
Hei alle sammen !  

Her kommer ekspress treningsøkt som kan gjøres både ute og inne.  

Du kan bruke power band( velg riktig motstand) , manualer , kettlebells , flasker med vann . Jeg hadde 

med meg power band den dagen. 

Det tar bare 30 minutter og det er et av to treningsprogrammer jeg gjennomførte på søndag når det 

var kaldt og regnet .  

Programmet er fordelt i 3 deler : 

Lower Body 

Upper body  

Core  

 

Best måte å gjøre det på er å jobbe 40sek/ 20 sek pause og 2 runder på hver del : 

 

1. Band squat 40/20  

2. Band press squat 40/20  

3. Overhead band squat 40/20                     2 runder ( 6 min.  ferdig så går du til neste )  

 

4 .  Deadlift band 40/20 

5.  Singel leg band deadlift høyre ben 40/20 

6.  Singel leg band deadlift venstre ben    40/20           2 runder ( 6 min. ferdig  så går du til neste) 

 

      7.  Band row 40/20  

      8.  Seated band row 40/20 

      9.  Delta row       40/20                                                       2 runder ( 6 min. ferdig så går du til neste)  

 

      10.  Boksing crunch 40/20 

      11.  Rocking plank  40/20 

      12.  Side plank rotation ( høyre side og venstre side)  40/20    2 runder så er du ferdig :) bravo :)  

 



 1. BAND SQUAT  

Front squat. Albuene rettet frem. Power band i begge hender holdes på høyden med skuldra/ 

kragebeinene. Fra denne stillingen lager vi front squat.   Alternativ : manualer, kettlebell 

 

2. BAND PRESS SQUAT 

Start posisjon som i front squat. Vi presser power band opp og bak hodet, beveger det litt bak 

øregrensen. Vi unngår hyperextensjon i albuene, øynene rettet rett frem. Alternativ: manualer, 

kettelbell 

 



3. OVERHEAD BAND SQUAT 

Her trener vi lår ,rumpe og skuldra  

Teknisk vanskelig trening med 

motstand i form av Power band . 

 Knebøy teknikk, armene rettet og 

hevet over hodet - i tillegg følger vi 

nøye med på en rett rygg, viktig 

hofter ,hodet vipper fremover og 

skuldrene bakover, slik at power 

band er bak øregrensen, skuldrene 

er " trukket tilbake. "  Alternativ:  

manualer 

 

 

 

 

 

 

 4. DEADLIFT BAND  

Teknikk: deadlift  

Vi bretter power band  i to og står på den 

med føttene satt på hofte avstand. 

Feil - en rund rygg eller at vi gjør squat  og 

da er det ikke en avbøyning i hofteleddet 

Alternativ: manualer, kettlebells 

 

 

 

 

 

 

 



5. SINGEL LEG BAND DEADLIFT høyre ben  

6. SINGEL LEG BAND DEADLIFT venstre ben  

 

Mangler bildet nr 2 ser jeg beklager  derfor litt mer forklaring: 

Teknikk - Startposisjon - stå på det ene benet, power band under 

foten er holdt med begge hender. 

Vi bøyer venstre bein litt, bøyer  hoftene (det første leddet vi 

engasjerer ) og går sakte ned for å berøre vekten holdt i høyre 

hånd - venstre fot. Vi roterer ikke i hoftene, vi holder ryggraden i 

en nøytral stilling, og hodet i forlengelsen. Vi bærer vekten så nær 

benet som mulig. I første fase retter vi oss opp i hofteleddet, for 

deretter å gå opp hele tiden mens vi står på det ene benet. I den siste fasen strammer vi mage, 

rumpa og trekker skulderbladene. Alternativ: manualer, kettlebells 

 

 

7. BAND ROW  

I stedet for stanga  bruker jeg  power band  

som en motstand, så vi står med føtter i hofte 

avstand. Bena svakt bøyd i knærne, kjernen 

koblet. Hold gummien med begge hender,  

trekk hendene mot bunnen av brystbenet . 

Albuene går nær overkroppen.  

Alternativ: manualer, kettlebells 

 

 

 

 

8. SEATED BAND ROW  

Vi gjør øvelsen i sittestilling, rett rygg, gummi festet til 

føttene. Vi holder power band og drar den mot oss, fører 

albuene nær kroppen. Viktig at vi trekker skulderbladene 

(konsentrisk fase), og husker den rette ryggen gjennom 

hele øvelsen. 

 



9. DELTA ROW  

 Forskjellen her i forhold til roing øvelse nr  8  

er albuens stilling, som i denne øvelsen blir 

hevet opp og rettet utover. Når vi trekker 

power  band, beveger albuene seg horisontalt 

bak skulderlinjen og plasseres som en trekant. 

Kjennes godt i øvre del av ryggen  

 

 

10. BOKSING CRUNCH  

Når du ligger på ryggen, løfter 

du skulderbladene forsiktig, 

begge hender i posisjon klar til 

boksing så begynner vi å bokse 

fort og løfte overkropp også 

senke ned  overkropp mens vi 

hele tiden bokser i lufta  

Kjennes magen godt  Burn 

burn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.ROCKING PLANK  

Teknikk som som vanlig 

planke men i tillegg 

beveger vi oss i det 

sagittale planet fremover 

og bakover, og holder 

kroppen i rett linje  under 

hele øvelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. SIDE PLANK  

ROTATION ( høyre side og 

venstre side) 

Albuen er under skulderen, 

den andre arm løft opp. 

Aktiver 

kjernemuskulaturen ved å 

stramme magen, rumpa og 

bekkenbunnen. Løft hoften 

til kroppen danner en rett 

linje hele veien fra fot til 

skulder. Også tid for å 

rotere overkropp 

…………………..  siste øvelse 
 

 

Ferdig !!!!!!! 

Gratulerer , 30 minutter express trening med power band ( manualer , kettelbells ) er over . 

 Du klarte dette   Stolt PT Barbara  


