
Copyright: Erling Hansen og Torben Henriksen 

December 2013 Side 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrketræning 

 

Vintersæson 2013/14 

 

Del 1  

Grundlæggende styrketræning 
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Sæsonplan Aktiviteter 

Grundlæggende 
styrketræning: Okt. – Nov.  
 

Fokus: Grundstyrke – at vedligeholde 

styrke og udholdenhed, og forberede 

kroppen til den hårdere træning i 

efterfølgende faser. 

1 – 3 gange ugentligt 

2 - 3 sæt a 10-20RM (afhængig af den 

enkeltes fysik og erfaring) 

2 øvelser pr. muskelgruppe 

Mellemlange pauser afhængig af 

udtrætning: 1-2 min. 

8-12 øvelser pr. træningspas (inkl. evt. 

overkropsøvelser og torso) 

Maksimalt løft opad 

Kontrolleret nedsænkning 

Udstrækning 10 – 15 min. 

Opbyggende styrketræning: Dec. – Jan.   

 

Fokus: Primær opbygning af maksimal styrke 

– at opbygge muskelstyrke. Sekundært øget 

neural aktivering. Tung træning og stor 

mængde.  

 

3 – 4 gange ugentligt 

3-4 sæt a 5-10RM 

2-3 øvelser pr. muskelgruppe 

Mellemlange pauser afhængig af udtrætning: 

1–2 min. 

Højest 8-10 øvelser pr. træningspas (inkl. 

evt. overkropsøvelser og torso) 

Maksimalt løft opad 

Kontrolleret nedsænkning 

Udstrækning 10 – 15 min. 

Maksimal styrketræning: Feb. – Mar. 

 

Fokus: Primært øget neural aktivering og 

sekundært øget muskelstyrke. Vedligehold 

maksimal styrke og RFD. Meget tung træning 

og fokus på eksplosiv udførelse/maksimal 

acceleration og få gentagelser. Evt. excentrisk 

træning. 

 

3 – 4 gange ugentligt 

3 - 4 sæt a 3-7 gentagelser med 4-8RM 

< 2 øvelser pr. muskelgruppe 

Lange pauser afhængig af udtrætning: 4 - 10 

min. 

Højest 6 øvelser pr. træningspas 

Maksimalt løft opad 

Kontrolleret nedsænkning 

Udstrækning 15 – 20 min. 
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 Udtrætning 

Med udtrætning menes den muskulære 

tilstand, hvor det ikke er mulig at løfte 

vægten en yderligere gang.   

Hvis der f.eks. står 10RM til udtrætning, 

mens det, at vægten skal være så tung, at 

der kan løftes 10 gange. Den 11. gang vil 

ikke være muligt.  

Maksimalt løft opad 

Med maksimalt løft opad menes, at 

løftet/trækket, eller bevægelsen i det hele 

taget, skal ske med høj hastighed. Det ud fra 

ligningen, at 

KRAFT = ACCELERATION(hastighed) x MASSE(kg) 

Frie vægte 

De øvelser der er valgt i de indledende 

perioder, er primært den type øvelser der 

kaldes Frie Vægte. 

De væsentligste fordele er:  

 Flere muskelgrupper kan trænes i én 

øvelse – sparer tid 

 Primære muskler (agonister), 

sekundære muskler (synergister) og 

”modsatte” muskler (antagonister) 

bliver alle maksimalt aktiverede. 

 Balancesystemet bliver maksimalt 

aktiveret. 

 Hele det neuromuskulære system 

stimuleres. 
 Mulighed for at træne eksplosivt  

 

 

  

RM begrebet 
1RM er den vægt der i en øvelse kan løftes 

1 og KUN 1 gang. 

8RM er den vægt der i en øvelse kan løftes 

8 og KUN 8 gange. 

8RM er lettere end 6 RM. 

RM angiver en belastning, men ikke 

nødvendigvis et antal. 

RM er således individuel fra person til 

person, idet 2 forskelige personer ikke 

nødvendigvis kan løfte det samme antal kg. 
 

RM ændrer sig over tid afhængig af 

træningsindsats. 

 

Den uerfarne og ikke veltrænede atlet der 

skal starte med at styrketræne, skal starte 

med at tage flere gentagelser, f.eks. 15 – 

20RM pr. øvelse, d.v.s. relativ lav vægt. 

Den mere erfarne og veltrænede atlet, kan 

starte med færre gentagelser, f.eks. 10 – 

12RM. 

 

Denne tabel viser en oversigt over  

hvorledes man kan beregne RM ud fra ens 

egen maksimale RM. Kan du f.eks. løfte 

100 kg 1 og KUN 1 gang i benpres, kan du 

som udgangspunkt løfte 88 kg 5 gange, 

eller 15 gange med 60 kg. 
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Træningspas (eksempel okt.) 

