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Innledning
Hei og velkommen til SUPERUKA til DAMMYR. Er du klar for å prestere på ditt beste? Være et 
supermenneske en hel uke? Er svaret JA, da kan du glede deg til denne uka. Uka skal gi deg 
masse energi og den skal gi deg et nytt perspektiv på livet. Nysgjerrigheten din kommer til å vokse 
sammen med din indre styrke. Din investering i denne uka skal veilede deg til en ny oppskrift på et 
sunt og innholdsrikt liv. Det kommer til å bli tøft, du kommer til å ha lyst til å gi deg, men med god 
planlegging og viljestyrke skal du motivere deg gjennom syv dager i ditt liv, der du skal gjøre alt du 
frem til nå har utsatt. Når søndagen er omme, vil din økte mentale styrke gi deg nytt perspektiv på 
din hverdag og du er mer rystet til å takle livets utfordringer. Du kommer til å sitte igjen med en 
super mestringsfølelse og selvtillitsboost du aldri kommer til glemme. 

Bakgrunnen for SUPERUKA
Vi mennesker låser oss ofte fast i et mønster. Gjør de samme tingene dag ut og dag inn, uten å 
kjenne på det å virkelig leve. SUPERUKA er løsningen for deg som trenger hjelp til å bryte dette 
mønsteret, ved hjelp av riktig mental trening, planlegging, kosthold og fysisk trening. Vi er sikre på 
at alle trenger en superuke der du er den beste utgaven av deg, både på jobb og i det private. En 
hverdag fylt med stress, skaper fort tanker rundt utilstrekkelighet, og at vi alltid ligger på 
etterskudd. Et av målene med den mentale treningen er at du skal leve et harmonisk og balansert 
liv, og være forberedt på å takle stress som påvirker i negativ retning. Stress er også positivt og 
gjennom denne uka skal du leve med et stress som blir din DRIVE til å prestere og fullføre den 
planen du har laget. Mitt mål er at alle mennesker skal ha gode verdier, leve et sunt liv og gjøre det 
de elsker hver dag. Derfor er det viktig for deg at du tar vare på helheten i ditt liv. Dette er grunnen 
til at jeg har valgt å lage denne oppskriften for deg, slik at du kan utvikle deg på mange områder i 
livet på bare en uke. 

Hovedmålet med SUPERUKA
«Start å lev livet igjen,  prestér bedre enn noen gang og vær den beste utgaven av deg selv i syv 
dager»

Forberedelser
Det første du skal gjøre er å velge hvilken uke du skal gjennomføre SUPERUKA. Så bruker du 
minst en uke på å planlegge, før du setter i gang. Du kan planlegge ved å benytte deg av 
ukeplanen på side 8 eller den vedlagte excel filen. Du skal også lage dine personlige målsettinger 
for hele uka. Vær spesifikk når du sette opp målene. Alle målene skal være oppnådd innen 
ukeslutt. Tirsdagens tema i SUPERUKA handler om måloppnåelse og der står det hvordan du skal 
lage målsettinger. Vær ambisiøs og sett opp mål du må strekke deg langt for å oppnå.
 
SUPERUKA begynner mandags morgen for eksempel kl.0500. Da repeterer du gjennom dagens 
mentale tema og dette skal være arbeidsoppgaven din hele dagen. Ønsker du å stå opp kl. 0500, 
er et tips for å klare å stå opp så grytidlig, å legge vekkerklokke så langt unna at du må reise deg 
opp for å slå den av. Har du barn eller noen andre i hjemme ditt som sover på et annet rom. Sett 
en vekkerklokke på deres rom til å ringe 05.05, still din egen klokke til å ringe 05.00. Når du våkner 
vil du gå inn på rommet og sørge for at den andre klokken ikke ringer og du vekker de andre. Dette 
vil definitivt få deg opp om morgen. 

I SUPERUKA har du også fått med syv treningsprogrammer og en kostholdsplan. På mandagen 
benytter du deg av treningsprogram Dag 1, så Dag 2 tirsdag osv. I kostholdsplanen finner du ulike 
oppskrifter på forskjellige måltider. Du velger selv hvilke måltider du ønsker å spise og legger dette 
inn i planen din. Dersom du har noen form for allergier, tilpasser du dette eget ditt behov. 

Gjennom uka skal du leve under noen enkle spilleregler. Dette er din kontrakt med deg selv. Noter 
reglene på din mobil, speilet på badet eller liknende slik at du husker disse. Dersom du ønsker å 
tilføre noen andre regler gjør du det. 
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Regler:
- Ingen sosiale medier i arbeidstiden
- Ingen tv hele uka
- Tren hver dag
- Hardtarbeidende 
- Målrettet
- Fullfør planen
- Vær positiv og offensiv
- Gjør noe gøy hver dag
- Bruk tid på venner og familie
- Ingen alkohol  
- Sov 7 timer hver dag. 

Planlegg SUPERUKA
Dette er et forenklet forslag på hvordan du kan systematisere SUPERUKA. Her burde du fylle inn 
mer spesifikt hva du skal gjøre time for time, med helt konkrete oppgaver. Ha med deg planen der 
du er. Fyll inn alle dine gjøremål som du skulle ha gjort som du har utsatt. Dersom du har mye å 
gjøre på jobben kan du velge å starte kl. 0700 og muligens få opparbeidet deg litt avspasering. 
Kommer du deg på jobb før dine medarbeidere vil du få ro og stillhet til å være supereffektiv. Bruk 
vedlagt plan på side 8, excel filen vedlagt eller lag din egen når du planlegger. Tabellen under viser 
kort fortalt en måte å planlegge uka de. Den er lagt opp til å stå opp kl. 0500. Du velger selv når du 
står opp, men husk du skal ha 7 timers søvn og være produktiv hele uka.  

