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KAPITEL 1 | INDLEDNING 
 

Cirkeltræning har været en af de mest anvendte træningsmetoder gennem mange år. 

Mens traditionel hård cirkeltræning med basisøvelser ikke har været lige populær hos 

alle trænende, så er nyere cirkeltræning, kortvarig tidseffektiv træning, med varierede 

programmer og spændende redskaber efterhånden blevet et hit verden over. 

 

Simpel cirkeltræning forløber for det meste stort set efter bogen, alligevel oplever jeg  

af og til cirkeltræning som i praksis spænder fra uhensigtsmæssig til kaotisk. 

Derfor denne inspirationsbog – baseret på mere end 25 års erfaringer med diverse 

former for cirkeltræning – med midler, metoder, tips og programforslag, som kan gøre 

det nemt at organisere og afvikle cirkeltræning for såvel individuelle som hold; gøre det 

til endnu mere strømlinet og motiverende træning.  

 

Cirkeltræning er ikke svært, det kræver blot lidt omtanke i planlægningsfasen og 

hensyntagen til træningslære samt deltagernes udgangspunkt, behov og sikkerhed.  

 

Bogen, der er den første danske bog om emnet, koncentrerer sig om cirkeltræning; 

principper og programmer. For at begrænse omfanget har jeg udeladt basisviden  

om træning, øvelser og teknik, der beskrives i megen anden litteratur. 

 

Til gengæld har jeg medtaget cirkeltræningsplancher, som en ekstra hjælp. Fordi: 

På et tidspunkt var jeg ude og holde et styrketræningskursus på Århus Universitet  

og opdagede tilfældigt i et hjørne af salen et cirkeltræningsområde. Der lå plancher, 

hvorpå jeg kunne genkende mine egne små håndtegnede træningsfigurer (fra bogen 

Workout), som de studerende havde bakset med at kopiere, klippe og opsætte. 

Fra da af har jeg tænkt at det kunne være praktisk med nogle færdige plancher. 

Nu lykkedes det; bagest i bogen er der en serie med 100 basisplancher. 

 

Rigtig god fornøjelse med bogen og cirkeltræning.  

 

Marina Aagaard, MFT 

Aarhus 2014 
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DON'T 
Undgå følgende fejl set under cirkeltræning: 

 

•  Instruktøren ankommer efter fastsat træningsstart, 2-3 min. eller mere over tid. 

•  Instruktøren annoncerer ved træningsstart, at der skal være cirkeltræning og  

går først da i gang med at finde plancher frem og lægge dem ud. 

•  Instruktøren lægger plancher ud i et uigennemskueligt mønster på gulvet 

• Instruktøren ændrer plan og stiller i stedet op på en ny måde; cirkel (tiden går). 

•  Cirklen er for lille, så instruktøren er nødt til at udvide den (tiden går). 

•  Plancherne lægges ud, men der mangler plancher til nogle stationer. 

•  Redskaberne er ikke klar; instruktøren går i gang med at montere skiver på  

pump-stænger og finder dernæst bænke, håndvægte og måtter. 

• Der varmes op, derefter følger en lang forklaring til stationerne ... pulsen falder. 

• Flere plancher har andre tegninger end de planlagte øvelser … 

• Under cirkeltræningen viser det sig, at der mangler en station.  

• Under cirkeltræningen viser det sig, at der ved et par stationer er for få  

redskaber til det antal deltagere, der er til stede. 

• Tiden skrider, så der er ingen nedvarmning, kun en kort afrunding. 

• Deltagerne går hurtigt, så instruktøren rydder det meste op selv.   

 

 

DO 
Tilstræb planlægning og timing, så cirkeltræning bliver en succes: 

 

• Kom i god tid. 

• Hav de rigtige plancher klar. 

• Læg plancher ud og få eventuelt deltagere til at hjælpe med opstilling. 

• Tjek antal deltagere, fordel dem; læg mærke til hvornår alle er igennem cirkel. 

• Overhold tidsrammer og slut til tiden. 

• Få deltagerne til at hjælpe med at rydde op. 
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KAPITEL 2 | CIRKELTRÆNING FAKTA 
 

Cirkeltræning, af engelsk circuit training, der kan oversættes til træning i serie eller i et 

kredsløb med henvisning til metoden og ikke opstillingen, har været en anerkendt 

træningsmetode gennem mange år.  

Cirkeltræning blev udviklet omkring 1952-1953, offentliggjort i 1957, af R.E. Morgan og 

G.T. Anderson, på University of Leeds, England:  

 

 

CIRCUIT TRAINING 
 

9 (6-12) øvelser valgt ud fra et fast katalog af 24 øvelser,  

udført ved moderat intensitet, 40-60 % af 1RM, i et givent tidsrum.  

Efter hver øvelse fortsættes der til næste øvelse  

med ingen eller minimal pause. 

 

 

Både den oprindelige og anden cirkeltræning, typisk ved en intensitet af 60-85 % af 

maksimal puls eller vægt (15 RM – 6 RM), giver synlige resultater.  

 

Træning kan organiseres på flere måder: I klassisk styrketræning træner man færdig 

ved en øvelse; 1-4 sæt med pauser imellem, før man fortsætter.  

I cirkeltræning udfører man en enkelt serie af hver øvelse lige efter hinanden stort set 

uden pauser. Den sekvens gentages en eller flere gange. 

 

Denne bog viser de overordnede principper og variationsmetoder i cirkeltræning;  

til brug i egen træning, personlig træning, idrætstræning og holdtræning (fitness). 

 

Principperne relaterer til individuel træning i maskiner (styrke og kondition), med 

redskaber og kropsvægttræning. Bogen omhandler især de mange måder, hvorpå man 

kan lave cirkeltræning for hold med diverse redskaber. 
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SPØRGSMÅL OG SVAR OM CIRKELTRÆNING 

 

Hvad er cirkeltræning? 

Cirkeltræning er en serie øvelser, der træner kredsløb eller styrke og udholdenhed.  

Cirklen gennemføres en eller flere gange. Træningen organiseres ofte i cirkelopstilling.  

Cirkeltræning kan være 1) kredsløbstræning, 2) styrketræning eller styrke-udholdenhed 

eller 3) kombineret kredsløbs- og styrketræning. Det sidste er mest almindeligt i 

fitness. Øvelser: Fx sprællemandshop, benbøjninger, saksehop, armstrækninger o.s.v. 

Bemærk, at cirkeltræning ikke er det samme som intervaltræning, der er træning af en 

enkelt kapacitet, typisk kondition, ved høj intensitet efterfulgt af aktive pauser. 
 

Hvilket træningsudstyr kræves? 

Cirkeltræning kræver i sig selv intet udstyr og kropsvægt cirkeltræning giver en stor 

effekt. Man kan dog med fordel inddrage frie vægte og diverse redskaber og udstyr. 

Cirkeltræning kan også foregå i almindelige fitness maskiner eller med maskiner og 

udstyr designet til cirkeltræning, fx Technogym Easyline eller Switching maskiner. 

Ved brug af udstyr og maskiner er kravet, at det er let at gå til, fx at maskinen hurtigt 

kan indstilles – og at der ikke er kø – så tiden ikke spildes og pulsen falder. 

 

Hvordan træner man cirkeltræning? 

Cirkeltræning foregår typisk – som i almindelig fitness styrketræning – ved at man 

udfører en række øvelser. De særlige kendetegn ved cirkeltræning er:  

1) træning på tid, evt. i højt tempo (korrekt teknik) eller antal gentagelser, fx 8, 10, 16 

2) kun 1 sæt ved hver øvelse/station og så videre til næste station 

3) ingen eller kun kort, 10-15 sek., pause mellem øvelserne 

 

Det er utallige variationsmuligheder i fitness allround cirkeltræning; målsætningen afgør 

øvelsesvalget og rækkefølgen. Der kan være krav om særlige specifikke øvelser, hvis 

cirkeltræningen skal indgå i grundtræning til idræt eller gymnastik. 
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Hvor ofte træner man cirkeltræning? 

Typisk vil man maksimalt træne cirkeltræning 2-3 gange om ugen. 

Cirkeltræning kan dog foregå på mange måder og ved mange intensiteter, så man kan 

potentielt træne cirkeltræning 3-6 gange om ugen i motionsøjemed. 

 

Hvor længe træner man cirkeltræning? 

Varighed totalt er normalt fra 15-30 minutter per træning eksklusive opvarmning. 

Varigheden er længere i holdtræningstimer og ved moderat intensiv cirkeltræning. 

Der er utallige muligheder; eksempler: 

 4-16 (maksimum 20) øvelser per cirkel. 

 ½-2 minutter per øvelse (station), ofte 8-16 rep. med god teknik. 

 Ingen pause eller maksimalt 10-15 sekunder. 

 20-40 minutter samlet for hele cirkeltræningen. 

 1-4 runder, cirkler, afhængigt af antal øvelser og intensitet.  
 

Tip: Træn som i militæret: Her har man mikrotræningspas; grupper af 3-4 øvelser,  

der som i cirkeltræning afvikles i flere runder; træningsvarighed 10-15 minutter. 
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Hvor kan man træne cirkeltræning? 

Mange træningscentre tilbyder cirkeltræning på hold, i holdsalen eller som del af 

funktionel træning hold. 

 

Alternativt kan man på egen hånd træne cirkeltræning i fitnesscenteret. Man kan også 

træne cirkeltræning på jobbet, studiet, på hoteller eller derhjemme og ude eller inde; 

alle steder hvor der er en smule plads, min. 5-10 kvm., at bevæge sig på.  

 

Hvem kan træne cirkeltræning? 

De fleste motionister kan med fordel træne en eller anden form for cirkeltræning.  

Ved høj intensitet kræver det dog en vis grundform og ekstra motivation. 

 

Man kan træne cirkeltræning som individuel træning, parvis eller gruppevis.  

Deltagerantal kan blandt andet hænge sammen med antal redskaber til rådighed. 

 

I denne bog skelnes der ikke mellem cirkelprogrammer for særlige målgrupper som 

unge og ældre. Bogens anbefaling er, at instruktører sørger for at træningen for alle er 

målgrupperettet efter behov; sikker, effektiv, relevant, funktionel og varieret. 

Undgå at tænke "børn har brug for sjov træning og ældre har brug for skånemotion"; 

det resulterer i at børnetræning bliver alt for ustruktureret og formålsløs, mens 

voksentræning jævnligt er relativt kedelig.  

Tænk 'ud af boksen' og brug de bedste metoder på kryds og tværs til alle målgrupper. 

 

Særlige forholdsregler skal tages ved cirkeltræning for overvægtige, utrænede,  

tidligere skadede, eller ældre og personer med sygdomme. 

Personer med forhøjet blodtryk eller hjertekarsygdom bør undgå statiske øvelser. 

Sportsudøvere kan træne cirkeltræning i den form og udstrækning, der er relevant,  

fx udenfor sæsonen som variations- og grundtræning. 



__________________________________________________________________ 
 

CIRKELTRÆNING Circuit training programmer og plancher © Marina Aagaard 

11

Succes med cirkeltræning? 

 

Motivationsfaktoren er afgørende uanset om man er begynder eller topidrætsmand. 

Motivation følger af meningsfuld træning, der giver oplevelser med følelsen af 

kompetence, succes og tilhør, dvs. holdånd og positivt samvær med andre. 

 

Til børn, unge, ældre og svagere målgrupper, fx i skoler eller fitnesscentre, er det 

essentielt at vælge basisøvelser og moderate belastninger. Det er eksempelvis ikke 

sjovt at deltage i cirkeltræning, hvor en station er en pull-up stang til kropshævninger, 

hvis man ikke kan tage en eneste kropshævning. 

Sørg for at have øvelser på et niveau, der passer til målgruppen, og benyt stationer 

med øvelser på 2-3 niveauer ved behov. 

 

Til cirkeltræning i idrætssammenhæng skal træningen passe til sæsontidspunkt og 

målsætning og øvelserne kan være med tungere belastning og større udfordring. 