Opvarmning: 10 – 15 min. (løb, cykling, romaskine) 

Alle øvelser gennemføres med 15 – 20RM, d.v.s. hver øvelse gennemføres med 15 – 20 

gentagelser til lettere udtrætning. 1 – 2 minuts pause mellem hver øvelse. 

Øvelse 1 – Ben/balle 1  

Øvelse 2 – Skuldre 1 

Øvelse 3 – Arme 1 

Øvelse 4 – Ryg 1 

Øvelse 5 – Bryst 1 

Øvelse 6 – Mave/Core 1 

Øvelse 7 – Ben/balle 2 

Øvelse 8 – Skuldre 2 

Øvelse 9 – Arme 2 

Øvelse 10 – Ryg 2 

Øvelse 11 – Bryst 2 

Øvelse 12 – Mave/Core 2 

Udstrækning: 10 – 15 min. 

  



Copyright: Erling Hansen og Torben Henriksen 

December 2013 Side 5  

Træningspas (eksempel nov.) 

Opvarmning: 10 – 15 min. (løb, cykling, romaskine) 

Alle øvelser gennemføres med 15 - 20RM, d.v.s. hver øvelse gennemføres med 15 - 20 

gentagelser til egentlig udtrætning. De betyder, at der skal mere vægt. 1 – 2 minuts pause 

mellem hver øvelse. 

Øvelse 1 – Ben/balle 1  

Øvelse 2 – Skuldre 1 

Øvelse 3 – Arme 1 

Øvelse 4 – Ryg 1 

Øvelse 5 – Bryst 1 

Øvelse 6 – Mave/Core 1 

Øvelse 7 – Ben/balle 2 

Øvelse 8 – Skuldre 2  

Øvelse 9 – Arme 2 

Øvelse 10 – Ryg 2 

Øvelse 11 – Bryst 2 

Øvelse 12 – Mave/Core 2 

Øvelse 13 – Ben/balle 3 

Øvelse 14 – Skuldre 3 

Øvelse 15 – Arme 3 

Øvelse 16 – Ryg 3 

Øvelse 17 – Bryst 3 

Øvelse 18 – Mave/Core 3 

Udstrækning: 10 – 15 min. 
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Relevante træningsøvelser 

Øvelser ben/balle Cykel focus Muskler Beskrivelse 

Lunge 

 

Primære 
Gluteus maximus 
Rectus femoris 
Vastus lateralis 
Vastus medialis 
Vastus intermedius 

Sekundære 
Biceps femoris 
Semimenbranosus 
Semitendinosus 
Gastrocnemius 
Adductor longus 
Adductor magnus 
Soleus 

Stående. Skulderbredde 
mellem benene. Træd roligt 
frem på det ene ben, så det 
ender i en position, hvor 
låret en ca. vandret og 
underbenet ca. lodret. Skift 
ben. 

OBS: Risiko for 
overbelastning af 
lænderyggen ved tung 
træning. Rank ryg og 
hovedet op.  

Deadlift 

 

Primære 
Gluteus maximus 
Biceps femoris 
Semitendinosus 
Semimenbranosus 

Sekundære 
Quadriceps 
Trapezius 
Latissmus dorsi 

Stående. Start med 
vægtstang på gulvet. 
Afstand mellem fødder i 
skulderbredde. Hænder på 
vægtstang med 
overhåndsgreb. Arme 
strakte gennem hele 
øvelsen. Hold ryg rank og 
hovedet op. Løft vægtstang 
til livet. Sænk vægtstang 
langsomt til gulvet. 

OBS: Hold ryggen rank og 
hovedet opad – kig opad.  

Squat  Primære 
Gluteus maximus 
Rectus femoris 
Vastus lateralis 
Vastus medialis 
Vastus intermedius 

Sekundære 
Adductor magnus 
Gastrocnemius 

Biceps femoris 
Soleus 

Stående. Placer en 
vægtstang i squatstativet. 
Bøj ind under stangen og 
placer den på skuldrene. 
Tag fat på stagen ed 
overhåndsgreb. Træk vejret 
dybt ind, for at opretholde 
tryk på brystkasse og for at 
forhindre en foroverbøjning i 
kroppen.  Svaj let i ryggen 
ved at rotere bækkenet 
fremad. Kig lige frem og løft 
vægtstangen ud af stativet. 
Gå et skridt eller to væk fra 
stativet og placer fødderne 
med skulderbreddes 
afstand. Tæerne skal pege 
fremad. Bøj i hofterne indtil 
lårene er parallelle med 
gulvet. Stræk benene ud i 
en rask bevægelse, og vend 
tilbage til udgangspunktet. 
Pust ud under udførelse af 
bevægelsen. 