TID Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Mentale 
tema

Mentale 
tema

Mentale 
tema

Mentale 
tema

Mentale 
tema

Mentale 
tema

Mentale 
tema

05.00 Opp og 
hoppe

Opp og 
hoppe

Opp og 
hoppe

Opp og 
hoppe

Opp og 
hoppe

Opp og 
hoppe

Opp og 
hoppe

06.00 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening

07.00 Jobbstart Jobbstart Jobbstart Jobbstart Jobbstart Din private 
plan

Din private 
plan

08.00 Jobb Jobb Jobb Jobb Jobb Din private 
plan

Din private 
plan

Jobb Jobb Jobb Jobb Jobb Din private 
plan

Din private 
plan

1600 Jobbslutt Jobbslutt Jobbslutt Jobbslutt Jobbslutt Din private 
plan

Din private 
plan

1600 Din private 
plan

Din private 
plan

Din private 
plan

Din private 
plan

Din private 
plan

Din private 
plan

Din private 
plan

22.00 Sove Sove Sove Sove Sove Sove Uka er 
ferdig
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Fysisk trening
I SUPERUKA skal du trene hver dag. Du velger selv når du vil trene, men det anbefales at du 
trener om morgenen. Da har du hele dagen til å utføre dine andre gjøremål. Du får 7 forskjellige 
treningsprogrammer som vil gi deg variasjon i treningsformer. I treningsprogrammene vil det være 
nærmere beskrevet hvordan du skal trene og hvordan du skal utføre øvelsene. Dersom du er 
usikker på noen av øvelsene, spør du om noen kan hjelpe deg. Har du en skade og ikke får gjort 
alle øvelsene, foreslår jeg at du gjør de øvelsene du kan. Du står selv ansvarlig for å utføre hver 
øvelse med riktig teknikk.  

Kostholdsplan
Kostholdsplanen er utarbeidet på bakgrunn av at du skal spise variert og sunt i en uke. Du skal 
spise 5-6 måltider hver dag og drikke masse vann. Ta utfordringen denne uken til å spise noe nytt. 
Kostholdsplanen gir rom for å velge hvilke måltider du ønsker å lage for deg og dine. Rettene i 
kostholdprogrammet skal være enkle å lage og du vil spare tid på matlaging. Overrask familie og 
venner med et godt middags måltid. Programmet er utarbeidet til en som veier 80kg. Dersom du er 
en person som veier over eller under 80 kg kan du økte eller begrense matinntaket. Det viktigste 
med dette kostholdet er ikke at du veier opp maten til punkt og prikke, men at du få en bevissthet 
rundt hvor mye mat du trenger, for å få overskudd og sunnhet i din hverdag. 
 
Tips for uka! Lag handleliste og handle inn maten for hele uka på mandag, for å spare tid. Hold 
deg unna sukkerholdig drikke som brus, energidrikk ect. Trening som går over 1 time kan i tillegg til 
vannet suppleres med vann blandet med svak saft. 

Mental trening
Hovedfokus denne uken skal ligge på mental trening. Du skal virkelig coache deg selv gjennom å 
vise hva du er laget av i syv dager. De syv forskjellige temaene vil trene deg til å bli et mer bevisst 
menneske, som er reflektert og handlekraftig. For hver dag som går blir du formet som et 
supermenneske. Du tar ansvar for eget liv, læring og tar tak i de tøffe tingene i livet. Uka kommer til 
å bli tøff og den kommer til å føles unormal lang, men du skal kjempe deg gjennom hver utfordring 
du møter. 
Når du har lest gjennom alle de mental temaene, finnes det en huskeliste over de viktigste tingene 
gjennom hver dag. Denne listen finner du på side 7. 

Mandag - Valg
Din første mental trening på mandag handler om valg. Hver dag tar vi mennesker valg, som for 
eksempel hva slags klær skal vi ha på eller hva vi skal spise til frokost. Denne dagen kommer til å 
handle om bevissthet rundt dine valg. Ikke alle valg er nødvendig å tenke igjennom, ettersom de 
fleste av våre valg er rutine og er innøvd i vår underbevissthet. Men ettersom du allerede har tatt et 
valg om å gjennomføre SUPERUKA, så har du hvertfall tatt et nytt valg. På søndagen før du 
starter vil du kjenne på at i morgen skal jeg faktisk stå opp grytidlig, deretter skal du kanskje trene, 
før du drar på jobben. Videre i løpet av dagen skal du i tillegg til å være bevisst på dine valg, 
bestemme deg for å stå for disse valgene. Når var sist du tok et skikkelig valg? Eller hvor lenge 
siden er det du tok et valg som virkelig betydde noe? Veldig mange mennesker skulle gjerne 
ønske deres hverdag var anderledes og at de hadde nok tid til å gjøre andre ting. Det er viktig at 
du er klar over at du har kommet dit du er i dag, fordi du valgte deg dit. Ønsker du en forandring på 
din hverdag må du bestemme deg for hva du ønsker å forandre og fullføre dette. Forandring er 
ikke gøy, men i lengden blir det verdt det. 

Når du kommer på jobben, treningsøkta eller skolen denne dagen, skal du velge å ta skikkelige 
valg ovenfor de du møter. Utstrål selvtillit med en offensiv holdning å gi det lille ekstra av deg selv 
og litt til. Vis din lærer, sjef, ansatte eller trener at du virkelig kan yte max. Du velger selv din 
fremgangsmåte, men kanskje du trenger å endre måten du tar valgene dine på. Strategien du 
velger ovenfor de du jobber med må være satt på forhånd. Øv på å være bestemt når du tar valg. 
Yt din beste service og gi av deg selv.  
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Videre skal du bruke dagen til å tenke over hvilke valg du allerede har tatt i livet og hvordan du 
skal håndtere de valgene du står ovenfor. Sett av god tid og skriv ned de valgene du gjerne vil ta 
fremover. Hva er det som hindrer deg i å ta de valgene? og hvilke utfall vil valgene dine få for deg 
senere i livet? Sitter du nå med en tanke om at du skulle hatt en samtale med sjefen, vært mer 
med barna dine eller du ønsker å starte på en utdannelse. Ikke vent med dette, gjør det i dag uten 
å nøle. Husk du har kommet dit du er i dag på grunn av de valgene du har tatt. Mandagen er 
SUPERUKAs første dag og den skal være anderledes enn alle andre mandager. Sett standarden 
denne dagen og det vil påvirke deg gjennom resten av uka. 

Tirsdag - Måloppnåelse
En viktig del for oss mennesker er å oppnå mestring i hverdagen. Mestring kan gi selvtillit i din 
hverdag og derfor handler tirsdagen om måloppnåelse. I dag skal du lage mange konkrete mål, 
som du skal oppnå denne dagen. Det kan være alt fra å gjøre en ting mer effektivt på jobben, ta 
flere telefoner, selge mer, gi litt ekstra av deg selv i møter, ringe en venn du ikke har snakket med 
på lenge. Skriv disse målene ned og når dagen er omme skal alle målene være oppnådd. Du skal 
også hjelpe noen andre med å oppnå et mål de har satt seg i løpet av dagen, og dette kan jo være 
et av dine mål også. Når du kan stryke bort målet fra lista som fullført, så er det viktig å strekke 
hånda i været og feire måloppnåelsen og si YES JEG KLARTE MÅLET, så fokuserer du på neste 
mål.   