 
 
 
Cirkeltræning fordele 
 

+ Træning af flere fysiske kapaciteter i samme træning 

+ Intensiv træning; korttidstræning motiverer til øget indsats 

+ Mere træning på samme tid; øger energiforbrug og fedtforbrænding  

+ Tidseffektiv træning, sparer tid og motiverer 

+ Variation i træningen; kropsligt alsidigt, øger motivation og vedholdenhed 

+ Deltagere på flere niveauer i samme træning; niveaudelte øvelser  

 

Cirkeltræning begrænsninger 

÷ Cirkeltræning giver ikke maksimal styrke- eller konditionsfremgang 

÷ Cirkeltræning er primært generel fysisk træning, ikke idrætsspecifik 

÷ Cirkeltræning giver ikke tid til fordybelse og perfektionering af teknik 

÷ Høj hastighed under øvelser eller skift kan resultere i skader 

÷ Kræver ekstra forberedelse før afvikling, fx plancher, redskaber og forklaringer 

÷ Ikke velegnet til nybegyndere 
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FORDELE VED CIRKELTRÆNING 
 

Træning af flere fysiske kapaciteter i samme træning 

Man kan træne styrke, kredsløb eller en kombination afhængigt af rammer og 

målsætning. Kombinationstræning er almindeligt i fitness holdtræning; det er helt oplagt 

at køre de to kapaciteter på skift som alsidig (grund)træning. 

 

Intensiv træning 

De begrænsede pauser i cirkeltræning betyder typisk, at man øger intensiteten.  

Forsøg har vist at selv cirkeltræning med ren styrketræning kan forbedre iltoptagelsen 

med 5-10 %, især hvis man er utrænet. Flere andre forsøg har vist forbedring af den 

aerobe kapacitet efter deltagelse i kombineret kredsløb-styrke cirkeltræning: 

Kombineret cirkeltræning med en intensitet ved eller over den aerobe tærskel giver en 

aerob træningseffekt. Den reelle forbedring af konditionen vil være en funktion af 

intensitet, varighed og frekvens; jo mere intensiv, desto større effekt. 

 

Mere træning på samme tid 

Man presser ofte sig selv hårdere, når man ved, at varigheden er kort, Det – og de 

begrænsede pauser – betyder, at man øger energiforbruget og fedtforbrændingen 

sammenlignet med kontinuerlig træning af samme varighed. Kropskompositionen 

forbedres ved regelmæssig deltagelse i cirkeltræning; fedtprocenten falder.  

 

Tidseffektiv træning 

Det, at der stort set ikke er pauser, i modsætning til traditionel styrketræning, hvor der 

både er pauser i løbet af øvelserne, mellem sæt, og mellem øvelserne, sparer tid, så 

man når mere eller samme træning på kortere tid; en motivationsfaktor for mange. 

 

Variation i træningen 

Den store variation i cirkeltræning, både i det enkelte program og eventuelt fra gang til 

gang, øger motivationen væsentligt og er et effektivt middel til at sikre vedholdenhed. 

 

Deltagere på flere niveauer i samme træning  

Let øvede og øvede kan træne side om side ved samme stationer, med niveaudelte 

øvelser, fx armstrækninger på hhv. knæ eller tæer.  
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BEGRÆNSNINGER VED CIRKELTRÆNING 
 

Cirkeltræning giver ikke maksimal styrke- eller konditionsfremgang  

Selvom cirkeltræning giver almen formfremgang selv for veltrænede, vil man ikke med 

cirkeltræning opnå maksimale præstationer i styrketræning eller konditionstræning.  

Det kræver målrettet træning inden for den ønskede kapacitet kombineret med en 

mere begrænset mængde træning af andre områder efter behov. 

De begrænsede pauser betyder, at man ikke straksrestituerer helt, så man kan ikke 

yde en meget høj eller maksimal indsats hele vejen igennem træningen. 

Veltilrettelagt cirkeltræning søger at sikre, at man bevarer flest kræfter længst muligt. 

 

Cirkeltræning er primært almen fysisk træning og er ikke idrætsspecifik 

Klassisk cirkeltræning består af grundøvelserne og fungerer ikke som idrætsspecifik 

træning. Undtagelse: Visse programmer designes i idrætsspecifikt øjemed. 

 

Cirkeltræning giver generelt ikke tid til fordybelse og perfektionering af teknik 

Træningsmåden med hyppige skift – og ofte relativt højt tempo – betyder, at man typisk 

ikke når at perfektionere øvelserne. 

Det er vigtigt med en sikker teknik i cirkeltræning, især hvis øvelserne er komplekse.  

 

Høj hastighed under øvelser eller skift kan resultere i skader 

Man kan komme til at forcere tempoet, træne for hurtigt i forhold til ens tekniske eller 

styrkemæssige niveau, hvilket resulterer i sjusk, der kan medføre overbelastning. 

Hurtige stationsskift med manglende fokus kan også føre til akutte skader. 

 

Kræver ekstra forberedelse før afvikling, fx plancher, redskaber og forklaringer 

Cirkeltræning kræver mere forberedelse end almindelig fitness og styrketræning. 

 

Er ikke for nybegyndere  

I princippet er rigtigt udformet cirkeltræning for alle målgrupper, også de svagere.  

Men i et cirkeltræningsprogram med mange øvelser, hvoraf flere ikke er kendte,  

og mange, der træner samtidigt, er metoden uhensigtsmæssig til utrænede uden 

træningsviden. Det er bedst at kende øvelserne, før man er (deltvist) på egen hånd. 

Instruktøren skal være ekstra opmærksom, når begyndere træner ved stationerne.  
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CIRKELTRÆNING OG INTERVALTRÆNING 
 

Cirkeltræning og intervaltræning kan kobles sammen i samme program, og udtrykket 

interval benyttes af og til ved cirkeltræningsøvelser med skift mellem øvelser og 

pauser, men grundlæggende har de to træningsmetoder hver deres formål: 

 

Intervaltræning formål 

At træne specifikt; forbedre aerob eller anaerob kapacitet via træning med høj 

intensitet; en høj-intensiv arbejdsperiode efterfulgt af en lav-intensiv (aktiv) pause. 

Arbejde og pause udgør tilsammen en repetition, som gentages et antal gange. 

 

Intervaltræning kan foregå ved mange intensiteter, fra moderat (højere intensitet end ved 

kontinuerlig træning) til superhøj. Høj-intensive intervaller er primært for veltrænede. 

 

Bemærk: I modsætning til idræt foregår intervaltræning i fitness ofte med blandede, 

knapt så specifikke intervaller; det primære mål er almen forbedring af konditionen. 

 

 

Cirkeltræning formål 

At forbedre grundformen; træne en eller 

flere fysiske kapaciteter i samme træning,  

fx kondition og styrke: Består  

af en serie, et kredsløb af øvelser med en 

specifik tidsramme, udført i bestemt 

rækkefølge. Ofte uden pauseperioder. 

 

Cirkeltræning er velegnet til holdtræning 

med deltagere på forskelligt niveau, fordi 

man via differentierede øvelser kan træne 

på det niveau man har lyst til. 

 

Blandede circuit-hold kræver dog mere 

overblik og opmærksomhed fra instruk-

tørens side end hvis holdet er målrettet til 

enten begyndere eller øvede.  
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KAPITEL 3 | PLANLÆGNING 
 

I undervisningsplanlægning går man ofte ud fra den didaktiske relationsmodel (Hiim, 

Hippe), der viser de hovedområder, undervisere bør overveje og planlægge efter.  

De samme områder kan overføres direkte til programlægning, hvor de kan guide 

instruktøren. Også i cirkeltræning, hvor de rigtige overordnede overvejelser er med  

til at sikre en hensigtsmæssig planlægning, så cirkeltræningen fungerer optimalt. 

 

Hovedpunkter i den didaktiske relationsmodel samt cirkeltræningsovervejelser: 

 

• Læringsforudsætninger Deltagerforudsætninger og træningsniveau 

• Rammer    Træningskultur og fysiske rammer 

• Mål      Træningsmål (læringsmål) 

• Indhold    Øvelser og variationer til mål og målgruppe 

• Proces     Træning; struktur, cirkelmodel, og metodik 

• Evaluering    Vurdering af træningen, af deltagere og instruktør 

 

 

DELTAGERFORUDSÆTNINGER 
 

I idræt og gymnastik skræddersys cirkeltræningsprogrammet til det aktuelle hold og  

de specifikke krav i idrætsgrenen, arbejdskrav.  

I fitness træning (og holdtræning) udformes cirkeltræning, så det giver en all-round 

træning tilpasset deltagerbehov og niveau. 

 

Instruktøren skal ved programlægningen foruden arbejdskrav tage hensyn til: 

 

• Alder 

• Helbred 

• Fysisk form 

• Træningsalder  

• Mentalitet 

• Behov og ønsker  
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TRÆNINGSNIVEAU 
 

I holdcirkeltræning fastsætter man forud et passende træningsniveau ud fra generel 

viden om målgruppens forudsætninger; deres niveau påvirker format og øvelsesvalg. 

 

Er det for utrænede eller trænede deltagere? 

For deltagere med eller uden tidligere erfaringer med cirkeltræning?  

Skal det være let eller svær, moderat- eller høj-intensiv træning? 

 

Ved cirkeltræning med stationer skal øvelserne være relativt basale, så de er lette at 

forstå og hurtige at gå til for både let øvede og øvede deltagere. 

 

I cirkeltræning for nye deltagere uden kendskab til grundlæggende øvelser, kan det 

anbefales at vælge en såkaldt fælles cirkel, hvor alle træner side om side som i vanlig 

holdtræning og instruktøren instruerer alle i øvelser og teknik på samme tid.  

 

Begyndere kan sagtens træne cirkeltræning ved stationer, men så er det bedst med få 

stationer, fx 4-6, med lette øvelser, hvor instruktøren kan holde øje med alle samtidigt. 
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RAMMER  
 

På et overordnet plan påvirker love, regler og sundhedsanbefalinger samt kulturen på 

det aktuelle træningssted planlægningen og afviklingen af cirkeltræning. 

I daglig praksis afhænger udformningen af cirkeltræning af de fysiske rammer, de 

idræts- eller fitnessfaciliteter, der er til rådighed; inde eller ude, små eller store lokaler, 

anbefalet er 150-200 kvm. til hold med 20 deltagere, få eller mange redskaber?  

Selv uden særligt udstyr kan man lave afvekslende cirkeltræning, men flere redskaber 

giver flere øvelsesmuligheder. 

Rammerne giver i hvert enkelt tilfælde forskellige muligheder og begrænsninger,  

som påvirker det endelige cirkeltræningsprogram.  

 

 

Programlægning 
 

I almen fitness holdtræning står cirkeltræningen som hovedregel 'alene', dvs. er 

deltagernes eneste træning og ikke del af en større træningsplan.  

Instruktøren laver en standardcirkel på middelniveau og differentierer træningen. 

 

I idræt, individuel træning, fx personlig træning, og træning for små hold indgår 

cirkeltræning som del af en større træningsplan, der er den overordnede ramme.  

Instruktøren lægger et program med øvelser på let niveau, som over tid udvikles  

med tungere belastning og eventuelt øget sværhedsgrad.  

 

Planlægning og programlægning går ud fra: 

 

• Behovsanalyse, deltagernes ønsker, eller kravsanalyse, sportens krav 

• Kapacitetsanalyse; screening og testning – eller vurdering – af deltagerne 

• Målsætning  

• Træning 

• Testning og evaluering af deltageren og programmets effektivitet. 

 

Almen programlægning gennemgås ikke nærmere her, da bogens hovedfokus er 

cirkeltræning. Der henvises til anden litteratur, fx bogen Fitness og styrketræning. 
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Cirkeltræning og musik 

 

Skal der musik til cirkeltræning? Ja, musik til cirkeltræning som regel en meget 

væsentlig motivationsfaktor (jf. uformelle forsøg med og uden musik). 

 

Der er følgende muligheder: 

 

• Ingen musik eller naturlyd udendørs (outdoor circuit); lyt i stedet mere til kroppen. 

• Musikken i baggrunden; musikken kører fx i baggrunden (støj) i fitnesscenteret.  

• Musikken er i fokus; fra højtalere eller egen afspiller og bruges til motivation. 

