
   

Styrketrening MENY Holmenkollstafetten 2023  
Dette er en styrketreningsplan for å øke styrken i bena mot Holmenkollstafetten. Økten er ment til å gjøre på et treningssenter.  

Tips: Om du vil kan du trene mer utholdende styrke kan du bruke programmet, men ta flere repetisjoner og kortere pauser. I så fall er det lurt å 

redusere antall runder som tas på øvelsene.  

Lykke til! 

Øvelse Video Hvordan 

Generell oppvarming på 

tredemølle eller sykkel 

 7 min. 

Starte med å gå, og gradvis øke hastigheten.  

Knebøy med stang eller 

vekter 

https://www.youtube.com/watch?v=Xp4rZGtsIf8 

 

4 runder med 6-10 repetisjoner.  

 

Legg vektstang på ryggen og stabiliser med hendene på stanga eller hold en vekt 

foran brystet. Ha bena i skulderbreddes avstand. Stram kjernemuskulaturen og bøy 

ned i hoftene og knærne til du er i en sittende posisjon med ca. 90% vinkel i kneet. 

Press deg så opp igjen til du står rett, og gjenta. Ryggen skal være strak under hele 

løftet.  

 

Trener hovedsakelig setemuskulaturen og fremside lår. 

Tips: Om det er ubehagelig kan matte eller pute brukes imellom skuldrene og 

vektstanga.  

Hoftestøt/Hip Thrust https://www.youtube.com/watch?v=gMN87dkdHFY 

 

3 runder med 8-12 repetisjoner. 

 

Legg skuldrene og øvre rygg på en benk, ha vektstanga oppe på bekkene. Grip 

vektstangen og stabiliserer. Føttene skal være i gulvet med ca. 80-90 grader bøy i 

knærne. Senk setet ned mot gulvet og skyv deretter hoften så høyt opp som du klarer 

ved å stramme setemuskulaturen. Senk rolig ned igjen og gjenta. 

 

Trener hovedsakelig setemuskulaturen og bakside lår.  

Tips: Bruk en matte eller pute imellom kropp og vektstang for å gjøre det mer 

behagelig.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xp4rZGtsIf8
https://www.youtube.com/watch?v=gMN87dkdHFY


   

Leg Extensions https://www.youtube.com/watch?v=dtvTA6OnnlQ 

 

Man sitter i en leg Extensions maskin. I utgangsposisjon har man knærne i 90% og 

løfter deretter bena imot mostanden til beina er i en utstrakt posisjon.  

 

Trener hovedsakelig fremside lår. 

Hamstring curls https://www.youtube.com/watch?v=xKOyGU0AfOE 

 

3 runder med 8-12 repetisjoner.  

 

Det er to type maskiner som egner seg, den ene er liggende på magen og den andre er 

sittende. Følg de instruksjonene som står på maskinen. I utgangsposisjon skal bena 

være utstrakt. Deretter aktiverer man knebøyer og setemuskelen og drar bena imot 

setemuskelen, for å se senke rolig ned igjen og gjenta. 

 

Trener hovedsakelig muskulaturen på bakre lår.  

Tips: For å variere kan du bruke et ben om ganger, eller gjøre det eksplosivt opp.  

Tåhev https://www.friidrett.no/barn-og-

ungdom/athletix/lowerbody/tahev/ 

3 runder med 12-15 repetisjoner 

 

1.Ha vekt i hånd og hold i noe for balanse med den andre. 

2. Stå oppreist med skulderbreddes avstand. 

3.Stram i leggene og gå opp på tå, og gå rolig ned igjen.  

 

Trener hovedsakelig: Muskulaturen bak på leggen. 

Tips: Du kan prøve å variere øvelsen ved å gjøre den i trapp, på et bein eller ha litt 

bøy i knærne.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dtvTA6OnnlQ
https://www.youtube.com/watch?v=xKOyGU0AfOE
https://www.friidrett.no/barn-og-ungdom/athletix/lowerbody/tahev/
https://www.friidrett.no/barn-og-ungdom/athletix/lowerbody/tahev/