Huskeregel og fremgangsmåte for å skrive mål er gjennom SMARTE-mål modellen, der hver 
bokstav har sin betydning. S=Spesifikt, M=Målbart, A=Ambisiøst, R=Realistisk, T=Tidsbestemt, 
E=Evaluer. Denne måten å sette mål på kan du også bruke til fremtidig planer du har. Derfor skal 
du bruke denne dagen til å sette deg langsiktige mål for hva du ønsker å oppnå i fremtiden. 1, 2, 3, 
4, kanskje 10 år frem i tid. Husk: de små oppnådde skrittene i hverdagen teller, det er de som 
utgjør de store forskjellene i det langsiktige. 

Onsdag - Ta sjansen
Alle dager har sine utfordringer. Det som skiller denne dagen fra alle andre, er den store sjansen 
du skal ta, som virkelig setter spor denne dagen. Du skal så langt ut av komfortsonen du noen 
gang har vært. Onsdagen handler om å kjenne på ubehag og usikkerhet på den utfordringen du nå 
skal møte. Kroppen kan kjennes vond, kanskje litt nervøs og du blir gjerne litt tørr i munnen, 
samtidig som hjerte banker. Hvis du ser for deg en ting som du skal gjøre akkurat nå, vil du nok 
klare å fremprovosere disse kroppslige reaksjonene allerede. Du må finne din ting å gjøre. Alle må 
ta en sjanse i livet og denne dagen skal du ta den. Hvis du gruer deg, er det gjerne fordi du har 
hatt en dårlig opplevelse tidligere, men dette skal denne dagen endre. Et eksempel kan være at du 
skal spørre sjefen om lønnsforhøyelse, ringe en kunde du ikke hadde en god tone med, skvære 
opp med en person i livet ditt som har betydd mye eller kanskje utfordre dine høyder gjennom 
klatring. Vi er født med to frykter: Frykten for høye lyder og frykten for å falle. De andre fryktene har 
du laget selv. Valget på hvilken sjanse du tar, er opp til deg.

Denne dagen er også en dag du skal holde deg unna sosiale medier i 24 timer. Vi tenderer til å 
ofte sjekke facebook, twitter, instagram osv mange ganger om dagen. Vi gjør gjerne dette når vi 
også er sammen med venner og dette kan fort være et irritasjonsmoment for andre. Få øynene 
opp for hva som faktisk skjer rundt deg. Bruk tiden til å lytte, være interessert i andre og ta sjansen 
på å være anderledes. 

Torsdag - 100% Fokus  
100% fokus omhandler å kunne rette all din oppmerksomhet mot en bestemt oppgave. Denne 
dagen skal du ha klare arbeidsoppgaver. Er du en leder og du har tenkt å gjennomføre en samtale 
med en av dine ansatte, så skal du forberede deg til møte og du skal være tilstede for den ansatte. 
Målet med dagen er å fullføre det du starter og ha en klar strategi for hvordan du skal jobbe videre. 
Du skal kjenne på hvordan det er å være 100% tilstede på jobb, hjemme og andre arenaer du 
befinner deg i denne dagen. På trening skal du være ekstra fokusert på treningsprogrammet du 
skal gjennom. Du skal kjenne at denne dagen går du litt i din egen boble, og du skal selv føle på 
hvordan ditt fokus er. Når mister jeg fokuset mitt? Hvordan kommer jeg tilbake i fokus? Dagens 
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tema skal være enkelt, men du må huske på, for å komme tilbake til fokus må du vite eksakt hva 
du skal komme tilbake til. Når du blir distrahert, som du kommer til å bli, fortsetter du bare med den 
samme oppgaven du holdt på med. Kommer det innspill fra andre som ønsker du skal gjøre noe, 
skriv det inn i din kalender eller huskelisten og ta det når den tiden kommer. Det å gjøre mange 
oppgaver på en gang liker vi å omtale som multitasking. Det vi egentlig gjør er å skifte fokus fra 
oppgave til oppgave mange ganger. I lengden vil dette resultere til dårlig fokus, energitap, 
vanskelig å få fullført oppgaver og du til slutt går du på autopilot uten å tenke over hva du faktisk 
gjør. Husk! Gjør en oppgave av gangen. 

Fredag - AV og PÅ Knappen  
Allerede denne dagen er du storfornøyd med ukas innsats og gjennomføring, men i travle dager er 
det viktig å hvile. Fredagen handler om å finne din AV og PÅ knapp. Det er det denne dagen skal 
handle om. Du skal definere hvordan du er som person når du er PÅ. Antagelig er du effektiv, 
oppmerksom og hardtarbeidende. Bruk dine opplevelser fra uka så langt til å se på hvordan dine 
tilstand er når du er PÅ. Men hvordan er du når vi skrur på AV knappen? Forhåpentligvis 
gjenkjenne du tilstanden som avslappet og rolig, der du er alene og ikke blir forstyrret. For å oppnå 
denne tilstanden anbefales det at du setter deg i et rom og finner en komfortabel avslappet stilling, 
skru av alle elektroniske forstyrrelser og bruk tid til avkobling. Du skal ikke sove, men heller kjenne 
på at tankene flyr i hodet ditt. Det eneste du skal gjøre når du er AV, er å tenke på pusten og bruke 
god tid til å puste med begge lungene. Kjenn at magen løfter seg når du trekker pusten inn og tell 
til 4 på innpust og på utpust. Kjenn at du puster med hele kroppen. La alle tankene dukke opp, 
aksepter tankene, la de gå og fokuser på pusten. Hvor lang tid du velger å bruke på dette må være 
opp til deg. Du skal kjenne betydelig forskjell fra AV og PÅ knappen. Når du er PÅ, så er du tilbake 
i ditt fulle ESS akkurat slik du har beskrevet det. Finn din AV og PÅ knapp gjennom å bytte mellom 
disse tilstandene minimum 3 ganger gjennom dagen.  