• Musikken bruges aktivt; fx i pulstræning, hvor rytmen følges i sjip eller step. 

 

Ved musikvalg skal følgende overvejes: 

 

Musikgenre, valg af musik i en given stilart afhænger af instruktør- og deltagersmag: 

Musik er en vigtig motivationsfaktor (i cirkeltræning), såfremt den er rigtigt valgt til 

aktivitet og deltagere. Er melodierne, tonerne, behagelige og iørefaldende og er 

musikken populær; falder den i holdets og hver enkelt lytters smag? 

 

Musiktempo bør vælges efter træningsarten; som hovedregel tungt og markeret til 

styrketræning, let og hurtigt til konditionstræning.  

Tempoet til kombineret (cirkel) træning er typisk: Ca. 120-140 bpm (taktslag per minut).  

 

Musikvolumen kan være fra moderat til moderat høj; motiverende, ikke alt for høj.  

For høj musik ødelægger fornøjelsen, for de der stadig hører normalt, og ødelægger 

hørelsen gradvist og umærkeligt. Pas på ørerne: Høretab og tinnitus er svære handicap. 

 
 

MUSIK OG MOTIVATION 
 

Musikkens 1) tempo og 2) tone, melodi og harmonier, 3) kulturelle status, 

popularitet, og 4) ens positive personlige oplevelser med musikken kan  

forbedre motivation og præstationsevne, bl.a. via nedsat følt anstrengelse. 

(Karageorghis et al.) 
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TRÆNINGSMÅL 
 

I fitness cirkeltræning for motionister er målet all-round konditions- og styrketræning. 

I sport designes cirkeltræning specifikt til målsætningen; forbedring af præstationsen. 

Specifik sportstræning baseres på energisystemtræning; intensitet og varighed baseres 

på hvilke processer, der dominerer i sporten. 

 

Cirkeltræning giver normalt ikke mulighed for maksimale præstationer inden for styrke- 

eller konditionstræning og er derfor er mest velegnet til fysisk træning: 

 

• Grundtræning 

• Fedtforbrændende træning i slankeprogrammer 

• Profylaktisk, skadeforebyggende, træning 

• Færdighedstræning, fx flere dele af en styrke- eller gymnastikøvelse 

• Variationstræning, mental aflastning og aktiv restitution fx uden for kampsæsonen 

 

Formålet med træningen afgør cirkeludformningen. Cirkeltræning kan omfatte træning 

af en eller flere fysiske kapaciteter; kondition, koordination, styrke og bevægelighed. 

Typisk fitness cirkeltræning omfatter primært kredsløbs- og styrketræning. Det er dog 

en overvejelse værd, at man under træning af de to kapaciteter også i en eller anden 

grad kan træne bevægelighed og motorik. Til sidst i træningen under nedkølingen kan 

det være hensigtsmæssigt at lave udvalgte strækøvelser for stramme muskler.   

 

Afhængigt af det ønskede mål baseres træningen på en af følgende grundmodeller: 

 

• Styrketræningsmodel – her under evt. profylaktiske øvelser, stabilitet eller agility 

• Kredsløbstræningsmodel – eventuelt inklusive koordinationstræning, motorik 

• Kombineret model: Styrketræning-kredsløbstræning model  

 

Disse modeller kan sammensættes med forskellig vægt og de enkelte øvelser kan 

afvikles i samme eller forskellig rækkefølge fra gang til gang med henblik på enten en 

bestemt træningseffekt eller almindelig variation i træningen.  

På næste side er der en oversigt over metoder og redskaber og på de følgende sider 

er der en kort oversigt over de overordnede træningsformer og træningsanbefalinger.
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CIRKELTRÆNING TRÆNINGSELEMENTER 

FYSISK KAPACITET METODE/REDSKAB 

Styrketræning 

 

Dynamisk muskelstyrke 

Dynamisk muskeludholdenhed 

Statisk muskelstyrke 

Statisk muskeludholdenhed 

Eksplosiv styrke 

Kropsvægt (egen/makker) 

Elastikker/XerRing/UltraToner  

Tubes/Træningsbånd 

XerBar/Gymstick 

Måtter 

Håndvægte, Kettlebells 

Medicinbolde/Sandsække/Bulgarian Bag  

Vægtstænger/Bodybar/ViPR 

Slyngeudstyr (TRX, ROPES, Jungle Gym) 

Stativ/Ringe/Kropshævningsstang 

Kredsløbstræning 

 

Aerob 

Aerob/anaerob 

Anaerob 

Løb/Hop/Puls (aerobic) på gulv 

Step 

Slide 

Sjip 

Cykel 

Fitness Trampolin 

Forhindringsbane 

Helkropsøvelser (reaktion etc.) 

Koordination (agiity og motorik) 

 

Reaktionsøvelser 

Koordination 

Balance 

Kegler 

Stiger 

BOSU 

Store bolde 

Luftpuder 

Balancebrædder 

Stepbænke/plinte/bomme 

Bevægelighed 

 

Dynamisk og statiske stræk 

Dynamisk styrke med stort bevægeudslag 

Kredsløbstræning med stort bevægeudslag 

Squat og variationer 

Lunge og variationer 

Bencirkler/Armcirkler/Rotationsøvelser 

Spark; high kick, saksespark, cirkelspark 

Krybe- og kravlebevægelser (animal moves) 

Strækøvelser 

 

Tabel: Cirkeltræning træningselementer. Oversigt med eksempler. Aagaard, 2014. 
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Styrke 

 

Styrketræning er det, der oftest danner basis for cirkeltræningsprogrammer. Enten som 

ren styrketræning eller i kombination med flere eller færre konditionsstationer. 

 

I motionsstyrketræning anbefales 8-10 øvelser a 2-4 sæt a 8-12 rep. (ACSM, 2011). 

Antal runder svarer til antal sæt eller serier. 

Teknik og bevægeudslag er afgørende, ikke kun belastning og repetitionsantal.  

 

Styrketræning kan have forskelligt sigte: 

 

• Dynamisk muskelstyrke, tung vægt, få gentagelser 1-8 repetitioner (motion 8-12) 

• Dynamisk muskeludholdenhed, let vægt, mange gentagelser, fx 20-100 rep. 

• Statisk muskelstyrke, fx korte hårde pres og planker, 2-7 sek. 

• Statisk muskeludholdenhed, fx pres og planker 10-180 sek. 

• Eksplosiv styrke; tung vægt for kraft eller lettere vægt mhp. på spring og kast. 

 

Målsætningen og målgruppen afgør, hvad der er relevant at træne. 

 

Styrketræning Anbefalinger (ACSM, 2011) 

Variabel Evidensbaserede Anbefalinger 

Frekvens 
2-3 dage/uge træning for store muskelgrupper med 48 timers restitution 
(hvile) mellem træningspas for de enkelte muskelgrupper. 

Intensitet 
Styrke: 40-50 % af 1RM, meget let til let, for ældre el. inaktive begyndere.  
60-70 % af 1RM el. moderat til tung belastning for novicer til middeltrænede 
voksne. ≥ 80 % af 1RM, tung til meget tungt, for erfarne vægtløftere. 

Intensitet Udholdenhed: <50 % af 1RM eller let til moderat belastning. 

Intensitet Power: 20-50 % af 1RM eller ekstremt let til let belastning for ældre. 

Repetitioner 
(gentagelser) 

10-15 repetitioner for at øge styrken hos novicer, ældre voksne og ældre. 
8-12 repetitioner for at øge styrke og power hos de fleste voksne. 
15-20 repetitioner for at øge udholdenhed hos de fleste voksne. 

Sæt 
Single-sæt træning (et enkelt sæt) for novicer og ældre. 2-4 sæt for at øge 
styrke og power hos de fleste voksne. ≤ 2 sæt for muskeludholdenhed. 

Restitution 2-3 minutters pause mellem sæt i træning med flere sæt. 

 
Tabel 3.1: ACSM Styrketræning anbefalinger. Bemærk, at det er generelle anbefalinger. 
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Styrke cirkeltræning kan baseres på en af disse metoder (Circuit Training for All Sports): 

 

Udholdenhedsmetoden 

Op til tre runder uden pauser mellem øvelser eller runder. Findes i mange versioner. 

Det er den typiske, velkendte cirkeltræningsmodel. 

 

Extensive Interval Metoden 

1-3 runder. Extensive Interval metoden har korte pauser a 30-45 sek. efter hver øvelse.  

Eksempel (arbejde, sekunder : pause, sekunder): 15 : 45, 15 : 30 eller 30 eller  

½ RM (RM : 2) uden tidsgrænse efterfulgt af en pause på 45-60 sek. 

 

Intensive Interval Metoden 

Max. 8-12 repetitioner inden for 10-15 sek. Eller 8-12 rep. uden tidsramme. I program-

mer med 10 øvelser skal mindst 5 være med ekstra belastning (udover kropsvægt). 

Pausen efter øvelsen kan variere mellem 30-90 sek. I tung træning er teknik essentiel. 

Efter hver cirkelrunde er pausen 3-5 minutter. Eksempel: 10-15 sek. : 30-90 sek. (75 % 

1RM). Eller: 8-12 rep. i højt tempo (ingen tidsramme) : 30-180 sek. 

 

Repetitionsmetoden 

Til sportsspecifik træning. Tunge belastninger (80-90 % 1RM eller tungere) med vægte 

og stænger, så belastningen kan varieres. Pauserne er fra 2-3 minutter op til 3-5 min.  

Det er en form for pyramidetræning, hvor belastning og repetitionsantal varierer. 
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Kondition 

 

Kredsløbstræning indgår ofte i cirkeltræning i kombination med styrketræning. Man kan 

dog også træne ren kredsløbstræning som cirkeltræning. 

 

Der kan trænes indendørs eller udendørs. Der kan veksles mellem: 

 

• Forskellige gulvøvelser, almene øvelser fra fysisk træning; løb, hink, hop, spring, 

sprællemandshop, høje knæløft, høje hæltræk o.l. 

• Flere træningsformer fx cykling, trappegang og roning. 

• Flere former for redskaber, redskabstræning, med såsom steptræning, 

glidetræning, sjipning og hop i mini-trampolin (rebounding). 

 

I almen kredsløbstræning anbefales 20-60 minutter ved 60-90 % af maksimalpuls. 

 

Kredsløbstræning kan afvikles som kontinuerlig træning eller intervaltræning. 

 

Målsætningen og målgruppen afgør, hvad der er relevant at træne. 

 

Kredsløbstræning Anbefalinger (ACSM, 2011) 

Variabel Evidensbaserede Anbefalinger 

Frekvens 
≥ 5 dage/uge træning med moderat intensitet* eller ≥ 3 dage/uge træning med 
høj intensitet** eller ≥ 3-5 dage/uge med en kombination af begge. 

Intensitet Moderat og/eller høj (for tilsyneladende raske voksne). 

Tid 
(varighed) 

30-60 minutter ved moderat intensitet eller 
20-60 minutter ved høj intensitet eller en kombination af begge. 

Type 
Hensigtsmæssig, kontinuerlig, rytmisk træning, der involverer kroppens store 
muskelgrupper. 

Mønster 
En kontinuerlig træningsseance per dag eller  
flere seancer a ≥ 10 minutter, for at nå op på den ønskede varighed. 

Progression Frekvens, intensitet og tid øges gradvist, indtil det ønskede mål er nået. 

* Moderat intensiv træning; relativt let til rimelig hårdt svarende til 12-13 på Borg's 6-20 skala. 
** Høj-intensiv træning er rimelig hårdt til meget hårdt svarende til 14-17 på Borg's 6-20 skala.  

 
Tabel 3.2: ACSM Kredsløbstræning anbefalinger. Bemærk, at det er generelle anbefalinger. 
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Kontinuerlig træning 

 

Kredsløbstræning inddeles i niveauer, eksempel på niveauer: 

 

• Superlav intensitet; restitutionsaktivitet  40-60 % af maksimalpuls 

• Lav intensitet; aerob træning (opvarmning) 60-70 % af maksimalpuls 

• Moderat intensitet; aerob og aerobt/anaerobt 70-80 % af maksimalpuls 

• Høj intensitet; anaerob træning   80-90 % af maksimalpuls 

• Superhøj intensitet; anaerob træning (sprint) 90-100 % af maksimalpuls 

 

Kredsløbstræningsstationer i cirkeltræning er typisk rimeligt kortvarige 30-60 sekunder. 

