
Trening i aktivitetsparken

Legg gjerne en tur innom aktivitetsparken i Brumunddal. 
Aktivitetsparken er for alle, du kan styrke kroppen gratis samtidig som 
du får frisk luft.

De nasjonale anbefalingene for voksne er at man bør utføre aktiviteter 
som styrker musklene minst to ganger i uka. Å ta en stopp på turen 
langs elva og gjøre noen øvelser i aktivitetsparken kan være et godt 
tiltak for å oppnå dette. 

Her har vi satt opp ett program med seks øvelser som styrker hele 
kroppen. Å trene hele kroppen med noen få øvelser er tidsbesparende. 
Styrkeøvelser der du trener flere muskelgrupper samtidig, og bruker 
din egen kroppsvekt som motstand, har god overføringsverdi til daglig-
dagse aktiviteter. Det er den styrken de fleste av oss trenger.

Gjenta gjerne hver øvelse i 2-3 serier med 8-12 repetisjoner i hver 
serie. Når 12-15 repetisjoner ikke lenger er en utfordring bør øvelsen 
gjøres tyngre. På den måten vil en sikre progresjon og gradvis bli 
sterkere. 

Husk å spenne magen («stramme muskelkorsettet») for å stabilisere 
ryggen rett før man begynner bevegelsen og under alle øvelsene.

Lykke til med treningen!
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Du trener fremside lår, sete- og stabiliseringsmuskulatur.

Stå med føttene i en hoftebreddes avstand. Senk deg rolig ned som 
om du skal sette deg ned på en stol og strekk deg opp igjen. Knærne 
skal peke i samme retning som tærne.

Du kan gå dypere ned eller ha en sekk på ryggen for å gjøre øvelsen 
tyngre.

Knebøy



Du trener fremside lår, sete- og stabiliseringsmuskulatur.

Senk deg rolig ned slik at kneet kommer nærmere bakken og skyv deg 
tilbake til startposisjon. Kneet skal peke i samme retning som tærne.

Du kan gå dypere ned eller ha en sekk på ryggen for å gjøre øvelsen 
tyngre.

Ettbens knebøy/ Splitt-knebøy



Du trener rygg, fremside overarm og stabiliseringsmuskulatur.

Trekk brystet opp mot stanga og trekk skulderbladene sammen. 
Senk rolig ned igjen. 

Hold kroppen strak under øvelsen.

Opptrekk i stang



En tyngre variant er opptrekk i stang der man tar tak i ei stang over 
hodet og trekker seg opp til haka er over / på høyde med stanga. 

Senk rolig ned til armene er strake igjen og gjenta. 

For å gjøre øvelsen lettere kan man sette kneet i en strikk slik som vist 
på bildet. 

Opptrekk i stang - 2



Du trener bryst, bakside overarm og stabiliseringsmuskulatur.

Plasser armene noe bredere enn skuldrene. Senk overkroppen rolig 
ned mot underlaget og skyv tilbake. Hold kroppen i en rett linje under 
øvelsen.

Øvelsen blir lettere ved å ha knærne nedi underlaget eller gjøre 
øvelsen mot en vegg eller lignende.

Øvelsen blir tyngre ved å gjøre den på flatt underlag, sette bena på noe 
høyere og/eller ha en ryggsekk på ryggen.

Push-ups



Du trener hovedsakelig bakside overarm.

Senk kroppen med strake ben og gå ned så langt du klarer før baken 
berører bakken. Skyv deg opp igjen ved å bruke armene. Albuene skal 
peke bakover.

Øvelsen blir lettere ved å bøye knærne og plassere bena nærmere. 

Øvelsen blir tyngre ved å plassere bena høyere, på en stubbe eller 
liknende. 

Dips



Du trener hovedsakelig mage, rygg og stabiliseringsmuskulatur.

Stå med parallelle ben og beveg deg rolig frem og tilbake med strake 
armer. Unngå å øke svaien i korsryggen.

Øvelsen blir tyngre hvis man beveger føttene lenger bakover og lettere 
hvis man flytter bena lenger fram.

Fremoverføring i slynge


