
Mandag Metcon 24.02.20 

Oppvarming: 
Del dem inn i «par» som skal jobbe sammen på styrke delen. Forsøkt å matche de med sirka 
samme styrke og «nivå». Finn frem utstyr og gjennom øvelsene.  

Styrke/skill – EOM 18 (2 personer bruker samme stang, jobber annen hvert min) Forsøk å 
legg på belastning hver runde på de respektive øvelsene.  

3 set Thruster 5 rep 

3 set Power clean 4 rep 

3 set Front squat 6 rep 

ESD – Energy system development 

Fortsett i parene og gjør følgende AMRAP.  
P1 gjør en runde (5-5-5) før P2 gjør sine reps.  
Målet er at de skal jobbe med en vekt som lar dem gjøre ralle epetisjonene «unbroken».  
De kan hvile før de starter sin runde, men dersom stangen slippes og de må stoppe, så må 
P1 & P2 gjøre 5 burpees. De skal være en «sprint» mens de jobber.  
 
AMRAP 20 (video av øvelsene er samme som i styrke/skill) 
5-5-5 
Powerclean 
Thruster 
Frontsquat 
 

Mandag Metcon Express 24.02.20 
 
Oppvarming: 
Finn frem utstyr og gå gjennom øvelsene.  
 
ESD – Energy system development 
EVERY 3:00 for 4 sets 
200m Run 
20 Hang Power cleans 
20 Pushups 

https://www.youtube.com/watch?v=L219ltL15zk
https://www.youtube.com/watch?v=KwYJTpQ_x5A
https://www.youtube.com/watch?v=uYumuL_G_V0
https://www.youtube.com/watch?v=_iUFG1-H7d0
https://www.youtube.com/watch?v=_l3ySVKYVJ8


 

 

 

Tirsdag MetCon 25.02.20 
 

Oppvarming: 
Del dem inn i «par» som skal jobbe sammen på styrke/skill delen. Forsøkt å matche de med 
sirka samme styrke og «nivå». Finn frem utstyr og gjennom øvelsene.  

Styrke/skill – EOM 16 (2 personer bruker samme stang, jobber annen hvert min) Forsøk å 
legg på belastning hver runde. Begge personene starter på stasjon 1, men starter på annen 
hvert min. Dvs at stasjon 1 tar totalt 8 min, før de går videre på stasjon 2. Her jobber de også 
annen hvert min. Totalt antall serier blir 8 (4 på hver øvelse) og det skal ta 16 min total fra 
klokken starter.  
 
1. 4 set bentover barbell row 6 rep 

2. 4 set wallfacing shoulder tap 6+6 rep 
 
ESD – Energy system development 
Finn frem utstyr og gå gjennom øvelsene. «parene» fra styrke/skill kan være sammen på 
denne delen. Noen må starte på stasjon 1 og none på stasjon 2. Dvs at de «bytter» på å være 
ved boks og stang mellom øvelsene.  Målet på hver øvelse er at de med så god kvalitet som 
mulig, skal gjøre repetisjonene så fort som mulig. Det gir dem «mye» hvile» før neste øvelse. 
De skal vende seg til å gjøre reps raskt, men høy kvalitet.  
 
EMOM 16 
1. 6 rep Power clean 
2. 8 rep box handstand pushups 
3. 10 rep bar facing burpee over bar 
4. 12 rep box step up  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mTQ_qg37MJk
https://www.youtube.com/watch?v=ODInwin_FZs
https://www.youtube.com/watch?v=KwYJTpQ_x5A
https://www.youtube.com/watch?v=b3QUCK51B7c
https://www.youtube.com/watch?v=A6gQLuMMiA4
https://www.youtube.com/watch?v=5qjqDHOUh-A


 

 

 

Onsdag MetCon Team 26.02.20 
 
«Deck of cards» 
Bruk en vanlig kortstokk, og finn frem følgende utstyr 1 KB eller DB per pers. 
De ulike «typene» i kortstokken indikerer følgende øvelser: 
Hjerter – goblet squat jump 
Kløver – burpee over KB/DB 
Ruter – 10 m shuttle run 
Spar – plate ground to overhead 
 
Instruktøren trekker er kort og får f eks kløver 8. Da skal alle gjøre 8 burpee over KB/DB.  
Slik fortsetter man til hele kortstokken er brukt opp.  
 

Torsdag MetCon 27.02.20 
Oppvarming: 
Finn frem utstyr og gå gjennom øvelsene.Bruk 8 romaskiner, slik at halvparten av personene 
starter på stasjon 1, og resterende personer starter på stasjon 2 (burpee). Etter 45 sec jobb, 
går de videre i kronologisk rekkefølge. Målet med økten er at de skal holde en jevn pace 
(puls) gjennom hele økta på 30 min.  
 
ESD – Energy system development 
EMOM 30 (45 sec jobb, 15 sec hvile/transition) 
1. Maks cal row  
2. Maks rep Burpee  
3. Maks cal Row 
4. Maks rep KB swing 
5. Maks cal Row 
6. Maks rep DB Goblet squat 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zkpeCfJjvL8
https://www.youtube.com/watch?v=gnK5QN6kdV0
https://www.youtube.com/watch?v=a92wySs9dig
https://www.youtube.com/watch?v=TU8QYVW0gDU
https://www.youtube.com/watch?v=vdezTMulJ-k
https://www.youtube.com/watch?v=M0zQn0ZCkAU


 

 

 

 

 

Torsdag MetCon Express 27.02.20 
 
Oppvarming:  
Finn frem utstyr og gå gjennom øvelsene. 
 
ESD – Energy system development 
EMOM x 16 min 
Min 1- 5 Up-downs +. 15 DB Sumo deadlifts 
Min 2 – 5 Up-downs + 10 Double DB snatch 
Min 3 – 5 Up-downs +14 DB Alt frontrack lunge 
Min 4 – 45 sec hollow hold 

 

 

 

Fredag MetCon Team  28.02.20 
 
Oppvarming:  
Del dem inn i par, finn frem utstyr og gå gjennom øvelser. Det trengs 2KB per par og 1 boks 
 
 
ESD – Energy system development 
AMRAP 30  (Legg til 2 reps på hver øvelse for hver runde) 
Alle øvelser skal gjøres synkronisert (utenom boxjump hvor de gjør annen hver runde) 
2 KB swing 
2 Burpee 
2 KB frontrack lunge 
2 KB russian twist 
2 box jump over 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=81YB9bhQk3g
https://www.youtube.com/watch?v=YHdektUDKfo
https://www.youtube.com/watch?v=e_YxppBYXew
https://www.youtube.com/watch?v=7EmwtpAI8cM
https://www.youtube.com/watch?v=4xRpGgttca8
https://www.youtube.com/watch?v=vdezTMulJ-k
https://www.youtube.com/watch?v=TU8QYVW0gDU
https://www.youtube.com/watch?v=BMd6N0k0J-0
https://www.youtube.com/watch?v=7XUglHKRyMo
https://www.youtube.com/watch?v=GLktGkmcvWE
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