Men før, mellem eller efter en eller flere cirkler kan der indlægges en længerevarende 

periode fx 5-15 min. med kredsløbstræning; enten som kontinuerlig træning eller 

intervaltræning. 

 

Kontinuerlig træning kan varieres via: 

 

• Modalitet; aktivitet eller redskab 

• Tempo 

• Belastning 

• Organisation; individuelt, par, grupper 

• Musik og træningstema; stilart fx rytmisk ellers sportspræget 

 

Eksempel på cirkeltræning med ekstra konditionsdel: 

 

Cirkeltræning, 55 minutter 
 

Totaltid  Indhold  Beskrivelse 
 

05 minutter  Introduktion Information om øvelser 

10 minutter  Opvarmning Specifikke og generelle øvelser, gradvis øgning 

12 minutter  Cirkeltræning 12 øvelser a 1 minut, runde 1 

10 minutter  Pulstræning Kontinuerlig pulstræning 

12 minutter  Cirkeltræning 12 øvelser a 1 minut, runde 2 

06 minutter  Nedvarmning Langsom gang, sænkning af puls, og stræk 
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Intervaltræning 

 

Intervaltræning omfatter intensive arbejdsperioder efterfulgt af restitutionsperioder, så 

man kan træne længere ved højere intensitet end under kontinuerlig træning.  

Forholdet mellem arbejds- og restitutionsintervaller planlægges nøje, så man kan 

træne nær maksimalpuls uden for stor ophobning af mælkesyre.  

Intervaltræning forbedrer ikke alene den anaerobe kapacitet, men også den aerobe 

kapacitet og giver variation og udfordring for veltrænede. Mindre trænede kan også 

deltage i intervaltræning med moderat – relativt høj – intensitet.  

 

Aerob intervaltræning kan foregå ved ca. 80-85 % af maksimal puls under 

arbejdsintervallerne (3-5 minutter) efterfulgt af en hvileperiode af samme eller kortere 

varighed (3-5 minutter) ved eksempelvis 40 % af maksimal pulsreserve.  

 

Anaerob intervaltræning foregår ved 85 % af maksimal pulsreserve (10-90 sek.) ofte 

nær udmattelse og med mindst 2-3 gange så lang restitutionsperiode med lav-intensive 

bevægelser; ikke styrkeøvelser; formålet er restitution efter den høj-intensive træning. 

 

Intervaltræning udføres i repetitioner, en arbejds- og en restitutionsperiode. Ved aerobe 

intervaller 5-7 repetitioner og ved anaerobe intervaller 8-10 eller flere repetitioner. 

Repetitioner afvikles i fitness og spinning ofte i sæt af forskellig varighed.  

 

 

AEROB  ANAEROB 

Sæt Rep. Arb : Rest (min.)  Sæt Rep. Arb : Rest (sek.) 

1. 3:3  1. 15:60 
1. 

2. 3:3  2. 15:60 

3. 5:5  

1. 

3. 15:60 
2. 

4. 5:5  4. 15:45 

5. 4:4  
2. 

5. 15:45 

6. 4:4  6. 30:60 
 

3. 

7. 4:4  
3. 

7. 30:60 

    8. 30:90 

Tabel 3.3 og 3.4: Repetitioner og sæt i  
4. 

9. 30:90 

aerob og anaerob intervaltræning, eksempler 
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Koordinationstræning 

 

Motorik- og balancetræning er essentielt i fitness. I cirkeltræning kan man vælge at 

medtage den form for træning en eller flere gange under træningen, vælg fx mellem: 
 

• Let koordinationstræning eller tekniktræning i opvarmningen 

• Specifikke motorik- og balanceøvelser i løbet af cirkeltræningen 

• Koordinationstræning som del af øvelserne, styrke/kondition, i cirkeltræningen 

• Specifik koordinationstræning efter cirkeltræningen 

• Balanceøvelser under nedvarmning og strækøvelser 

 

For begyndere bør træningen i starten være så overkommelig som muligt, kun 

succesoplevelser: Man bør undgå aktiviteter, der er for svære og påfører ekstra stress. 

Det kan i cirkeltræning for begyndere anbefales at udelade balancetræning inklusive fx 

boldøvelser o.l. i starten, da frygten for at falde fylder meget hos svage målgrupper. 

 

Koordinationen, fx balance, rytme, rumsans og timing, kan med fordel trænes mere 

målrettet, når grundformen er i orden. For veltrænede er agility træning relevant; fx 

reaktionstræning, accelleration, decelleration og retningsskift. 

Træn med koncentration og skærpet opmærksomhed, der er en øget skadesrisiko i 

avanceret balancetræning, funktionel træning og agility træning. 

 

Anbefalingerne for koordinations- eller motoriktræning er ret vage; daglig træning ved 

behov. Antal øvelser og gentagelser afhænger af intensitet og kompleksitet. 

 

Motoriktræning (Neuromotor) Anbefalinger (ACSM, 2011) 

Variabel Evidensbaserede Anbefalinger 

Frekvens ≥ 2-3 dage/uge. 

Intensitet Ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. 

Tid (varighed) ≥ 20-30 minutter/dag kan være nødvendigt. 

Type 
Øvelser, der forbedrer balance, agility, koordination og gang, især for ældre 
der har behov for at forbedre/vedligeholde funktionsevne og forhindre fald. 

Volumen Optimalt antal repetitioner og sæt er endnu ikke fastlagt. 

 
Tabel 3.5: ACSM Motoriktræning anbefalinger. Bemærk, at det er generelle anbefalinger. 
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Bevægelighedstræning 

 

Bevægelighedstræning skal sikre leddenes normale bevægelighed og kan foregå på 

flere måder, blandt andet med 'strækøvelser', der dækker over mange metoder. 

 

Strækøvelser er ikke påkrævet som del af (cirkel)træningen, alligevel er der mange 

fordele ved fælles restitutionsaktiviteter. Her kan instruktøren vise udvalgte stræk for de 

strammeste muskler, der typisk er lægmuskler, hasemuskler, hoftebøjere og 

brystmuskler – der er dog individuelle forskelle. 

 

Socialt set er det en god ide at opbygge tættere relationer mellem instruktøren og 

deltager(e) ved en fælles afrunding sidst og strækøvelser fungerer som en behagelig 

ekstra nedkøling, som afslapper og afstresser mentalt og fysisk. 

 

Strækøvelser kan foregå på mange måder. Som del af nedkølingen bør strækkene 

være statiske, holdte, hvilket medvirker til at sænke pulsen til hvileniveau.  

 

Man kan samtidig med fordel fokusere på åndedrættet; dyb, langsom næsevejrtrækning. 

 

Varighed per stræk er typisk fra 10-20 op til 30-60 sek., 1-4 gentagelser af hvert stræk. 

 

Smidighedstræning Anbefalinger (ACSM, 2011) 

Variabel Evidensbaserede Anbefalinger 

Frekvens 
2-3 dage/uge træning for store muskelgrupper; større resultater opnås, hvis 
der strækkes dagligt. 

Intensitet Stræk til en følelse af mildt ubehag eller en følelse af stramhed i musklen. 

Tid 
(varighed) 

30-60 sekunder med statiske stræk for ældre. 
10-30 sekunder med statiske stræk for de fleste voksne. 

PNF stræk 
3-6 sekunder med muskelspænding ved 20-75 % af maksimal intensitet 
efterfulgt af 10-30 sekunder assisteret stræk. 

Repetitioner 2-4 repetitioner af hvert stræk.  

Volumen 
60 sekunder strækvarighed i alt for hver muskelgruppe for enhver 
strækmetode. 

 
Tabel 3.6: ACSM Smidighedstræning anbefalinger. Bemærk, at det er generelle anbefalinger. 
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KAPITEL 4 | TRÆNINGSSTRUKTUR 

 

Cirkeltræning kan struktureres på mange måder. Efter at træningsmålet ud fra sportens 

krav eller deltagernes behov og rammer er fastlagt, skal træneren overveje følgende: 

 

• Træningsvarighed, total 

 

• Opvarmning 

 

• Cirkeltræningsformat 

 

• Cirkelvarighed, total 

 

o   Antal stationer 

o   Antal sekunder (repetitioner) ved station; stationsvarighed  

o   Antal runder (cirkler)  

 

• Pauser, aktiv restitution 

 

• Nedkøling, cooldown I 

 

• Udstrækning, cooldown II 
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Cirkeltræning for hold | Træningsstruktur 

Træningsdel Indhold Varighed Musik og tempo 

Introduktion Velkomst og præsentation 1-2 minutter  0 Ingen musik 

Opvarmning  

Let rytmisk bevægelse, 

Enkle øvelser, gang, jog,  

løb, sjipning, o.l. 

Gradvist stigende intensitet 

5-15 minutter 

1-3 musikstykker 

125-135 BPM  

Lav-moderat volumen 

Cirkeltræning  

Cirkeltræning med: 

Styrketræningsøvelser 

Kredsløbstræning 

Kombineret træning 

5-40 minutter 

1-10 musikstykker 

100-130/120-160 BPM 

Moderat-høj (o.k.) vol. 

Nedkøling I 

Let rytmisk bevægelse 

Enkle øvelser, gang, jog o.l. 

Gradvist faldende intensitet 

5-10 minutter 

1-3 musikstykker 

125-135 BPM 

Lav-moderat volumen 

Nedkøling II 

Smidighed   

Strækøvelser 

Udvikling eller vedligehold  

af bevægelighed 

5-10 minutter 

1-3 musikstykker 

< 100 BPM  

Lav volumen 

Afrunding Afrunding og hilsen (vi ses) 1-2 minutter 0 Ingen musik 

 
Tabel 4.1: Holdcirkeltræning struktur. Kan også bruges som oplæg i individuel træning.
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TRÆNINGSVARIGHED, TOTAL 
 

Den samlede varighed af cirkeltræning i holdtræningsregi er normalt 55-60 minutter. 

 

Den samlede varighed af diverse former for koncept sekvens- og cirkel-programmer  

er fra 24-30 minutters cirkeltræning, eksempelvis Loop og Butterfly Women træning. 

 

Den samlede varighed af et standard cirkeltræningsprogram i individuel styrketræning  

er normalt 30 (20-45) minutter. 

 

Et populært koncept, HICT (se kapitel 9), til både hjemmetræning og fitnesscenter 

træning, blev markedsført som et 7 minutters program, men det er for en enkelt runde 

og eksklusive opvarmning og nedkøling. Samlet tid er normalt ca. 20 min. (2 runder). 

 

 

Har man lyst og tid til længere træning, fx 60-90 minutter i alt, er der mulighed for at 

forlænge cirkeltræningens øvrige dele og lægge mere vægt på opvarmning, nedkøling 

og udstrækning. Eventuelt kan der tilføjes core training lige efter cirkeltræningen. 

 

 

CIRKELTRÆNINGSVARIGHED 

TOTALTID OPVARMNING CIRKELTRÆNING NEDKØLING 

15 minutter 5 minutter 5 minutter 5 minutter 

20 minutter 5 minutter 10 minutter 5 minutter 

30 minutter 7 minutter 18 minutter 5 minutter 

50 minutter 10 minutter 30 minutter 10 minutter 

80 minutter 20 minutter 40 minutter 20 minutter 

 
Tabel 4.2: Cirkeltræningsvarighed, total og dele, eksempler på struktur. 
       . 
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OPVARMNING 

 

Længden og udformningen af opvarmningen afhænger af den samlede 

træningsvarighed og intensiteten af træningen.  

Obs.: Vis ved behov udvalgte øvelser før opvarmning, ikke efter, da pulsen så falder.  

 

Varighed 

 

Typisk er varigheden følgende: 

 

• Varigheden af opvarmningen til ≤ ½ time cirkeltræning: 5-10 minutter. 

• Varigheden af opvarmningen til ≥ ½ times cirkeltræning: 10-15 minutter.  