OBS: Vinklen i knæene ca. 
90°. Hold ryggen rank, 
lettere svaj, og løft hovedet 
og kig opad. 
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Step Up 

 

 

Primære 
Gluteus Maximus 
Rectus femoris 
Vastus lateralis 
Vastus medialis 
Vastus intermedius 

Sekundære 
Adductor magnus 
Gastrocnemius 
Soleus 

 

 

 

Stående. En plint anvendes. 
Højde, ca. 30 – 45 cm. Start 
med samlede ben. Spænd 
muskelkorsettet. Løft det 
venstre ben op på plinten, 
og lav et kraftfuldt afsæt 
med venstre ben. Undgå 
afsæt med højre ben.  Find 
balance på plint, og gå 
tilbage til udgangspunkt ved 
at sætte højre fod på gulvet. 
Skift ben og gentag øvelsen.  

OBS: Risiko for 
overbelastning af 
lænderyggen ved tung 
træning. Husk rank ryg.  

Øvelser arme Cykel focus Muskler Beskrivelse 

Triceps Push-Down 

 

 

 

Primære 
Triceps 

Sekundære 
Deltoideus 
Anconeus 
Flexor carpi ulnaris 
Flexor carpi radialis 
Palmaris ongus 
 

 

Stående. Stå med front mod 
maskinen med hænderne i 
skulderbredde. Albuer ind 
mod siden af kroppen. 
Udgangspunktet er bøjede 
arme. 
Træk vejret ind og stræk 
armene ud i en kraftig med 
kontrolleret stræk. 

Langsomt tilbage til 
udgangspunkt. 

OBS: Vær opmærksom på, 
at albuerne hele tiden skal 
holdes inde mod kroppen. 

Reverse Barbell Curl 

 

 

 

Primære 
Brahioradialis 
Extensor carpi radialis 
longus 
Extensor carpi ulnaris 
Extensor digitorum 

Sekundære 
Biceps 
Brachialis 

Stående. Stå med fødderne i 
skulderbredde og armene 
udstrakte. Tag fat om 
stangen med 
overhåndsgreb. Træk vejret 
og løft stangen ved at bøje i 
albuerne. Pust ud under 
øvelsen. Sænk stangen 
langsomt til udgangspunkt. 

OBS: Hold albuerne tæt 
indtil kroppen. 

Wrist Curl 

 

 

 

Primære 
Flexor carpi radialis 
Palmaris longus 
Flexor carpi ulnaris 

Sekundære 
Brachioradialis 
Pronator teres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siddende. Sid på en bænk 
med underarmene hvilende 
på lårene med underarmene 
opad. Tag fat om stangen 
med underhåndsgreb og lad 
hænderne hænge nedad. 
Træk vejret ind og bøj opad 
med hænderne. Pust ud 
under udførelse af 
bevægelsen. Sænk armene 
langsomt til udgangspunkt. 

OBS: Pres albuerne ned må 
lårene. 
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Øvelser 
skuldre/nakke 

Cykel focus Muskler Beskrivelse 

Dumbbell Shoulder Press 

  

Primære 
Deltoideus 

 

Sekundære 
Pectoralis major 
Triceps 
Trapezius 

Siddende. Sid på en bold og 
hold ryggen ret. Tag fat i 
håndvægtene med 
overhåndsgreb og start i 
skulderhøjde. Håndryggen 
udad. Træk vejret og pres 
armene op over hovedet. 
Roter i underarmene under 
bevægelsen, så håndfladen 

peger udad. Pust ud under 
udførelse af bevægelsen. 
Sænk armene langsomt til 
udgangspunkt. 

OBS: Pas på at bolden ikke 
ruller bagud under øvelsen. 
Hold ryggen ret og hold 
balancepunktet lidt forrest 
på bolden. Lav en let 
opspænding i mave/core 
under øvelsen. 

Single-Arm Dumbbell Row 

 

 

 

 

Primære 
Latissimus dorsi 
Deltoideus 
 

Sekundære 
Trapezius 
Rhomboideus major 
Biceps 

På knæ. Tag fat I 
håndvægten med 
håndfladen indad. Hvil 
modsatte hånd og knæ på 
bænken.  
Placer overkroppen i stabil 
stilling, træk vejret ind og 
træk håndvægten så højt op 
som muligt med albuen 
pegende udad. Sørg for at 
overarmen bevæger sig en 
smule væk fra overkroppen. 
Pust ud under udførelse af 
bevægelsen. Sænk 
håndvægten langsomt til 
udgangspunkt. 