Lørdag - Bidrag til verden 
Når du våkner lørdag morgen er tema bidrag til verden. I dag skal du bli støl i alle de 12 
smilemusklene dine. Du skal bruke dagen på å være superpositiv mot deg selv og andre. Du skal 
smitte energi over til de rundt deg, slik at du føler de blir mer glade. Si hei til folk du møter og gi de 
komplementer. I løpet av dagen skal du bidra til en ren natur. Du kan for eksempel gå en tur i 
parken og plukke opp søppel eller hjelpe naboen til å koste gårdsplassen. Du skal også ha et 
minimums bruk av kjøretøy denne dagen. Ta kollektivtransport, gå eller sykle. Dersom du ønsker 
det, kan du donerer penger til en hjelpeorganisasjon eller noe annet. Sett fokus på de rundt deg, 
ring noen som trenger en oppmuntring i dag. Du har kanskje en tante du ikke har snakket med på 
lenge eller en venn som har det tøft i livet sitt. Når du har gjort disse oppgavene har du bidratt til 
verden. Du kommer til å føle deg fantastisk og at det lille du har gjort for verden i dag, kan utgjøre 
store forskjeller i fremtiden, for deg, dine barn og deres generasjon.    

Søndag - Refleksjon 
På mandagen fikk du i oppgave å ta dine egne valg. Søndagen handler om å tenke over og 
evaluerer SUPERUKA og livet generelt, derfor handler søndagen om refleksjon. Du er snart ferdig 
med SUPERUKA og du føler allerede en seier i kroppen din. Den siste dagen er satt av til deg og 
dine refleksjoner rundt livet så langt. Noen ganger glemmer vi å stoppe opp og tenke over at vi 
faktisk har fått tildelt et fantastisk liv og det livet har begrenset antall dager igjen. Derfor skal du 
bruke denne dagen til å reflektere over hvor heldig du er som har fått dette livet. Hva er det du 
ønsker å få ut av livet ditt? Er du fornøyd med nåtidens livssituasjon? Gjør du akkurat det du 
ønsker i dag?
Hva om du ble lottomillionær over natta. Hva hadde du gjort? Hva om du kunne velge mellom alle 
jobber i livet. Hvilken jobb hadde du valgt? Det er viktig at du reflekterer over hvor du har lyst til å 
komme i livet og hvordan du skal komme dit. Er du faktisk fornøyd med jobben din? Treningen du 
gjør? Kostholdet ditt? Skulle du ønske å gå ned noe flere kilo eller stifte deg en familie? Trenger 
jeg å gjøre noen forandringer? og eventuelt hvilke? Bruk dagen til å tenke gjennom hvem du er og 
hva du ønsker å få ut av de dagene som er igjen. Skriv en liten plan på hvordan du tenker å leve 
ditt liv og bestem deg for hva du må gjøre for å nå ditt du ønsker.
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Huskeliste mental trening i stikkordsform 

Oppsummering

SUPERUKA er et verktøy for deg som ønsker å lære om deg selv og trenger en utfordringer i 
hverdagen. Det er en uke der du gir alt og kjenner på det å mestre hverdagen på en bedre måte. 
Du vil føle du har nok tid til å gjøre det du har lyst til, uten å oppleve negativt stress. Det er 
meningen at du skal oppnå harmoni og balanse i livet gjennom denne uka. Du vil alltid møte på 
diverse utfordringer og at ikke planene din alltid passer inn slik du forutså det, men det er helt ok. 
Da bare endrer du litt på planen. Dersom du allerede er god på mange av disse områdene, så 
foreslår vi at du konsentrerer deg om de områdene du trenger å utbedre, men forsterk også de 
allerede styrkede sidene dine. Dersom du er topputøver eller har dine egne treningsprogrammer, 
anbefaler jeg at du setter fokus på den idrettspesifikke treningen du allerede har, men se om du 
kan prøve deg på noen av treningsøktene. 

Er Du Klar?
Jeg liker hvem jeg er, men ikke hvor jeg er. Jeg er tilfreds og mett, men ikke fornøyd med det jeg 
har sett. Er du klar? Klar for tidevannet som skyller vekk all din fortid. Det er jeg som skal bli deg 
nå. Er du klar? Klar for orkaner som virvler opp det vonde. Det er du som skal bli meg nå.
Lykke til med superuken og vær den beste utgaven av deg selv.

«Dersom ingenting forandres, forandres ingenting»

Dag Mental trening

Mandag: Valg - Ta dine egne valg.
- Hvor ofte tar du et valg? og når tar du valget?
- Bestem deg for hva du vil si når du tar valget
- Stå for ditt valg. 

Tirsdag: Måloppnåelse - Sett deg små mål for dagen. 
- Lag en strategi om hvordan du skal klare målene
- Feir alle målene du klarer
- Hjelp noen av dine nærmeste til å oppnå mål
- Lag en langsiktig målplan for deg selv

Onsdag: Ta sjansen - Gjør noe du frykter
- Vis mental styrke i løpet av dagen
- Ingen sosiale medier i et døgn
- Tren på å flytte grenser

Torsdag: 100% Fokus - Gjør en ting av gangen
- Finn ditt 100% fokus og lær hvordan du 

refokuserer når du blir forstyrret
- Fullfør det du starter på

Fredag: Av- og På 
knappen

- Finn din PÅ og AV knapp.
- Trykk på AV knappen minimum 3 ganger i løpet 

av dagen. 
- Vær ekstremt tilstede når du er PÅ

Lørdag: Bidrag til verden - Gi av deg selv til andre
- Vær ekstremt postiv mot alle
- Ta en telefon til noen som trenger en oppmuntring
- Bidra til ren natur
- Ta kollektiv, gå eller sykle hele dagen

Søndag: Refleksjon - Hva vil du med livet?
- Hvem ønsker du å være?
- Lag en plan på hvordan du skal leve ditt liv 

fremover

www.dammyr.com �7
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Kostholdsplan for SUPERUKA

Frokost: 

Alternativ 1:
1 porsjon havregrøt (50g)
Tilsett: Linfrø, sesamfrø, solsikkekjerner og litt rosiner. 

Alternativ 2: 
2-3 knekkebrød (eventuelt grovbrød) med makrell i tomat, kokt skinke/
kalkun pålegg eller mager ost. 
Typer knekkebrød: Finn Chrisp 5 Wholegrain, Wasa Plus eller rugsprø. 

Alternativ 3: 
Frokost smoothie: 2-3 personer
125 g mandler
6 dl melk
2 modne bananer

Frokost smoothie: 
2 1/2 dl appelsinjuice, 1 1/2 dl naturell yoghurt,
2 egg, 2 bananer.

