis denne øvelsen gjør vondt i korsryggen, kan du gjøre en 
litt lettere  variant: da legger du korsrygg ned i gulvet, og 
holder korsrygg i gulvet mens beina «sykler». 

3
Maks til du 
ikke klarer 
flere 

30-60 sek 
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