
STRAM-OP 
GRATIS PROGRAM

NIVEAU 1

FEDT at du er klar til at give den gas derhjemme.
I det her program får du trænet HELE KROPPEN – altså ved
effektive øvelser, hvor du både træner over + underkrop ….

Programmet er hurtigt og effektivt - og kræver intet udstyr
Her kommer der lige en forklaring på det hele, selve programmet
og øvelserne finder du nederst i dokumentet.

Sets
Sets angiver hvor mange ”runder” du skal igennem.

Reps
Gentagelser angiver, hvor mange gange du skal lave i øvelsen i
det givne set. Kan du ikke lave alle de gentagelser der er angivet
laver du blot så mange som du kan.
Du får et interval at arbejde i fx 8-10 reps, dvs. du skal forsøge at
holde dig indenfor dette interval.

Hvor ofte skal jeg træne?
Simpelt – det du kan, altså det der passer til din hverdag.
En god start vil være hver 2. eller hver 3. dag ….



Træningsprogrammet, uge for uge.
For at få fremgang, er det vigtigt at du gradvist får fremgang
på den ene eller anden måde. 
Hvis du har vægte til rådighed, ville fremgang være at gradvist
at øge modstanden – men det behøves det ikke at være. 
Fremgang kan også være at lave flere runder (sets) flere
gentagelser (reps) eller at gøre øvelsen mere og mere
krævende.

I det her program øger vi hhv. Reps og sets, så du kommer til
at opleve fremgang.

Det her program er et lille udsnit af mit fulde program; Stram
op hjemme i stuen – med ting du allerede har.

Som er et fuldt program, hvor jeg tager dig i hånden trin for
trin, og viser dig hvordan du også kan øge modstanden på
andre måder.

Men indtil videre så fokuser på de her 4 øvelser, og følg
fremgangen – laver du bare det samme igen og igen – ser du
ikke fremskridt … 
Det handler om at blive BEDRE !
Bliver du bedre --> får du mere muskelmasse --> får du mere
muskelmasse --> får du mindre fedt

Mere muskelmasse + mindre fedtmasse = Opstramning

Nå men nu til programmet:

https://gilbaks.dk/staerk-hjemme-i-stuen/


T U E S D A Y

PROGRAMMET

SPLIT SQUATS – FORRESTE FOD
HÆVET 

RYGLØFT

TIGER PUSH UPS 

Se Split
Squats VIDEO

GLUTE BRIDGE
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3 sets // 8-10 reps 3 sets // 8-10 reps

3 sets // 10-12 reps 3 sets // 10-12 reps

4 sets // 8-10 reps 4 sets // 8-10 reps

4 sets // 10-12 reps 4 sets // 10-12 reps

3 sets // 8-10 reps 3 sets // 8-10 reps

4 sets // 10-12 reps4 sets // 10-12 reps

3 sets // 10-12 reps 3 sets // 10-12 reps

4 sets // 8-10 reps4 sets // 8-10 reps

Se Tiger-pushups
VIDEO

Se Rygløft  VIDEO
Se Glutebridge 

 VIDEO

Træner: Forlår + baller Træner: Arme + mave/core

Træner: Ryg + lænd Træner: Baller + baglår

https://www.youtube.com/watch?v=om1rqrHpoVI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LeyqAeMjZp0
https://www.youtube.com/watch?v=s95DzeZFmYw
https://www.youtube.com/watch?v=s95DzeZFmYw
https://www.youtube.com/watch?v=s95DzeZFmYw
https://www.youtube.com/watch?v=8MkKF4RMbCE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8MkKF4RMbCE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8MkKF4RMbCE&feature=youtu.be