Frokost smoothie: 
1/2 banan, 100g bær, 1dl, kesam/cottage cheese. 
Litt sitronsaft, 2ss knuste linfrø, 1 neve nøtter.

www.dammyr.com �9
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Lunsj
Alternativ 1:
Kyllingsalat med valnøtter
- 150 g kyllingfillet
- 4 valnøtter
- 1 tomat
- 3 ss hakket purre
- 1/2 agurk
- 2 dl salatblader
- 1 ss olivenolje
- 1 ss rapsolje

Stek kyllingen i rapsolje og server den med salaten. Mens kyllingen 
steker kan du rask kutte opp grønnsakene. 

Alternativ 2: 
Tunfisk med kikerter (4 personer)
- 400 g hermetiske kikerter
- 400 g hermetisk tunfisk i vann
- 1 purreløk
- 1 stangselleri
- 1 dl olivenolje 
- 1/2 boks med kesam eller cottage cheese. 

Skyll kikertene godt. Legg ertene og tunfisken i en bolle. Bland inn purre 
og selleri. Bland olje, kesam, salt, pepper i en bolle. Deretter mixer du 
begge bollene sammen og setter det i kjøleskapet en liten stund. 

Alternativ 3: 
2 knekkebrød med 1 banan som pålegg eller peanøttsmør (Denne 
burde kjøpes på helsekost og må ikke være tilsatt ekstra salt, husk at 
denne har en del kalorier). 

Alternativ 4: 
Bruk mer fisk som pålegg: Makrell, laks, tunfisk og sardiner (mye 
kalsium og omega 3)
Alternativ 5: 
Skinkerull med cottage cheese eller mager ost. 
- 1/2 beger cottage cheese
- 1/4 hakket gressløk
www.dammyr.com �10
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- 2 grove tortillalefser (fullkorn)
- 4 skiver kokt skinke, laks, makrell eller kalkun. 

Bland ingrediensene i cottage cheesen, smør over lefsene og legg over 
skinke og valgfri salat. Rull dem sammen. Gjerne legg til andre 
grønnsaker om ønskelig. 

Middag
Middag bør bestå av varmretter. Dersom du jobber eller trener mye, 
anbefales det fullkornspasta til alle måltider. 

Alternativ 1: 
Kyllingfilet med grønnsaksmose (i stedet for poter, ris og pasta).
- 150 g kyllingfillet eller fisk
- 1/4 sellerirot
- 1/2 brokkoli
- 1ts fersk ingefær i biter
- 4ss fløte eller olje  

Stek kyllingfileten/fisken. Kok alle grønnsakene i min 5.min. Hell av 
vannet og sett dem i kjøkkenmikseren til det blir en jevn puré. 

Alternativ 2 (1 person): 
Pasta med pastasaus. 
- 50 g Fullkornpasta
- 1 løk
- 3 fedd hvitløk
- 1 paprika
- 150 karbonadedeig

Kok pastaen og stek karbonadedeigen. Hvis du ikke har tid til å lage 
egen saus kan du kjøpe ferdigsaus. Velg en med lavere saltinnhold. 
Stek løk hvitløk og paprika og tilsett sausen. 

Alternativ 3: 
Grove fiskekaker med grønnsaker ved siden av. 
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Alternativ 4: 
Kyllingsalat med Quinao (50% mer protein enn brun ris)
Bruk valgfrie grønnsaker. 

Alternativ 5: 
Proteinsalat 
- 1 Avokado
- Bruk gjerne hermetisk brune bønner, linser, kikerter og erter. 
- Mager kylling/kalkun pålegg
- Tunfisk
- Tilsett linfrø, valnøtter, mandler, paranøtter, usaltede peanøtter
- Spinatblader
- 1 kokt egg
- 5 grønne oliven

Mellommåltid/kvelds
Inkluder mye frukt og grønt i alle måltidene. 

Alternativ 1:
1 dl cottage cheese, 1 dl bær, 10 hakkede nøtter. 

Alternativ 2:
2 dl frukt i biter, 2 ss hakkede nøtter, 1 ss vaniljekesam

Alternativ 3: 
2 egg og 2 knekkebrød

Alternativ 4: 
2 knekkebrød med laksepålegg, makrell eller ørret. Du kan gjerne steke/
koke en fiskefilet og ha den på brødskiva. 

Alternativ 5: 
1 avokado med litt olivenolje, salt og pepper. Bruk avokadoen som 
pålegg på 2 knekkebrød. 

www.dammyr.com �12

http://www.dammyr.com


www.dammyr.com �13

 

DAMMYR.com
For:  DAMMYR.COM SUPERUKA
Av:  Marius Dammyr

DAG 1 UTHOLDENHET
Velg 1 av programmene.

Øvelse Illustrasjon Treningsfokus Øvelsesdata Kommentar
1 -
Løping

Oppvarming:
Intervall: Løp
4minutter, fire
ganger
Nedtrapping:
Intensitet: Middels,
tid: 15 min
Intensitet: Høy, tid: 4

Hovedøkta er en 4x4 økt. Det vil si at du
løpet 4 minutter tar en pause på 2-3 minutter
før du løper en ny 4 minutter. Dette gjør du
totalt 4 ganger.

2 -
Romaskin

Oppvarming : Jobb
opp mot intervall
intensitet
Intervall : 500m x 8
Nedtrapping: Rolig
Intensitet: Middels,
tid: 10 min
Intensitet: Høy, tid: 4

Juster motstanden med hendelen på din
høyre side. Trykk på "on", velg hvilken
informasjon du vil se på skjermen og start
roingen.

Hoveddel: Ro 500meter på høy intensitet,
hvil 2-3 minutter (holde deg i gang på
roeren), gjenta dette 8 ganger totalt

3 -
Svømming

Oppvarming: Jobb
deg opp mot høy
intensitet
Hoveddel: 200meter
x 5
Nedtrapping: rolig
svømm
Intensitet: Middels,

Du velger selv hvilken svømmeart du ønsker
å benytte. Gjerne bytt svømmeart underveis

Hoveddel: Du skal svømme 200meter så
pause 2-3 minutter. Gjenta dette totalt 5
ganger.
Du må gjerne svømme på åpent hav.