 

Øvelser bryst Cykel focus Muskler Beskrivelse 

Dumbbell Bench Press 

 

 

 

Primære 
Pectoralis major 
Anconeus 

 

Sekundære 
Deltoideus anterior 
Serratus anterior 
Rectus abdominis 
External oblique 
Triceps 

Liggende. Lig på en bold 
med fodsålerne I gulvet. Tag 
fat i 2 håndvægte med et 
overhåndsgreb og hold 
armene strakt opad og 
håndfladerne vendende mod 
hinanden. Træk vejret ind 
og sænk håndvægtene ned 
mod skulderleddet, så 
håndvægtene er lidt over 
skulderhøjde. Løft 
håndvægtene langsomt 
tilbage til udgangspunkt. 
Pust ud under udførelse af 
bevægelsen.  

OBS: Spænd op i mave/core 
for at hold balance på 
bolden. 

Stability Ball Dumbbell Fly 

 

 Primære 
Pectoralis major 

Sekundære 
Sternocleidomastoideus 
Deltoideus anterior 
Rectus abdominis 
Obliquus internus 
Obliquus externus  

Liggende. Lig på en bold 
med fodsålerne I gulvet. Tag 
fat i 2 håndvægte med et 
overhåndsgreb og hold 
armene lodrette og 
udstrakte. Albuerne let 
bøjede for at minimare 
stresset på albuerne. Træk 
vejret ind og sænk 
håndvægtene nedad og 
udad, indtil albuerne er i 
skulderhøjde. Løft 

håndvægtene tilbage til 
udgangspunktet. Pust ud 
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under bevægelsen tilbage til 
udgangspunktet 

OBS: Spænd op i mave/core 
for at hold balance på 
bolden. Denne øvelse bør 
aldrig laves med tunge 
vægte. 

Øvelser ryg Cykel focus Muskler Beskrivelse 

Seated Row 

 

 

Primære 
Trapezius 
Latissimus dorsi 
Deltoideus posterior 
Biceps 

Sekundære 
Rhomboideus major 
Teres major 
Teres minor 
Erector spinae 

Siddende. Sid med fronten 
mod maskinen. Placer 
fødderne på fodpedalerne og 
læn fremad mod 
trækhåndtaget. Træk vejret 
ind og træk i håndtaget, 
indtil det når den nederste 
del af brystbenet. Svaj let i 
ryggen. Sørg for at føre 
albuerne så langt bagud 
som muligt, når håndtaget 
trækkes ind mod kroppen.  
Tilbage til udgangspunkt. 
Stræk armene først og 
derefter Pust ud under 
udførelse af bevægelsen.  

Shrug 

 

 

 

 

Primære 
Trapezius 

Sekundære 
Rhomboiderne 
Lavator scapulae 
Deltoideus posterior 
 

Stående.  Stå med let 
afstand mellem fødderne. 
Hold hovedet og nakken 
strakte. Hold de to 
håndvægte medarmene 
strakte ned langs kroppen. 
Træk skulderne opad og 
roter så langt bagud som 
muligt. Sænk håndvægtene 
tilbage til udgangspunktet.  

OBS: Hold armene strakte 
under hele øvelsen. 

Øvelser 
mave/core 

Cykel focus Muskler Beskrivelse 

Plank 

 

 

 

  

Primære 
Rectus abdominis 

Sekundære 
Obliquus externus 
Obliquus internus 

Liggende. Lig hvilende på 
tæer og underarm. Brug 
primært underarmene i 

stedet for hænderne. Spænd 
op i mave/core musklerne 
og hold opspændingen fra 
30 til 60 sek. Hold ryggen 
og nakken strakte. Hvile 30 
til 60 sekunder inden næste 
”omgang”. 
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Stability Ball Pas 

 

 

 

 

 Primære 
Rectus abdominis 

Sekundære 
Obliquus internus 
Obliquus externus 
Tranversus abdominis 
Gluteus medius 
Rectus femoris 
Vastus medialis 
Sternocleidomastoideus 

Liggende. Lig med benene 
udstrakte. Klem bolden 
mellem fødderne og stræk 
armene op over hovedet. 
Løft bolden med fødderne og 
armene samtidig op til 
lodret position, og tag fat i 
bolden med hænderne. 
Sænk langsomt ben og 
arme tilbage til 
udgangspunktet. 

Reverse Crunch 

 

 

 

 

Primære 
Rectus abdominis 

Sekundære 
Obliquus internus 
Obliquus externus 
Tranversus abdominis 
Gluteus medius 
Rectus femoris 
Vastus medialis 
Vastus lateralis 
 

Liggende. Lig på ryggen. 
Placer armene udstrakte og 
bøj benene 90 grader i 
hofterne. Løft hoften opad 
samtidig med at knæene 
føres ned imod brystkassen, 
så underbenene er nærmest 
lodrette. Før langsomt 
benene og hoften tilbage til 
udgangspunkt. 

 


