
 
 

4a. Oppvarmingsprogram til styrketrening 

 
Del Tid Øvelsesnavn og forklaring av øvelse 
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5-15min Øvelse 1: Løping, sykling eller stepping på lav intensitet 

 

Forklaring: Start oppvarmingen med å løpe, sykle eller steppe i 5-15min med svært 

lav intensitet. Intensiteten bør være mellom 55-75% av maksimal hjertefrekvens, og 

intensiteten økes gradvis.. Hoppere og sprintere løper normalt på 9-11km/t på en 

tredemølle på en slik pulsfrekvens. Kastere vil normalt ligge litt lavere enn dette, og 

kan gjerne starte oppvarmingen med å gå raskt (6-7km/t) med lett stigning på 

tredemøllen (6%). 

5-15min Øvelse 2: Uttøying av sentrale muskelgrupper 

 

Forklaring: Gjennomfør tøyningsøvelser av sentrale muskelgrupper som skal trenes 

under styrketreningsøkten. Gjennomfør 1-2 tøyninger per muskelgruppe (øvelse), 

med en holdetid på 10-15 sekunder per øvelse. Normalt brukes 3-6 tøyningsøvelser. 
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 Øvelse 3: Serier med lette vekter i forkant av hver treningsøvelse 

 

Forklaring: I forkant av hver styrketreningsøvelse bør en gjennomføre 1-3 serier 

med økende vektbelastning. Start første oppvarmingsserie med svært lette vekter 

(ca.20-30% av 1RM) og relativt mange repetisjoner (6-12reps). Øk den ytre 

belastningen gradvis i oppvarmingsserie nr.2 og 3, og reduser antall repetisjoner. 

Siste oppvarmingsserie bør gjennomføres med en ytre belastning som ligger nær opp 

til den ytre belastningen som hovedserien skal gjennomføres med. Bruk gjerne 

oppvarmingsseriene til å fokusere på riktig løfteteknikk.   

 

 

5a. Program for avslutningssekvens til styrketrening 
Tid Øvelsesnavn og forklaring av øvelse 

5 min Øvelse 1: Løping med lav intensitet 

 

Forklaring: Løp eller sykl i 5min med svært lav intensitet. Intensiteten bør være mellom 

55-65% av maksimal hjertefrekvens. Kastere kan gjennomføre avslutningsdelen med å gå 

raskt (6-7km/t) slik at intensiteten ikke blir for høy. 

5-10min Øvelse 2: Korte drag med lav intensitet 

 

Forklaring: Løp 3-6 korte drag (40-100meter) med lav intensitet (75-90% av maksimal 

løpsfart). Start rolig på første draget og øk intensiteten gradvis fra drag til drag. Pausen 

består i å gå rolig tilbake til start (ca.1-3min). 

 

5-10min 

 

Øvelse 2: Uttøying av sentrale muskelgrupper 

 

Forklaring: Gjennomfør uttøying av sentrale muskelgrupper som er trent under 

styrketreningsøkten. Gjennomfør 1-2 tøyninger per muskelgruppe (øvelse), med en 

holdetid på 10-15 sekunder per øvelse. Normalt brukes 3-6 tøyningsøvelser. 

 