4 -
Sykle

Oppvarming: Lav -
Høy
Hoveddel: 4min x 4
Nedtrapping: Rolig
Intensitet: Middels
Intensitet: Høy, tid: 4
min
Intensitet: Middels,

Du kan velge og sykle inne eller ute. Dersom
du sykler i terrenget vil pulsen fort stige.
Sykler du på vei, så kan det være greit å
finne en bakke du kan sykle opp.
Pausene og intervallene er de samme her
som på løpingen. Hold det i gang under
pausene.

5 -
Løpe i trapper
med øvelser

Oppvarming jogg på
flatmark:
Diverse øvelser : 3
ganger
Intensitet: Middels,
tid: 10 min
Intensitet: Middels

Finn deg noen trapper i nærområdet. Det
anbefalles et minimum på 20 trappetrinn.
Gjør alle øvelsene 3 ganger før du går videre
til neste.
Øvelser: - Gå alle trinn, - gå annenhvert
trinn, - løpe sidelengs, - gå bakover, - hopp
med samla bein, - hopp med knebøy, Max
fart(spurt).

© 2014 ExorLive AS ® 1 26.09.2014
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DAMMYR.com
For:  DAMMYR.COM SUPERUKA
Av:  Marius Dammyr

DAG 2 BEVEGELIGHET
Denne dagen skal du ha fokus på bevegelighet. Du skal tøye hele kroppen.
Hold 2 minutter på alle øvelsene. Øk bevegelsesutslaget underveis i øvelsene.

Øvelse Illustrasjon Treningsfokus Øvelsesdata Kommentar
1 -
Bakside legg 3

Støtt deg mot veggen og plasser den ene
foten opp mot veggen, slik at kun hælen
berører gulvet. Ha strakt ben og press hoften
rolig framover til du kjenner at det strekker
på baksiden av leggen. Hold 30 sek. og bytt
ben.

2 -
Bakside lår og
legg 2

Stå med hendene i siden og plasser den ene
foten på en benk eller lignende. Hold benet
strakt og ryggen rett mens du presser
overkroppen framover. Gjør dette til du
kjenner at det strekker på baksiden av låret.
Hold 30 sek. og bytt ben.

3 -
Framside lår og
hofte 1

Stå med strak kropp. Ta grep om den ene
ankelen og trekk hælen opp mot baken.
Press hoften fram til du kjenner at det
strekker på fremsiden av låret. Sørg for å
holde knærne samlet. Hold 30 sek. og bytt
ben.

4 -
Hoftebøyer 1

Plasser det ene kneet i gulvet og stå med
oppreist overkropp. Støtt deg mot låret og
press hoften fram til du kjenner strekket på
framsiden av hoften. Hold 30 sek. og gjenta
øvelsen med det andre benet.

5 -
Sete 3

Start med å spre benene, slik at det bakerste
benet er strakt og det forreste er bøyd og
plassert under deg. Legg tyngden framover,
mens du støtter deg på armene. Du skal
merke et strekk omkring setemuskulaturen.
Hold 30 sek. og bytt ben.

6 -
Innside lår 1

Sitt på gulvet, plasser fotsålene mot
hverandre og trekk føttene mot deg. La
knærne falle ut til siden til du kjenner at det
strekker på innsiden av lårene. Bruk evt.
albuene til å presse knærne fra hverandre og
hold i 30 sek.

© 2014 ExorLive AS ® 1 26.08.2014
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DAMMYR.com
For:  DAMMYR.COM SUPERUKA
Av:  Marius Dammyr

DAG 2 BEVEGELIGHET
Denne dagen skal du ha fokus på bevegelighet. Du skal tøye hele kroppen.
Hold 2 minutter på alle øvelsene. Øk bevegelsesutslaget underveis i øvelsene.

Øvelse Illustrasjon Treningsfokus Øvelsesdata Kommentar
7 -
Bryst 2

Stå med siden til en ribbevegg, dørkarm eller
lignende. Strekk den ene armen ut, ha en
liten bøy i albuen og fest grepet over
hodehøyde. Drei kroppen langsomt vekk fra
festet til du kjenner et godt strekk i
brystmuskulaturen. Hold 30 sek. og bytt arm.

8 -
Bryst og rygg 1

Stå foroverbøyd med grep omkring en ribbe
eller lignende. Hold armene strake og la
overkroppen henge tungt ned mot gulvet, slik
at du kjenner et strekk på forsiden av
skuldrene, i brystet og nedover ryggen. Hold
30 sek.

9 -
Mage

Ligg på magen og løft overkroppen opp fra
gulvet. La hoften henge ned mot gulvet slik
at du kjenner strekket i magemuskulaturen.
Hold 30 sek.

10 -
Bakside skulder 1

Stå med den ene armen krysset over brystet.
Ta tak i albuen og trekk armen i retning av
motsatt skulder, til du kjenner at det strekker
på baksiden av skulderen. Hold tøyningen i
30 sek. og bytt arm.

11 -
Nakke 2

Plasser den ene hånden på hodet og la det
henge lett ned mot skulderen. Deretter dreier
du hodet litt mot denne skulderen og trekker
det forsiktig ned mot brystet slik at det
strekker i nakken på motsatt side. Sørg for å
senke motsatt skulder. Hold 30 sek. og
gjenta øvelsen til den andre siden.

© 2014 ExorLive AS ® 2 26.08.2014
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DAMMYR.com
For:  DAMMYR.COM SUPERUKA
Av:  Marius Dammyr

DAG 3 STYRKE UNDERKROPP
Er øvelsene nye for deg? FOKUS på teknikk.
Alle øvelsene skal gjennomføres med 5 repetisjoner og 3 sett.
Bruk tid på å finne din vekt så begynner du med dine 3 sett. Pause fra 2-3 minutter.
Øvelse Illustrasjon Treningsfokus Øvelsesdata Kommentar
1 -
Markløft

Hold blikket rettet fremover under hele
øvelsen.  Vektstangen henger på strake
armer, føres så nært kroppen som mulig,
men uten at den forstyrrer hensiktsmessig
bevegelse og teknikk. Trekk pusten på vei
ned, hold i øvelsens nedre fase, og pust
deretter ut på vei opp. Hvis øvelsen kun
gjennomføres med oppløft (olympisk løft),
trekkes pusten godt før stabilisering og
oppløftet starter. Hold svai i korsryggen og
etterstreb å holde denne gjennom hele
oppløftet. Skulderbreddes benstilling,
tyngdepunktet holdes rett igjennom kroppen,

2 -
Knebøy 8

Start stående med stangen hvilende bak
nakken. Grepet er så smalt som mulig
utenfor
skuldrene. Tomlene rundt stangen. Bena er
litt bredere enn hoftebredde. Brystet opp og
ryggen spent. Sett deg ”bak og ned” med
setet. Hold en oppreist og nøytral rygg under
hele bevegelsen. Stopp når hofteleddet er
lavere enn kneleddet. Trykk gjennom helen
på vei opp til startposisjon.