 

 

Indhold 

 

Til kombineret cirkeltræning med både styrke- og konditionstræning anbefales en 

grundig og alsidig opvarmning, der passer specifikt til den aktuelle cirkeltræning: 

 

• Dynamisk bevægelse af de store muskler, fx gang, cykling, low impact aerobic. 

• Isolationsbevægelser; specifik ledopvarmning for relevante led og små muskler. 

• Dynamisk stræk, bevægelighedsøvelser, der mindsker risiko for fibersprængning. 

 

 

Metode 

 

Under cirkeltræningsopvarmningen instruerer instruktøren deltagerne i samlet flok; det 

skaber tryghed og kontakt instruktør og deltagere imellem før det individuelle arbejde 

starter. Samtidig får instruktøren overblik over deltagernes fysiske forudsætninger.  

 

Instruktøren står forrest med ansigtet vendt mod deltagerne og de står 1) ved hver sin 

station, fælles circuit, eller 2) i midten af området mellem stationer, stationscircuit: 

  

• Fælles circuit: Alle inklusive instruktøren har egen station og varmer op ved den.  

• Stationscircuit: Instruktøren er forrest, deltagerne er i midten af træningsområdet. 
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CIRKELTRÆNINGSTEMA 

 

Selve cirkeltræningen kan have et eller flere formål; eksempelvis forbedring af 

kondition, styrke eller begge dele. Desuden kan cirkeltræning afvikles med forskelligt 

format i form af et tema med musik i blidere eller hårdere genrer. 

 

Temaer: 

 

• Bootcamp, intens træning for veltrænede, fx CrossFit-agtig 

• Agility, motorik- eller tekniktræning, sportsspecifikt fokus 

• Rytme, fx steptræning-baseret cirkeltræning eller aerobic/puls med små serier 

• Bodymind, mind-body orienteret træning, balancer, bevægelighed, stræk 

• Grundtræning, skadesforebyggende all-round styrke- og stabilitetstræning 

 

Desuden kan stationerne opstilles på en række varierede måder med vekslende 

kombinationer af stationstræning og fællestræning.  

 

Stationsrækkefølgen skal i videst mulige omfang sikre, at deltagerne ikke bliver 

uforholdsmæssigt trætte, så træningsteknikken forringes og skadesrisikoen øges. 

 

Cirkeltræningens hovedområder og variationsmetoder gennemgås på de næste sider. 
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CIRKELVARIGHED, TOTAL 

 

Varigheden af cirkeltræningssegmentet afgøres af antal stationer, stationsvarighed – 

antal sekunder eller repetitioner – samt antal runder; det antal gange cirklen gentages.  

 

Stationsantal 4-20 stationer 

Stationstid  ½-5 min. (inkl. evt. pause)  Total cirkel tid (10-60 minutter) 

Rundeantal  1-5 runder (eller cirkler)    

 

Eksempel:  2 runder a 10 stationer á 1 minut Total cirkeltid 2 x 10 x 1 = 20 min.  

 

 

Stationsantal 

 

Anbefalet er mindst 4-5 stationer. 9 (6-12) stationer er det originale format og normen. 

Op til 16 stationer er overskueligt. Der kan være op til 20 stationer, men så tager det 

ekstra tid at stille op, til gengæld kan man så nøjes med 1-2 runder. 

 

Stationsantal er ikke lig deltagerantal.  

 

Der kan være 1, 2, 3, 4 eller flere ved hver station, så man kan have:  

 

• Mange deltagere ved få stationer. Eller:  

• Få deltagere ved mange stationer; så der er 'luft' mellem deltagere. 

 

Tip: Sørg i cirkeltræning for hold altid for at have nogle ekstra stationer parat,  

hvis der dukker flere op end forventet. 
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Stationstid – antal sekunder eller repetitioner  
 

Stationsvarigheden skal give tid til, at man kan nå at komme godt i gang med øvelsen. 

Samtidig skal varigheden ikke være så lang, at intensiteten og træningseffekten mistes.  

Formålet med cirkeltræning er, at man kortvarigt træner ved højere intensitet end 

ellers; er stationstiden for lang, begynder man at spare på kræfterne.  

 

I middelintensiv fitness cirkeltræning er der typisk ingen pause mellem stationer. 

Alternativt bør skift maksimalt tage 5-15 sek.  

 

I hård cirkeltræning anbefales eksempelvis følgende modeller (Zacho, M): 

 

2:1 ; arbejde og pause; pause halvt så lang som arbejde, fx 20:10, 30:15, eller 40:20.  

1:1 ; arbejde og pause er lige lange, fx 30:30. 

 

 

Stationstidsramme for cirkeltræning på tid (totaltid og arbejde-pause eksempler): 
 

Kredsløbsstation, anaerob træning  10-60 sek.   Fx   15 : 15 eller 30 : 00 

Kredsløbsstation, aerob træning  1-5 minutter Fx   60 : 00 eller 90 : 30  

Muskeltræningsstation, styrke   30-60 sek.  Fx   45 : 15 eller 30 : 00 

Muskeltræningsstation, udholdenhed 1-2 minutter Fx 105 : 15 eller 60 : 00  

 

 

 

Tip: Til at time stationstiden, arbejde og eventuel pause, så man ikke selv behøver at 

holde øje, har motion-online udviklet et intervalværktøj til pc. Kan frit downloades på: 

http://www.motion-online.dk/konditionstraening/kondition_-_artikler/interval-vaerktoej/ 
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Vekslende stationsvarighed 

Ved et fælles cirkel format, hvor alle deltagerne har sin egen station og instrueres 

samtidigt af instruktøren, kan varigheden af øvelser, stationer, variere, eksempelvis: 

2½ min. sjip, 30 sek. armstrækninger, 2½ min. løb, 30 sek. roning med vægtstang, etc. 

 

Fast stationsvarighed 

Ved et stations circuit format kan instruktøren ikke anvende skiftende tidsrammer, da 

deltagerne befinder sig ved forskellige stationer på et givent tidspunkt.  

Uens tider kan betyde, at en deltager fx gentagne gange kommer til at være lang tid 

ved en armstrækningsstation, mens en anden deltager måske kommer til at træne  

1-bens hasecurl længere tid med højre end med venstre ben. 

 

 

Tip: Ønsker man skiftende stationstider i et stations circuit, dvs. forskellig tidsramme til 

hhv. styrke- og konditionsøvelser, kan løsningen være at lade stationsvarigheden være 

den samme ved alle stationer, eksempelvis et minut, og så i stedet lave flere stationer 

af samme træningskarakter i rækkefølge, så effekten bliver længere tid.  

 

Eksempler: 

 

2 x 1 minuts konditionstræning efterfulgt af 1 minuts styrketræning. Eller: 

3 x 30 sekunders konditionstræning efterfulgt af 30 sekunders styrketræning. 

 
Eksempel: Kredsløbs-styrke cirkel, hvor fordelingen af stationerne ændrer tid og effekt: 

 

STYRKE   KONDI   KONDI    STYRKE  KONDI 

 

 

 

KONDI           KONDI 

 

 

 

KONDI   STYRKE   KONDI  KONDI  STYRKE 

 

Figur 4.1: Kredsløb-styrketræning cirkeltræning med forskelligt antal konditions- og styrkestationer. 
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Rundeantal 
 

Det maksimale antal runder er normalt 2-3 ens cirkler i træk, for at cirkeltræningen ikke 

bliver for kedelig. Træningsmålet er væsentligt, men lige så afgørende er motivationen. 

 

 

Vælger instruktøren flere runder; 3,4 eller 5 runder (cirkler), anbefales det at cirklerne  

 

• er af begrænset størrelse – få stationer – med træningsspecifikt formål; eller  
 

• afveksles med anden aktivitet, fx pulstræning i 10 min. mellem cirkler; eller 
 

• skifter stationsøvelser for hver eller hver anden runde (cirkel)  

 

 

Ved ændring af stationernes øvelser:  

 

• Øvelserne ændres ved alle stationer eller ved enkelte udvalgte stationer.   
 

• Skift af stationsindhold kan opnås med multistationer, hvor man de første 1-2 

runder laver en øvelse ved stationen og de næste 1-2 runder laver en anden. 
 

• Øvelserne vises med opdelte plancher; mærket med runde 1, 2, 3 eller A, B osv. 
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PAUSE – AKTIV RESTITUTION 
 

I de oprindelige cirkeltræningsprogrammer anbefales der enten ingen eller en kort 

pause på maksimalt 10-15 sekunder mellem stationer.  

 

I tungere styrketræningscirkeltræning, cirkel intervaltræning og speciel teknisk træning 

kan det være en fordel med en 10-30 sekunders pause.  

 

I målrettet intervaltræning er pauserne, varighed og (lav) intensitet, afgørende, og de 

skal passe til træningsformålet. 

 

 

I fitness cirkeltræning ved moderat-høj intensitet er det generelt hensigtsmæssigt – 

både med hensyn til afvikling og træningseffekt – at undgå faste pauser mellem de 

enkelte stationer.  

Siger instruktøren nemlig "der er 10 sekunders pause", medfører det jævnligt smøl  

og hermed lavere intensitet.  

 

I forbindelse med skift fra station til station uden indlagt pause tager det alligevel nogle 

sekunder fra man stopper en øvelse til man kommer i gang med den næste øvelse, 

især ved træning med særligt udstyr, fx montering af overtrækssokker til slidetræning, 

glidetræning fra side til side på slideboard (glidebrædt), eller montering af stropper på 

kabeltårn eller fitnessudstyr såsom Gymsticks eller TheraRobics sæt. 

 

 

 

Tip: En speciel mulighed er at indlægge en pause mellem hver runde (cirkel).  

Efter at cirklen er gennemført, laver deltagerne en let restitutionsaktivitet,  

fx gang på stedet, inden cirklen gentages en eller flere gange. 
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COOLDOWN I – NEDKØLING 
 

Varigheden af nedkølingen, nedvarmningen, en gradvis sænkning af pulsen efter 

træningen, anbefales at være fra 3-10 min. afhængigt af træningens intensitet. 

Nedkølingen afvikles i fællesskab; instruktøren instruerer alle samtidigt. Formålet er,  

at også 'samle op' og genetablere kontakten til alle på holdet.   

 

Cooldown I eller nedkøling I betegner den første nedkøling lige efter den høj-intensive 

cirkeltræning. Det udtryk bruges især, hvis man fortsætter med anden træning, fx et 

segment med core training eller balancer, inden man køler endeligt ned (cooldown II).  

Ellers kalder man blot hele den sidste del af træningen for nedkøling.  

 

Er nedkøling nødvendig? Ja, både for sundhedens skyld – bevægelse af benene, 

sikrer at blodet lettere pumpes tilbage op mod hjertet, så man undgår ubehag – og for 

træningsoplevelsen – gradvis sænkning af pulsen føles bedre og mere behageligt.  

Især i fitness, hvor det ikke kun handler om sportsmæssig forbedring, men om almen 

motion, der helst skal være motiverende, er den samlede træningsoplevelse væsentlig. 

 

For ældre, utrænede og personer med diverse sygdomme er en gradvis opvarmning og 

nedkøling af særligt stor betydning.  

 

 

COOLDOWN II – UDSTRÆKNING/AFSPÆNDING 

 

Den afsluttende nedkøling omfatter udstrækning, eventuelt afspænding. Instruktøren 

instruerer det samlede hold i midten af træningsområdet. Varigheden er 5-20 minutter. 

 

Ligesom under opvarmningen instrueres deltagerne i slutningen af cirkeltræningen, 

under nedkøling og udstrækning, samlet af instruktøren. Det foregår således:  

 

• I en fælles cirkel, hvor alle har egen station, nedkøler og strækker man ved den.  

 

• I en stations cirkel samles deltagerne i midten af området, træningssalen, og 

 nedkøler og strækker sammen; instruktøren er forrest og viser øvelserne. 
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KAPITEL 5 | CIRKELMODELLER 
 

I en styrketræningssal er maskinerne på plads, så cirkeltræningen er lige til at gå til.  

