
Dette er et hjemmetreningsproram som passer for spreke, eldre hjemmeboende. 

Programmet kan gjennomføres 2-3 ganger i løpet av uka.

Øk belastningen dersom du fint greier 3 serier med 10 repetisjoner. Det skal være tungt, og man må regne med å
øke belastningen ca. hver 2-3 uke.

Tips: bruk en sekk og legg tunge gjenstander i den for å øke belastningen. Du kan også bruke manualer eller strikk
for å påvirke belastningen.

 
 

1. Utfall bakover m/støtte, én hånd
Stå bak en stol, legg en hånd på stolryggen for støtte.
Sett den andre hånden på hoften. Ta et godt steg
bakover med den ene foten, senk deg ned mot gulvet
ved å bøye i begge knærne. Press fra mot underlaget
med fremre fot og strekk ut i knærne igjen for å komme
tilbake til utgangsstilling. Hold ryggen rett under hele
øvelsen.
Sett: 3 , Reps: 6-10

 
 

2. Push up på knærne 2
Stå på knærne med en fiksert kropp. Ha mer enn
skulderbreddes avstand mellom hendene. Senk kroppen
ned mot gulvet og press tilbake, uten å knekke i hoften.
Sett: 3 , Reps: 6-10

 
 

3. Reise seg på ett ben
Sitt på en stol. Reis deg opp ved bare å stå på det ene
benet og uten å skyve fra med armene. Sett deg rolig
ned igjen, fremdeles mens du står på ett ben.
Sett: 3 , Reps: 6-10
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4. Sidehev m/vannflaske 2
Sitt på en stol. Bruk to fylte 0,5 l.-flasker med vann som
vekter, en i hver hånd. Med strake albuer fører du
armene ut til siden med tomlene pekende mot taket.
Senk armene rolig ned igjen og gjenta.
Sett: 3 , Reps: 6-10

 
 

5. Steg opp med kneløft
Gå opp på en step/trinn med venstre ben og løft kneet på
høyre ben høyt opp. Sett så høyre ben ned på gulvet og
deretter venstre. Gjenta øvelsen, men nå med høyre ben
først opp på stepen/trinnet.
Sett: 3 , Reps: 6-10

 
 

6. Overarmsbøy m/vannflaske 2
Sitt på en stol. Bruk to fyllte halvliters flasker med vann
som vekter, en i hver hånd. Bøy opp i albuene med
håndflatene mot kroppen. Senk armene rolig ned igjen.
Sett: 3 , Reps: 6-10

 
 

7. Senior: Tåhev m/ hold
Stå oppreist. Gå opp på tærne og hold deg opp så lenge
du kan. Forsøk så å kontrollere bevegelsen ned igjen.
Gjenta øvelsen.
Sett: 3 , Reps: 6-10
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8. Stående hofteabduksjon
I stående stilling, før det ene beinet strakt ut til siden så
langt du kommer uten å kompensere med å lene
overkroppen til siden. Hold deg stabil over standfoten og
unngå å falle ut med hoften. Før beinet rolig tilbake. Ha
en stol el. i nærheten som sikring.
Sett: 3 , Reps: 6-10
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