3 -
Utfall fram 2

Stå med samlede ben og la stangen hvile på
skuldrene. Løft det ene benet og fall
framover. Når benet treffer gulvet bremser
du bevegelsen til  kroppen er i dyp posisjon.
Spark ifra og returner til startstillingen.

Trener primært: m.quadriceps femoris,
m.gluteus maximus. Assisterende muskler:
m.gluteus medius, m.gluteus minimus,
m.biceps femoris, m.semitendinosus,
m.semimembranosus, m.triceps surae.

4 -
Markløft m/strake
ben 1

Stå med stangen hengende foran hoften.
Bøy overkroppen framover så langt som
lårets bakside-muskulatur tillater det. Hold
ryggen og benene strake under utførelsen.
Dette er en risikobetont øvelse for
korsryggen!

Trener primært: m.biceps femoris,
m.semitendinosus, m.semimembranosus,
m.gluteus maximus, m.erector spinae.

5 -
Bekkenhev
m/stang

Ligg på ryggen med bøyde ben og hold en
vektstang over hoftene. Aktiver
magemuskulaturen og løft setet opp fra
gulvet til du har en rett linje mellom skulder
og kne. Hold noen sekunder på toppen og
senk rolig tilbake til utgangsstilling.

6 -
Steg opp 2

Stå med stangen hvilende på skuldrene. Gå
opp og ned på benken med vekselvis høyre
og venstre ben først.

© 2014 ExorLive AS ® 1 26.08.2014
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DAMMYR.com
For:  DAMMYR.com SUPERUKA
Av:  Marius Dammyr

DAG 4 STYRKE OVERKROPP
Er øvelsene nye for deg? FOKUS på teknikk.
Alle øvelsene skal gjennomføres med 5 repetisjoner og 3 sett.
Bruk tid på å finne din vekt så begynner du med dine 3 sett. Pause fra 2-3 minutter.
Øvelse Illustrasjon Treningsfokus Øvelsesdata Kommentar
1 -
Press

Start i en stående posisjon med vektstangen
hvilende på skuldrene. Det er hoftebredde
avstand mellom føttene. Hendene er plassert
like utenfor skuldrene, og albuene er rett
fremfor stangen.  Stram mage og rygg. Start
bevegelsen ved å presse stangen opp mot
taket. Stangen skal gå i en rett linje opp mot
taket, så hodet må trekkes litt bak for å tillate
stangens bevegelse. Bevegelsen avsluttes
på toppen med helt utstrakte armer, før
stangen senkes kontrollert ned i
startposisjon.

2 -
Nedtrekk til bryst

Ta et bredt grep, legg deg litt bakover og
kikk skrått opp. Press brystkassen fram og
trekk stangen ned til brystet. Før langsomt
tilbake og gjenta.

Trener primært: m.latissimus dorsi, m.teres
major. Assisterende muskler: m.trapezius,
m.rhomboideus, m.biceps brachii,
m.deltoideus m.fl

3 -
Benkpress 1

Plasser føttene på fotbrettet og hold stangen
på strake armer over brystet. Ha litt bredere
grep enn skulderbredden. Senk stangen
langsomt, til den berører brystet, og press
opp igjen med noe større hastighet.

4 -
Kne- og
håndstøttende
roing

Stå med tyngden fordelt på det ene kneet og
den ene armen. Hold hantelen i den frie
hånden og la armen henge tungt ned. Trekk
skulder og arm opp langs siden til hantelen
er i magenivå. Senk tilbake.

Trener primært: m.latissimus dorsi, m.teres
major, m.trapezius, m.rhomboideus.
Assisterende muskler: m.biceps brachii,
m.deltoideus m.fl.

5 -
Liggende triceps
press 1

Hold stangen på strake armer over brystet.
Bøy i albuene, senk stangen forsiktig til
pannen og press tilbake. Forsøk å holde
albuene i ro under øvelsen.

Trener primært: m.triceps brachii.

6 -
Stående roing 2

Hold omkring stangen med skulderbredt
supinert grep. Stå lett foroverbøyd, med rett
rygg og lett bøyde knær. Start øvelsen med
å dra skuldrene bakover, bøy i albuene og
før armene langs kroppen. Løft stangen mot
magen og press skulderbladene sammen i
sluttfasen. Senk tilbake og gjenta øvelsen.

Trener primært: m.latissimus dorsi, m.teres
major, m.trapezius, m.rhomboideus.
Assisterende muskler: m.biceps brachii,
m.deltoideus m.fl.
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DAMMYR.com
For:  DAMMYR.COM SUPERUKA
Av:  Marius Dammyr

DAG 5 BASISTRENING
Gjennomfør 3 runder av de 9 øvelsene. 10 repetisjoner på hver øvelse.

Øvelse Illustrasjon Treningsfokus Øvelsesdata Kommentar
1 -
Diagonal
håndstående
planke

Stå på tærne og strake armer. Vær
påpasslig med å holde ryggen rett. Hold
balansen mens du løfter og strekker motsatt
arm og ben.

2 -
Planken med
utoverføring av
annenhvert ben

Stå med støtte på albuene og tærne. Vær
påpasselig med å holde ryggen rett under
hele øvelsen. Før det ene benet ut til siden
og inn igjen.Bytt ben og gjenta.

3 -
"Broen"

Plasser fotsålene på gulvet og armene ut til
siden. Vipp bekkenet bakover. Aktivér den
nederste og dypeste delen av
magemuskulaturen, trekk navlen inn mot
ryggraden og lag "flat mage". Løft bekkenet
opp fra gulvet helt til du ligger på
skulderbladene. Senk og løft langsomt.

4 -
Planken - rulle fra
side til side

Støtt deg på albuer og tær. Løft bekkenet
slik at kroppen er strak (som en planke).
Stram rygg- og magemuskulaturen og
stabilisér kroppen i denne stillingen. Legg så
vekten over på den ene albuen og dreie hele
kroppen som én enhet. Rull tilbake og videre
over på den andre albuen. Hver stilling bør
holdes i minimum 5 sek.

