
Hjemmetreningsprogram for Supersvømmerne 
 

Programmet er utarbeidet Anders Gravdal i Triton Lillestrøm  

 

Hei alle sammen! Jeg håper med dette programmet skal være til støtte for treningen og treningsgleden vår. Målet er 

å trene muskulaturen vi bruker i vannet. Dagens program er fokuset, kjernemuskulatur og litt skuldre og armer. De 

viktigste øvelsene er de for rygg og mage. 

Det viktigste er at øvelsene blir gjort riktig, i et moderat til sakte tempo. Heller for sakte enn for fort. Hvis det blir for 

mange repetisjoner kan det tas pauser under øvelsen. Det er også ment at øvelsene skal være lette å forstå. Hvis en 

eller flere øvelser var vanskelige, vennligst si ifra. Det er også veldig morsomt hvis flere enn utøverne blir med. 

Det skal vare i rundt 30 minutter.  Legg ut matten på gulv som tåler hopp.  Husk pust godt og rolig igjennom 

øvelsene.  

Programmet består av: 

1. Oppvarming: 

2. Mage- og bukøvelser 

3. Rygg-, skulder- og armøvelser 

4. Uttøying 

 

Oppvarming 
 

 Vi setter i gang de store muskulaturene for å få hjertet og blodomløpet i gang, og forhindre skader. Rolig 

tempo 

  

Høyekneløft, 30 sekunder:  

Hold hendene litt over hofte høyde, løft høyere kne mot høyere hånd eller venstre kne mot venstre hånd. 

Deretter veksles det. 20-30 “smell mot hendene” er fint. Det er ikke meningen å være helt andpusten etter øvelsen. 

Ta ca. 20 sekunder pause før neste øvelse.  

 

 

Sprellemann (jumping jack), 30 sekunder: 

 Start med armene ned til siden og beina samlet. Løft hendene over hodet, samtidig hopp bena til siden. 

Deretter før hendene og bena tilbake til utgangsposisjonen. Ta ca. 20-30 hopp.  



 

 

 

 

Kjernemuskulatur mage og buk, gjøres 2 ganger 
 

Hæl situps eller Hæl berøring, 20 ganger for hver arm: 

Ligg ned på matten på ryggen. Bøy knærne opp, og hold føttene nede på matten. Start med høyere eller venstre arm 

og rekk mot hælen og før hånden tilbake igjen. Venstrehånd mot venstre hæl, og høyrehånd mot høyre hæl. Strekk 

godt. Hvis hælen ikke nåes legg en bok eller gjenstand som nåes. Moderat tempo. 

 

 

Beinløft, 10 ganger:  

Ligg ned på matten på ryggen. Legg hendene lit under hoftene. Løft beina strake nesten over hoftene. Sakte før bena 

ned til matten. Rolig tempo.  

 

Situps, 6 ganger: 

Ligg ned på matten på ryggen. Bøy knærne med føttene på matten. Strekk armene med samme vinkel som lårene. 

Hold armene rette, og løft overkroppen. Hold 1 sekund oppe og før rolig tilbake igjen. Korsryggen skal ikke løftes 

opp, hold hodet også rolig. Moderat tempo. Ikke kast dere opp. 

Hvis i tvil, se denne videoen: 

https://www.youtube.com/watch?v=_M2Etme-tfE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_M2Etme-tfE%20


Arm-, skulder- og ryggøvelser, gjøres 2 ganger.  
 

Rombe trekk, 7 stk:  

Stå oppreist. Strekk armene rett fram, langs med gulvet. Bøy albuene. Trekk albuene bakover, og skvis skulder 

bladene sammen. Rolig tempo.  

Hvis i tvil, se videoen: https://www.youtube.com/watch?v=KMgAmFD-Z6U 

 

Kneearmheving, 5 stk eller veggarmheving, 5 stk:  

Veggarmheving 

Stå med bena rett under skuldrene. Hev armene strake rett fram opp til skulder høyde. Plasser håndoverflatene på 

en solid vegg, gjerne mur. Hev helene litt opp. Len deg sakte mot veggen, og armene bøyes samtidig. Se rett på 

veggen. Dytt rolig tilbake til utgangspunktet. Hold helen oppe hele veien.  

https://www.youtube.com/watch?v=EgU3CbtQTlw 

Knearmheving 

Hvis denne blir for tung repeter veggarmheving en gang til. 

Ligg ned på magen. Plasser føttene på gulvet. Hendene skal være ved siden av skuldrene og peke fremover. Albuene 

skal være like høye som skuldrene. (Overarmen danner en rett bro) Bøy føttene litt opp. Dytt overkroppen rolig opp 

og tilbake igjen. Hold skuldrene på linje med knærne. Det skal være en rolig bevegelse.  

Det er ikke så viktig at det går helt opp, men at vi kommer så langt opp vi klarer. 

 

 

 

 

 

Diagonal løft, 5 løft hver på hver side:  

Stå på alle fire, med knærne og hendene på samme linje.  Håndleddene plassert rett under skuldrene. Ryggen skal 

være rett. Løft venstre arm og høyre ben til de er rett med kroppen, og samme bevegelse tilbake igjen. Løft høyre 

arm og venstre ben til de er rett med kroppen, og samme bevegelse tilbake igjen. Moderat tempo. 

Se videoen, hvis i tvil (NB hun løfter litt høyt med bena): 

 https://nhi.no/trening/treningsovelser/rygg-kroppsvektovelser/diagonalloft/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KMgAmFD-Z6U
https://www.youtube.com/watch?v=EgU3CbtQTlw
https://nhi.no/trening/treningsovelser/rygg-kroppsvektovelser/diagonalloft/


Uttøying 
 

Vi gjør dette for å forbygge skader, og hindre at musklene blir korte. 

Tøying av magen, 30 sekunder i stillingen:  

Ligg ned på magen, bøy albuene med hendene under skuldrene. Løft opp brystet så langt det lar seg gjøre. Hold 

stillingen. 

 

 

 

 

 

 

Tøying av ryggen, 30 sekunder i stillingen: 

 Sitt på matten med knærene nede og hendene i matten. Samme som diagonalløft sin utgangsstilling. Plasser tærene 

inntil hverandre.   Før rumpen på føttene, slapp av i albuene, bøy overkroppen overlårene før hendene framover, 

med litt plass mellom armene og ørene. Pust dypt inn og pust godt ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


