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BLIV STÆRK HJEMME I STUEN – MED TING 
DU ALLEREDE HAR I HJEMMET 
 

FEDT at du er klar til at give den gas derhjemme. 

I det her program får du trænet HELE KROPPEN – altså alle de store muskelgrupper …. 
Programmet er hurtigt og effektivt, hvis du får det gjort !! 

Her kommer der lige en forklaring på det hele, selve programmet finder du nederst. 

HVAD BETYDER BOGSTAVERNE OG TALLENE? (A1 A2 / B1 B2) 

Bogstaverne angiver rækkefølgen i programmet, dvs. først laves A-øvelserne og derefter B-
øvelserne. Hvert bogstavpar sættes sammen; dette kaldes ’superset’. Dvs. først laver du 1 set af 
A1 øvelsen, og så videre til A2 - Før du holder pause.  

Dette fortsætter du med indtil alle sets er gennemførte i bogstavparret A.  

Når A1 og A2 er gennemførte, bevæger du dig videre til B1 og B2, som gennemføres på samme 
måde, osv.  

HVAD BETYDER SETS?  

Sets angiver hvor mange ”runder” du skal igennem af den givne øvelse. Er du nybegynder, 
anbefaler jeg dig at starte med 2 sets af hver øvelse, når du har været programmet igennem nogle 
uger kan du øge til 3 sets. 

HVAD BETYDER GENTAGELSER?  

Gentagelser angiver, hvor mange gange du skal lave øvelsen i det givne set. Kan du ikke lave alle 
de gentagelser der er angivet laver du blot så mange som du kan.  

Kan du lave flere end der er angivet så forsøg at lave øvelsen svære, så der bliver mere modstand. 
Det kan være svært med hjemmetræning, Men det kan fx være at ændre vinklen på pushups / 
Rows – eller stramme elastikken til i de øvelser. 
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UDSTYR 

De fleste øvelser kræver intet udstyr andet end din egen kropsvægt, dog er der nogle af øvelser 
der lige kræver lidt udstyr – men bare rolig jeg er sikker på du allerede har det i hjemmet. 

Det du skal bruge er: 

- En stol / sofa (noget i den højde) 
- En taske der kan komme noget vægt i (Brug en sportstaske, rygsæk eller andet og fyld 

noget tungt i) 

  

NU TIL PROGRAMMET 

 

 

 

 

ANER DU IKKE HVAD DET ER FOR NOGLE ØVELSER? 

Bare rolig, tryg på dette link herunder, og jeg viser det hele programmet, fra start til slut, og det 
eneste du skal gøre er at trygge på play og gøre dig klar. 

https://www.youtube.com/watch?v=8MYV8pQZ-Nw 

 

God fornøjelse med Programmet 

Marianne Gilbak – www.Gilbaks.dk 