5 -
"Broen"
ettbensløft 3

Plasser den ene fotsålen på gulvet og ha
armene ut til siden. Aktivér den nederste og
dypeste delen av magemuskulaturen, trekk
navlen inn mot ryggraden og lag "flat mage".
Løft bekkenet opp til du ligger på
skulderbladene. Senk og løft langsomt.
Gjenta med det andre benet.

6 -
Underkroppsrotas
jon m/ strake ben

Ligg på ryggen med bøyde ben og armene
rett ut til siden. Strekk begge bena ut og opp
mot taket. Aktiver magemuskulaturen og ha
korsryggen nedi gulvet. Beveg bena samlet
over til siden og ned mot gulvet samtidig
som overkroppen holdes i ro og stillingen i
ryggen opprettholdes. Beveg bena opp mot
midten igjen og gjenta øvelsen til motsatt
side.
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DAMMYR.com
For:  DAMMYR.COM SUPERUKA
Av:  Marius Dammyr

DAG 5 BASISTRENING
Gjennomfør 3 runder av de 9 øvelsene. 10 repetisjoner på hver øvelse.

Øvelse Illustrasjon Treningsfokus Øvelsesdata Kommentar
7 -
Sideliggende
benhev 2

Ligg på siden på en matte, legg den ene
armen din under hodet. Ha bena samlet og
løft dem strake opp fra gulvet. Senk rolig ned
igjen.

8 -
Mountain climber

Start i en push-ups posisjon. Hold mage og
rygg stabil, mens du trekker kneet opp til
albuen før du fører foten tilbake til
startposisjon. Jobb med annenhvert ben.

9 -
Sideplanke på
hånd

Ligg på siden på gulvet og støtt deg på
hånden. Aktiver magemuskulaturen og løft
hofte og bekken opp fra gulvet til du har en
strak kropp. Hold stillingen ca 30 sekunder
og senk hoften rolig ned mot gulvet igjen.
Lavterskel

© 2014 ExorLive AS ® 2 26.08.2014
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DAMMYR.com
For:  DAMMYR.COM SUPERUKA
Av:  Marius Dammyr

DAG 6 RESTITUSJONSTRENING
Denne dagen skal du velge 1 av disse aktivitetene. Du skal utføre aktiviteten i minimum 1
time. Intensitet skal være lav. Dvs du skal kunne prate og puste behaglig under hele økta.

Øvelse Illustrasjon Treningsfokus Øvelsesdata Kommentar
1 -
Sykle

2 -
Ryggsvømming

3 -
Jogge

4 -
Crawl

5 -
Stavgang

Gå i et hurtig tempo. Hold overkroppen lett
foroverbøyd og bruk stavene aktivt. Til
forskjell fra vanlig gange vil det være
perioder der ingen av føttene er i bakken.
Denne øvelsen egner seg først og fremst for
øvede.
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DAMMYR.com
For:  DAMMYR.com SUPERUKA
Av:  Marius Dammyr

DAG 7 SUPERØKTA
Ukas siste treningsøkt! Yt ditt beste denne siste treningsdagen.
Du skal gjennomføre 3 runder av de 7 øvelsene.
Første runde gjør du 30 repetisjoner på alle øvelsene, runde 2 tar du 20 repetisjoner og siste
runde tar du 10 repetisjoner. Ta tiden.
Øvelse Illustrasjon Treningsfokus Øvelsesdata Kommentar
1 -
Burpee

Start i en stående posisjon. Start bevegelsen
ved å bøye knærne, sette hendene i bakken
og strekke bena ut bak kroppen. Senk
kroppen kontrollert men raskt ned til bakken
og flytt føttene raskt inn under kroppen.
Hopp opp fra en dyp knebøy posisjon og
klapp over hodet med strake armer.

2 -
American sit-ups

Start sittende på bakken med fotsålene mot
hverandre. Trekk helene inn mot setet.
Armene holdes fremfor tærene og
bevegelsen startes ved å senke ryggen ned
mot bakken. Armene føres bakover sammen
med kroppen, og hendene skal treffe
bakken, bak hodet før man retunerer til
startposisjon.

3 -
Hoppende utfall 3

Start i en splittbøy posisjon. Fra denne
posisjonen hopper du opp mot taket og
flytter føttene, slik at du lander med motsatt
ben frem. I denne øvelsen er det viktig at
overkroppen holdes rett, og at kraften av
hoppet går oppover. Knestabilitet og kontroll
er en viktig faktor for å unngå en
valguskollaps i kneet.

4 -
Kettlebell full
swing

Start med kettlebellen fremfor kroppen. Grip
tak i hornet på kulen og dra kulen bakover
mellom benene. Med en agressiv strekk av
hoftene skapes en pendelbevegelse på
kulen. La kulen pendle hele veien opp til
over hodet. Kulen henger som et lodd fra
amene. Det er viktig med en rett rygg
gjennom hele bevegelsen og at det er hoften
som skaper all kraften.

5 -
Box jump

Start stående med en boks fremfor deg. Gjør
et hopp opp på boksen og land med 3/4
deler av foten inne på boksen. Forlat boksen
ved å strekke i hoftene. Kroppen skal være
helt strak over bokshøyde før du treffer
bakken og gjennomfører et nytt hopp.
Forsøk å ha så kort kontakttid i bakken som
mulig.

6 -
Handstand push-
up fra boks

Sett føttene på en benk og flytt armene så
nære boksen som mulig. Målet er å komme i
en L-posisjon med kroppen. Senk hodet
kontrollert ned mot bakken til toppen av
hodet er i kontakt med bakken. Press deg
deretter tilbake til startposisjon. Hold ryggen
rett og stabil gjennom hele bevegelsen.
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DAG 7 SUPERØKTA
Ukas siste treningsøkt! Yt ditt beste denne siste treningsdagen.
Du skal gjennomføre 3 runder av de 7 øvelsene.
Første runde gjør du 30 repetisjoner på alle øvelsene, runde 2 tar du 20 repetisjoner og siste
runde tar du 10 repetisjoner. Ta tiden.
Øvelse Illustrasjon Treningsfokus Øvelsesdata Kommentar
7 -
Horisontal
kroppsheving 2

Ta et smalt grep og heng med en strak
fiksért kropp. Trekk deg opp til brystet
berører stangen og senk rolig tilbake.

© 2014 ExorLive AS ® 2 31.08.2014

http://www.dammyr.com