I det følgende er der fokus på cirkeltræning for hold, små eller store hold, inde eller 

ude, med mobilt udstyr og småredskaber. Der er to overordnede modeller: 

 

Stations cirkel, den traditionelle cirkeltræningsmodel. Øvelserne udføres ved stationer 

placeret forskellige steder i rummet – eller i naturen. Helst opstillet overskueligt, 

normalt cirkelopstilling, så det er let at se, hvor alle stationerne er placeret.  

 

Den model giver mulighed for: 1) Brug af mange forskellige redskaber, øvelser og 

opstillinger og 2) instruktøren kan bedre give hver enkelt direkte, individuel feedback. 

 

 

Fælles cirkel er gruppetræning, hvor alle følges ad, som i almen holdtræning. Hver 

deltager har en station, fx en stepbænk og/eller redskaber på hver sin plads i salen.  

 

Den model giver mulighed for: 1) Introduktion af nye øvelser, 2) mere avancerede 

øvelser og 3) stationer af forskellig varighed. 

 

 

De to modeller giver sammen med de to primære træningsformer følgende modeller: 

 

• Styrketræning – fælles cirkel 

• Styrketræning – stations cirkel 

• Kredsløbstræning – fælles cirkel 

• Kredsløbstræning – stations cirkel 

• Kredsløb-styrketræning – fælles cirkel 

• Kredsløb-styrketræning – stations cirkel 

• Kredsløb-kredsløb – fælles cirkel og stations cirkel 

• Styrketræning-styrketræning – fælles og stations cirkel 

• Kredsløb-styrketræning – fælles og stations cirkel 
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STYRKETRÆNING – FÆLLES CIRKEL 

 

Hver deltager har sin egen station, fx en stepbænk eller en måtte.  

Speciel variation: To deltagere ved hver station, makkertræning. 

 

Hver deltager har et antal redskaber under eller ved siden af måtten eller bænken. 

Alternativt trænes der med kropsvægt. 

 

Alle øvelser er med styrketræning. 

 

Instruktøren er forrest og underviser det samlede hold. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 5.1: Principskitse for cirkeltræning med styrketræning i fælles cirkel; hver kasse betegner en station 

med en kropsvægtøvelse eller med et eller flere redskaber, fx kettlebell, træningstube og måtte. 
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STYRKETRÆNING – STATIONS CIRKEL 

 

Der er opstillet stationer i en firkant/cirkel. Deltagere cirkulerer fra station til station.  

 

Der kan være en, to eller flere deltagere ved hver station.  

 

Alle stationer er med styrketræning, fx på og med stepbænk og/eller andre redskaber. 

Alternativt trænes der med kropsvægt. 

 

Instruktøren fløjter tidsintervaller og instruerer fra midten af salen.  

Instruktøren går rundt og sørger for løbende individuel instruktion.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2: Principskitse for cirkeltræning med styrketræning i stationscirkel format; hver kasse betegner  

en station med en kropsvægtøvelse eller et redskab, fx squat, lunge, armstrækninger, skulderpres, etc. 
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KREDSLØBSTRÆNING – FÆLLES CIRKEL 

 

Hver deltager har sin egen station, fx en stepbænk eller et sjippetov.  

Speciel variation: To deltagere ved hver station, makkertræning. 

 

Hver deltager laver kredsløbstræning på gulv eller med redskaber; fx step, løb, puls 

(aerobic), sjip, slide eller lignende ved eller omkring eget område.  

 

Alle øvelser er med kredsløbstræning. 

 

Ved slide (glidetræning på slideboards), step o.l. stilles hver enkelt deltagers redskaber 

tæt ved siden af hinanden, så der er plads til alle deltagere og redskaber med rigelig 

plads omkring hver station; minimér risiko for at falde over egne eller andres redskaber. 

 

Instruktøren er forrest og underviser det samlede hold. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 5.3: Principskitse for cirkeltræning med kredsløbstræning i fælles cirkel; hver kasse betegner en 

station, som kan være en gulvøvelse eller et eller flere redskaber, fx stepbænk, slidebrædt eller sjippetov. 
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KREDSLØBSTRÆNING – STATIONS CIRKEL 

 

Der er opstillet stationer i en firkant/cirkel. Deltagere cirkulerer fra station til station.  

 

Der kan være en, to eller flere deltagere ved hver station.  

 

Alle stationer er med kredsløbstræning på gulv eller med stepbænk, sjippetov, fitness 

trampolin eller andre redskaber/konditionsøvelser.  

 

Instruktøren fløjter tidsintervaller og instruerer fra midten af salen.  

Instruktøren går rundt og giver løbende individuel instruktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.4: Principskitse for cirkeltræning med kredsløbstræning i stationscirkel format; hver kasse betegner  

en station, der kan være en gulvøvelse eller et redskab, fx hop, løb, spræl, step, slidebrædt, sjippetov, etc. 
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KREDSLØB-STYRKETRÆNING – FÆLLES CIRKEL 

 

Hver deltager har sin egen station, fx stepbænk, vægte, tubes eller andre redskaber.  

Speciel variation: To deltagere ved hver station, makkertræning. 

 

Hver deltager har et eller flere redskaber ved stationen, eventuelt under stepbænken. 

Alternativt trænes der med kropsvægt. 

 

Øvelserne er skiftevis kredsløbs- og styrketræning ved hver deltagers egen station. 

 

Instruktøren er forrest og underviser det samlede hold. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 5.5: Principskitse for cirkeltræning med kredsløbstræning og styrketræning i fælles cirkel; hver kasse 

betegner en station, som kan være gulvøvelser eller redskaber, fx stepbænk, sjippetov, vægte o.l. 
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KREDSLØB-STYRKETRÆNING – STATIONS CIRKEL 

 

Der er opstillet stationer i en firkant/cirkel. Deltagere cirkulerer fra station til station.  

 

Der kan være en, to eller flere deltagere ved hver station.  

 

Stationerne veksler mellem kredsløbs- og styrketræningsstationer; der er forskellige 

kombinationsmuligheder mht. forholdet mellem kredsløbstræning og styrketræning. 

 

Instruktøren fløjter tidsintervaller og instruerer fra midten af salen. Instruktøren går 

også rundt og giver løbende individuel instruktion.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Samme princip: Super simpel model: 2 (styrke: mave/ryg) + 2 x 1 (kondi: løb) stationer: 

 

Mavebøjninger 

 

 

      Løb             Løb                    

 

 

Rygstrækninger 

 

Figur 5.6: Principskitse for cirkel kredsløbs- og styrketræning i stationscirkel. Øverst: Hver kasse betegner 

en station, der kan være en gulvøvelse eller et redskab, fx bænk eller tov. Nederst: To (eller flere) måtter.  



__________________________________________________________________ 
 

CIRKELTRÆNING Circuit training programmer og plancher © Marina Aagaard 

48 

KREDSLØB-KREDSLØB –  

FÆLLES OG STATIONS CIRKEL 

 

Der er opstillet en stations cirkel og i midten gjort plads til / stillet op til en fælles cirkel.  

Alle starter i midten, 'fælles cirkel'. Efter en eller flere øvelser ved egen station i midten 

af sal skiftes der til stationscirklen. Alle deltagere finder en startstation (anvist tidligere) 

og laver en, flere eller alle øvelser i cirklen, før der vendes tilbage til midten af salen. 

 

I midten af salen, fælles cirkel, er der en eller to deltagere ved hver station.  

 

I stations cirklen er der en, to eller flere deltagere ved hver station. 

Hver station/øvelse er med kredsløbstræning, både i fællescirklen og stationscirklen. 

 

Instruktøren underviser foran hele holdet i midten af salen. Instruktøren styrer derefter 

tid og instruktioner fra midten af salen og giver individuel feedback ved stationerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 5.7: Principskitse for kredsløbstræning i fælles cirkel og stationscirkel. Hver kasse betegner en 

station, der kan være en gulvøvelse eller et redskab, fx en stepbænk, slidebrædt eller sjippetov.  
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STYRKETRÆNING-STYRKETRÆNING –  

FÆLLES OG STATIONS CIRKEL 

 

Der er opstillet en stations cirkel og i midten gjort plads til / stillet op til en fælles cirkel.  

Alle starter i midten, 'fælles cirkel'. Efter en eller flere øvelser ved egen station i midten 

af sal skiftes der til stationscirklen. Alle deltagere finder en startstation (anvist tidligere) 

og laver en, flere eller alle øvelser i cirklen, før der vendes tilbage til midten af salen. 

 

I midten af salen, fælles cirkel, er der en eller to deltagere ved hver station/stepbænk.  

 

I stations cirklen der en, to eller flere deltagere ved hver station. 

Hver station/øvelse er med styrketræning, både i fællescirklen og stationscirklen. 

 

Instruktøren underviser foran hele holdet i midten af salen. Instruktøren styrer derefter 

tid og instruktioner fra midten af salen og giver individuel feedback ved stationerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Figur 5.8: Principskitse for styrketræning i fælles cirkel og stationscirkel. Hver kasse betegner en station, 

der kan være en øvelse med kropsvægt eller et redskab, fx en bænk, vægte eller elastikker.  
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KREDSLØB-STYRKETRÆNING – 

FÆLLES OG STATIONS CIRKEL 

 

Der er opstillet en stations cirkel og i midten gjort plads til / stillet op til en fælles cirkel.  

Alle starter i midten, 'fælles cirkel'. Efter en eller flere øvelser ved egen station i midten 

af sal skiftes der til stationscirkel. Alle deltagere finder en startstation (anvist tidligere) 

og laver en, flere eller alle øvelser i cirklen, før der vendes tilbage til midten af salen. 

 

I midten af salen, fælles cirkel, er der en eller to deltagere ved hver station (gulvplads); 

typisk kredsløbstræning; fælles cirklen muliggør mere varieret kredsløbstræning.  

Øvelserne kan dog være med enten kredsløbstræning, styrketræning eller kombineret.  

 

I stationscirklen er der en, to eller flere deltagere ved hver station.  

Stationerne kan være enten kredsløb eller styrketræning eller kombineret. 

 

Instruktøren underviser foran hele holdet i midten af salen. Instruktøren styrer derefter 

tid og instruktioner fra midten af salen og giver individuel feedback ved stationerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Figur 5.9: Principskitse for kredsløbs- og styrketræning i fælles cirkel og stationscirkel. Hver kasse 

betegner en station, der kan være en øvelse eller et redskab, fx en bænk, vægte eller elastikker.  
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Kredsløb-styrketræning – fælles og stations cirkel – holdtræning 

 

Dette specielle format afvikles med kredsløbstræning (og/eller styrketræning) i en 

fælles cirkel på skift med varierende styrke- og/eller kredsløbstræning ved stationer. 

Under kredsløbstræningen, step eller puls, kan instruktøren opbygge en lille serie, en 

blok koreografi (4x8 taktslag), hver gang alle deltagerne er samlede i fælles cirklen.  

Er serien er relativt simpel vil der være tid til og mulighed for at lave 8 blokke á 2-3 

minutter (varighed 16-24 minutter) ud over styrketræningsøvelserne i stationscirklen. 

 

Til sidst kan der laves core training i fælles cirklen og/eller strækøvelser efter behov. 

 

 

Kredsløb-styrketræning – fælles og stations cirkel – i fitnesscenter 

 

Dette specielle og omfattende format kan afvikles for en enkelt deltager eller små hold i 

en styrketræningsafdeling i et fitnesscenter. Fordelen er, at alt udstyr allerede er stillet 

op og klar. Begrænsningen i visse centre er, at nogle maskiner kan være optaget. 

 

Kredsløbstræningen, svarende til fælles cirkel træning, foregår ved cardiomaskiner 

eller med løb, cykling, step op, sjip o.l. på gulv. Kredsløbstræningen kan være af 

samme type med diverse variationer eller der kan veksles mellem flere træningsformer. 

 

Styrketræningen, stationscirklen, foregår i styrketræningsmaskinerne, med frie vægte 

eller andet udstyr som fx stativer eller slynger som TRX, ROPES og JUNGLE GYM. 

Til sidst kan alle lave core training i fælles cirklen, efterfulgt af stræk efter behov. 

 

 
En model – fem muligheder 

 

1. Kredsløbstræning i fællescirkel og kredsløb-styrketræning i stations cirkel 

2. Styrketræning i fællescirkel, kredsløb-styrketræning i stations cirkel 

3. Kredsløb-styrketræning i fællescirkel og kredsløbstræning i stations cirkel 

4. Kredsløb-styrketræning i fællescirkel og styrketræning i stations cirkel 

5. Kredsløb-styrketræning i fællescirkel, kredsløb-styrketræning i stations cirkel 
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Specielle Cirkeltræningsmodeller  

 

 Simple cirkelmodeller er bedst, da de er lettest at overskue og hurtigst at gå til. 

 Variation er dog en fordel fx til faste, øvede deltagere eller ved en event. Her tre 

 modeller, der kræver grundig instruks (Idé; The Complete Guide to Circuit Training): 

 

Bow-tie (butterfly) circuit        Star-shaped (stjerneformet) circuit  

Kredsløbstræningsfokus med       Kombineret træning. Alle kredsløbs- 

og maskiner eller gulvøvelser.       benøvelser er ude i stjernens spidser. 
 

Figur: 5.10.                  Figur 5.11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daisy-shaped (marguerite-formet) circuit  

10 stationer ude, med styrke, 5 inde med kredsløb; hhv. 2 styrke og 1 kondtion. 
 

Figur 5.12. 
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KAPITEL 6 | CIRKELØVELSER 
 

I cirkeltræning svarer antal øvelser til antal stationer: Typisk 9-12 med udsving fra 4-20. 

Stationsøvelserne vælges, så de opfylder træningsmålet. 

 

Øvelserne, stationerne, udformes enten til deltagernes gennemsnitlige niveau og 

instruktøren differentierer træningen undervejs eller hver station kan have øvelsen på 

tre niveauer, let-middel-tung, nemt-middel-svært, differentieret niveau. 

 

Der kan vælges en øvelse per muskelgruppe eller flere for samme muskelgruppe.  

For hofte- og benmusklerne eksempelvis squat, benbøjninger, og et-bens squat. 

For brystmusklerne fx bryst push-up og rygliggende bryst flys med håndvægte. 

 

Hovedprincipper i det enkelte cirkeltræningspas:  

 

Skift mellem muskelgrupper for at minimere for hurtig udtrætning samt sjusk og skader. 

Træn musklerne på hver side af et led, agonist-antagonist, dvs. afbalanceret træning: 

 

• Træk 

• Pres 

• Bøjning 

• Strækning 

• Rotation 

 

Øvelserne kan være bilaterale, for begge arme eller ben, eller unilaterale, for en arm 

eller et ben ad gangen. Unilateral træning kræver, at der: 

 

1. Angives et omtrentligt antal gentagelser per side, højre og venstre, så deltageren får 

brugt begge sider af kroppen lige meget og ikke bare den ene side af kroppen. Og/eller: 

 

2. Fløjtes eller på anden måde signaleres skift af side halvvejs igennem perioden. Eller: 

 

3. Gennemføres to cirkler, hvor højre side trænes i første cirkel og venstre side trænes 

i anden cirkel, så man er sikker på afbalanceret træning.  

Skift fra gang til gang mellem hvilken side der starter, så det ikke altid er højre først. 
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Basisøvelser 

 

Et typisk cirkelprogram består af 6-12 øvelser med en afbalanceret blanding af over- og 

underkropstræning og kredsløbsøvelser. Især helkropsøvelser med kropsvægt eller 

vægte giver gode resultater. Eksempler på basisøvelser til (middel) øvet niveau: 

 

 

Kredsløbsøvelser, eksempler 
 

• Løb (på sted eller omkring), spurt og sprint (intervaller) 

• Hop, squat jump (benbøj med hop), tuck jump (hop knæ til bryst) 

• Jack, sprællemandshop 

• Scissors, saksehop/lungehop 

• Burpee, hop ned i armstrækning og op igen 

• Sjipning  

• Steptræning 

• Kettlebell swing (styrke-udholdenhed og kredsløb, for øvede) 

 
 

Styrkeøvelser, eksempler 
 

• Benbøjninger eller box jump (hop op på kasse) 

• Step-op (styrke) 

• Armstrækninger 

• Kropshævninger (bom, ribbe eller makker) 

• Rygstrækninger 

• Mavebøjninger 

 
 

Motorik og agility, eksempler 
 

• Sprint, hækkeløb og stigeløb 

• Touch down (side chassé med gulvberøring) 

• Dot drill, fødder (eller hænder) løber og berører punkter (kryds, stjerne) 

• Bokseøvelser (evt. med makker/pletpude) 

• Reaktionsøvelse, lig på maven, hop frem med ben, ned på ryg, retur 

Obs.: Skadesrisikoen er høj i agility træning; tag forholdsregler. 
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Grundtræning og almen cirkeltræning bør omfatte afbalancerede ledbevægelser under 

både styrketræning og kredsløbstræning.  

 

I pulstræning på gulv og step kan man inddrage alle syv basistrin, grundøvelser der 

sikrer afbalanceret træning for underkroppen – med flyvefase, high impact, eller uden 

flyvefase, low impact, for svagere målgrupper. Trin på gulv og på step er næsten ens. 

 

Aerobic/puls basistrin    Steptræning basistrin 
 

Gang        Basisstep (gang op og ned af step) 

Løb (step curl, low)      Hæltræk (løb i low), løfttrin   

Skip (lavt spark, frem/ud/bagud)   Step skip, løfttrin 

Knæløft       Step knæløft, løfttrin 

Kick (højt strakt spark, frem/ud/bagud)  Step kick, løfttrin 

Jack (sprællemand), træd ud (low)   Step out jack (low) el. sprællemand 

Lunge (tap bagud) el. saksehop (high)  Lunge (tap ned fra toppen) 

 

 

Funktionelle øvelser 

 

Cirkeltræningen bør være funktionel: Øvelserne bør være hensigtsmæssige og 

relevante; det vil sige, at de har en funktion som del af en progression, der forbedrer 

funktionsevnen i hverdagen eller præstationsevnen i idræt. 

 

Øvelserne skal vælges til deltagerne, deres målsætning og behov – og dagsform.  

Er målet bedre idrætspræstation, vælges øvelserne ud fra idrættens arbejdskrav. 

 

Et problem på mange cirkeltræningshold er, at øvelserne ofte er for hårde og derfor 

ikke lige hensigtsmæssige eller funktionelle for alle deltagere.  

For at sikre den bedste træningsoplevelse og -effekt, er det er væsentligt, at deltagerne 

laver øvelser på et passende niveau. Instruktøren skal hjælpe med at vise de rigtige 

variationer og modifikationer for hver enkelt deltager.  

 

En anden overvejelse: Man udtrættes fysisk og mentalt under intensiv cirkeltræning, 

derfor bør øvelser som englehop (hop, land med fødder forskudt med dyb benbøjning, 

rør gulv), eventuelt udelades, da knæene overbelastes, hvis teknikken forringes.
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Øvelsesvariationer 

 

Der er utallige variationsmåder, men som generel regel er forholdsvis simple øvelser af 

foretrække. Basisøvelser, der passer til deltagernes niveau, reducerer skadesrisikoen.  

 

Øvelserne ved stationerne – styrke eller kondition – kan varieres på følgende måder: 

 

• Hastighed 

• Rytme 

• Forflytning, horisontalt  

• Forflytning, vertikalt (forskydning) 

• Belastning 

• Bevægeudslag 

• Ledbevægelse 

• Antal aktive muskler; isolation eller sammensat  
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Hastigheden. Superslow, moderat, hurtigt, eksplosivt. For motionister er moderat 

tempo bedst. Som variationstræning er superslow træning fint til bodybuilding og 

fitness, mens hurtigt og eksplosivt (for øvede) er mest funktionelt til hverdag og idræt. 

 

Eksempler: Cykling ved højt eller lavt omdrejningstempo, jogging kontra spurt eller løft 

af vægt eller vægtstang langsomt eller hurtigt. 

 

Rytmen. Ud over at hastigheden kan ændres kan også rytmen ændres. 

I pulstræning med diverse danserytmer, fx 1-og, 2-og, 3-og-4. I styrketræning fx: 

 

• Løft 1, sænk 3 (hastighed 1:0:3:0; sekunder i de fire faser, løft, top, sænk, bund) 

• Løft 3, sænk 1 (hastighed 3:0:1:0) eller løft 2, hold 1, sænk 1 (2:1:1:0) 

• Løft 2, sænk 2 (hastighed 2:0:2:0) eller løft 2, sænk 4 (hastighed 2:0:4:0) 

• Løft halvvejs op, hold, løft helt op, sænk helt ned 

• Løft helt op, sænk halvvejs ned, hold, sænk helt ned  

 

Forflytning, horisontalt. Der kan vælges øvelser, der er stationære, uden forflytning, 

eller øvelser med forflytning, fx walking lunges (gør plads til 'lang' station) eller kålorm. 

 

Forflytning, vertikalt. Der kan vælges øvelser uden eller med stor lodret forskydning. 

Benløft, benbøjninger og løft op på tå, burpees eller step op med forskellig bænkhøjde. 

Pas på hofte og knæ, teknikken skal kunne opretholdes. 

 

Belastningen. Belastningen kan varieres tyngdemæssigt, let, middel eller tung. 

Eksempel: En udholdenhedsøvelse, mange gentagelser med let belastning ved én 

station, og en styrkeøvelse, tung belastning og få gentagelser ved en anden station. 

Belastningsformen kan varieres; konstant (vægt) eller variabel (elastik eller kabeltræk). 

Der kan anvendes kropvægt alene, et enkelt redskab eller flere redskaber og udstyr. 

I styrketræningssale kan der trænes i maskiner eller med frie vægte og småredskaber.  

 

Det er oplagt, især under cirkeltræning i stationsformat, at bruge flere redskaber – 

det finder mange motiverende – men undgå brug af udstyr blot for variationens skyld. 

 

Tip: Brug som alternativ til maskiner og redskaber gode kropsvægt- og makkerøvelser, 

som udfordrer og motiverer uden at være særligt tidskrævende i opstillingsfasen. 
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Bevægeudslag. Øvelser udføres som hovedregel med fuldt bevægelsesudslag, fordi 

det giver den bedste træningseffekt. Delvise repetitioner kan dog også inddrages som 

variation og for at udvikle muskelstyrke i en del af bevægebanen.  

Man kan fx lave ¼, ½ eller 1/1 (full) squat med forskellig belastning eller hastighed. 

 

Ledbevægelse. Øvelserne bør træne kroppen afbalanceret med alle typer 

ledbevægelser: Bøjning, strækning, udadføring, indadføring, drejning (rotation) og 

cirkelbevægelse. Varierer de kendte øvelser for alsidig afvekslende træning. 

 

Tip: De kendte basisøvelser træner musklerne direkte i fibrenes naturlige forløb.  

Fx trænes brystmusklen, der adducerer armene, med samlende bevægelser som flyes, 

hvor modstanden kommer udefra. Man kan vælge at træne musklerne i flere stillinger, 

med forskellige ledvinkler, fx brystpres på flad eller skråtstillet bænk eller squat med 

smal, middel eller bred (sumo) benstilling. 

 

Antal aktive muskler. Man kan vælge simple isolationsøvelser eller komplekse, 

sammensatte øvelser og mellem unilaterale eller bilaterale øvelser, øvelser med én 

eller begge arm(e) eller ben.  

 

Unilaterale øvelser 

Man kan træne en arm/ben ved én station og så den anden arm/ben ved den næste 

station. Det giver koncentreret, isoleret træning og er nemt at overskue. 

Man kan også træne unilateralt med begge sider ved én station; en planche angiver fx: 

højre 8, venstre 8. I holdtræning kræver det dog, at alle træner i et ensartet tempo. 

Eller ved træning på tid: Sig eller skriv på planchen: Højre 30 sek., venstre 30 sek.  

 

Ved unilateral træning bør instruktøren holde øje med at deltagerne rent faktisk husker 

at skifte og det kan være svært, hvis man instruktør et helt hold til cirkeltræning. 

 

Bilaterale øvelser 

Man kan træne begge arme/ben samtidigt, det sparer tid og gør det muligt nå flere 

øvelser, stationer. Fx squat, armstrækninger og kropshævninger (pull-ups). 

 

Et cirkeltræningsprogram kan indeholde stationer med enten unilaterale eller bilaterale 

øvelser eller kombinationer. 
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Udstyr til cirkeltræning  

 

Cirkeltræning basisudstyr: 
 

• Stopur 

• Fløjte 

 

Forslag til ekstra udstyr: 
 

Måtter  Til at ligge på, træne med og markere stationer; fx "rygstrækning her". 

Sjippetove  Meget anvendeligt, billigt, enkelt og effektivt udstyr – anbefalet udstyr. 

Bænke  Stepbænke, kasser o.l. kan anvendes til mange øvelser, fx step op. 

Håndvægte I flere størrelser eller gerne indstillelige. 

Vægtstænger Vægtudstyr/stænger/skiver, pump-udstyr. Evt. Bodybar, ViPR (rør) 

Medicinbolde Flere størrelser – eller sandsække og Bulgarian Bag (specialform).  

Kettlebells  Kræver sikker teknik; ikke velegnede til begyndere/mange deltagere. 

Elastikker  Tubes er meget anvendelige. Evt. også træningsbånd og elastikker. 

   Specialudstyr: XerBar, Gymstick, RIP cord o.l., styrkeelastikker. 

Slyngeudstyr TRX, ROPES eller Jungle Gym. Evt. Stativ/Ringe/Ophævningsstang 

Store bolde Populært, alsidigt, billigt redskab. 

Bolde  Mindre bolde fx tennis-, hånd- og redondobolde o.l.  

BOSU  Meget anvendeligt redskab til konditions- og stabilitetstræning. 

   Evt. luftpuder, air discs, aero step o.l. til balance-/stabilitetstræning. 

Slideudstyr Slide boards til lateraltræning. Evt. Flowin' o.l. glideudstyr.  

Trampolin  Sjovt redskab til varieret puls- og motoriktræning (fitness trampolin). 

Vippebrædder Vippebrædder, diverse, til balance-/stabilitetstræning. Coreboard. 

Kegler  Meget anvendelige, næsten uundværlige, i agility circuit. 

Stiger  Meget anvendelige, fordelagtige, i agility circuit. 

 

Tip: Brug specialredskaber; i gymnastiksale er det oplagt at bruge tove, barrer, bomme, 

ribber, plinter og store måtter (jf. Circuit-Training, Bewegungskonzepte, Andreas Klee).  

I CrossFit centre kan man bruge heavyropes, slæder, kæder, atlas sten, bildæk m.m. 
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Cirkeltræning med eller uden redskaber 

 

I fitnesscentre er cirkeltræning i maskiner, som er designet til det og opstillet i kreds, en 

hurtig, lettilgængelig løsning – såfremt udstyret er ledigt. 

 

I fitnesscentre – og alle andre sammenhænge – er kropsvægttræning endnu nemmere 

at gå til og mere funktionelt, men det kan samtidig være sværere og kræve instruktion. 

Kropsvægttræning kan foregå på egen hånd eller med makker; på gulv, i stativ eller 

med slyngeudstyr.  

 

Styrken kan trænes tilstrækkeligt med kropsvægt og frie vægte, eventuelt kabler. 

Alligevel er mange trænende glade for variation i form af diverse specialredskaber. 
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Øvelsesrækkefølge 

 

I cirkeltræning med én eller få deltagere og kun én runde kan man starte med de store 

muskler først og dernæst de mindre muskler, men ellers kan man i cirkeltræning ikke 

leve op til kravet om den mest optimale styrketræningsrækkefølge; fra tung til let 

træning, fra store til små muskler og kropsstamme til sidst, fordi: 

 

1. Deltagere (på hold) starter ved forskellige øvelser og laver ikke alle den mest 

hensigtsmæssige øvelse først. 
 

2. Deltagere(n) skal rundt flere gange, flere cirkler, og kan derfor ikke undgå at trætte 

fx kropsstammen før andre øvelser, der kræver stabilitet.  

 

Alligevel skal øvelsesrækkefølgen i videst muligt omfang forhindre, at deltagere(n) 

bliver alt for træt, så præstationen falder og risikoen for skader stiger. 

 

Undgå overdreven træthed, skader og overbelastning; tænk over sikkerhed, tjek 

teknikken løbende og skift eksempelvis fra station til station mellem: 

 

• Træning af kondition og styrke 

• Træning af forside og bagside 

• Træning af overkrop og underkrop  
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KAPITEL 7 | CIRKELORGANISATION 
 

Forberedelsen og opstillingen er afgørende for optimal cirkeltræning, både i individuel 

træning og for hold.  

 

Det gælder om at skabe flow i træningen; det skal være let at komme til, øvelserne skal 

kunne afvikles nemt og uden problemer og følge de planlagte tider og tidsintervaller. 

 

 

 

FORBEREDELSE 
 

Deltagerantallet påvirker i høj grad cirkelformatet.  

 

Kommer der få deltagere, er der muligheder for at lave specielle øvelser, f.eks. løbe- 

og forhindringsbaneøvelser, som optager megen plads.  

 

Kommer der mange, er der muligheder for at lave stationer med større grupper. 

 

Bemærk: Ved 'fælles cirkel' træning med stepbænke er en (vedvarende) flad indstilling 

mest hensigtsmæssig, da der ellers vil gå for lang tid med bænkindstilling i løbet af 

træningen. Derimod fungerer det godt med både flade, incline og decline bænke i 

stations cirkler. 

 

 

Instruktøren skal sørge for at cirkeltræningen forløber sikkert. Tjek: 

 

• Kabler, elastikker og vægte er hele og uden brud. 

• Vægtstænger med løse skiver; sørg for ens vægt i begge sider. Husk låse. 

• Bænke og stepbænke; sikkert indstillet og opstillet, ingen vakkelvorne opstillinger. 

• Rigelig sikkerhedsafstand til vægge og andet udstyr (maskiner), der kan være i 

vejen – fx skal der være en hel krops afstand omkring bolde, hvis nogen falder af. 
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Før træningsstart: 

 

• Tjek, at der er det ønskede udstyr, tjek i god tid, hvis der skal findes alternativer. 

• Sørg for at stationer er opstillet før holdstart ellers går megen tid med det (kaos).  

Alternativ: Udlæg plancher i rigtig rækkefølge og bed inden opvarmning deltagerne 

om at hjælpe med opstilling. Er man mange og er det velorganiseret, går det hurtigt. 

• Medtag maksimalt 1-2 nye eller sværere øvelser i et cirkel program.  

• Benyt eventuelt nummererede plancher, så de lægges ud i rigtig rækkefølge. 

• Benyt illustrerede øvelsesplancher, så plancherne hurtigere og lettere forstås. 

• Stil flere stationer op end der er deltagere; hvis der dukker ekstra deltagere op. 

• Fordel deltagerne eller lad deltagere finde en station og evt. makker(e) før start. 

• Angiv tydeligt bevægelsesretning, når der skiftes station: Med (eller mod) uret. 

• Observer 'startstation'; instruktøren finder en 'markørperson' for nemt at kunne se 

hvornår alle har været igennem hele cirklen.  

 

INTRODUKTION 
 

Før opvarmning: Informer deltager(e) efter behov om: 

 

• Træningsindhold (holdnavn, hvis det er holdtræning). 

• Total varighed af træning, fx 30 eller 55 minutter   

• Kort oversigt over dele; fx 10 min. opvarm., 15 min. cirkeltræning, 5 min. nedkøl. 

• Demonstrer og forklar øvelser; enten kun de nye eller kort gennemgang af alle. 

• Giv sikkerhedstips: 

Sørg for afstand til andre deltagere. Træd sikkert op på udstyr. Bevar en flot 

kropsholdning og sikker træningsteknik, også når træningen bliver intens. 

Ved makkerarbejde; sørg for nogenlunde samme højde og drøjde og sørg for at 

deltagerne taler med hinanden og afstemmer hastighed og kraft. 
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AFVIKLING 
 

Under cirkeltræningen skal instruktøren være opmærksom og mobil; bevare overblik, 

bevæge sig rundt og give øvelsesinstruktioner og peptalk. Især motiverende tilråb er 

vigtige under cirkeltræningen, hvis deltagerne skal presses til at yde deres optimale. 

Instruktøren kan optimere træningen, så deltagerne motiveres til en større indsats: 

 

• Stationerne opstilles i en overskuelig formation, cirkel eller firkant, og markeres 

tydeligt, så det er let for alle at finde stationerne, også når der er mange deltagere. 
 

Stationerne kan opstilles i specielle opstillinger, fx rækker, mønstre, men det  

kræver forberedelse og overblik. 
 

• Benyt tydelige illustrationer/forklaringer på plancherne ved stationerne, så 

øvelserne er lette at forstå og gå til for deltagerne.  
 

• Hold nøje øje med tiden og fløjt regelmæssigt for stationsskift. Undgå som 

instruktør at falde i længere snak med en enkelt deltager, så tiden glemmes. 
 

• Sæt straks deltagerne i gang med træningen, så intensiteten bevares, og ret 

dernæst øvelsesudførelsen, hvis nødvendigt. 
 

• Vær konstant opmærksom; scan stationerne og bemærk om alle deltagere har 

det godt og arbejder med en vis intensitet træningen igennem. 

 

AFSLUTNING  
 

Efter cirkeltræningen samles instruktør og deltager(e). Man køler ned og strækker ud 

sammen. Instruktøren kommer med afsluttende bemærkninger og en afskedshilsen. 

 

Tip: Cirkeltræning er populær træning som fast hold eller event, så deltagerne vil gerne 

vil hjælpe til. Instruktøren kan derfor sagtens være bekendt at bede deltagerne om at 

hjælpe med at fjerne en station hver, når træningen er slut.  

Det tager kun 1 minut at rydde op, når 30 mennesker hjælpes ad, mens det kan  

tage 30 minutter, hvis 1 person skal rydde op helt alene … 
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KAPITEL 8 | METODIK 
 

Cirkeltræningsoplevelsen påvirkes af rammerne, programmet og stationsopstillingen, 

og i høj grad også af instruktørens ledelse og formidling.  

Undervisningsmetoderne bør baseres på viden om motivation og kommunikation. 

 

Trænende motiveres af at føle: 

 

Kompetence   at øvelserne føles overkommelige at udføre,  

    at træningen er overskuelig, struktureret 

 

Medbestemmelse  at man bliver hørt og (til dels) kan være med til at  

    påvirke egen træning 

  

Samhørighed   med instruktør og hold; instruktøren er opmærksom,  

    skaber relationer og holdånd 

 

Den viden kan danne baggrund for instruktørens generelle instruktion, som handler om 

at motivere deltagerne til at træne også når det bliver hårdt.  

 

Naturligvis er der forskel på hvad der motiverer den enkelte, men ofte vil der være 

behov for ekstra coaching og omsorg for begyndere og svage deltagere, mens øvede 

veltrænede især har behov for træningsinput og at blive presset. 

 

Instruktørens generelle virkemidler i kommunikation og træningsvejledning: 

 

• Visuel    Demonstration (før og under cirkeltræningen), evt. håndsignaler 

    såsom tælling og retning undervejs. 

 

• Verbal    Øvelsesnavne, forklaringer, nedtællinger, pep-talk, feedback. 

    Tal tydeligt, præcist og kortfattet. Ved brug af mikrofon; sæt den 

    på lydløs (mute) under individuel feedback til en enkelt deltager. 

 

• Manuel  Berøring ved behov – professionelt, let og på leddene, ikke 

    'bløde' steder, for at guide deltagere (hvis andre metoder fejler). 
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10 Tips til Motiverende Cirkeltræningsinstruktion  

 

• Tjek straks fra start antal deltagere, så antal stationer (pladser) er rigtigt. 

 

• Forklar øvelser før opvarmning, ikke efter, så pulsen falder igen. 

 

• Find markør; læg mærke til én person, hvor denne starter, for at vide 

hvornår alle har fuldført en hel cirkel; tjek undervejs at ingen 'springer over' 

stationer eller skifter den forkerte vej. 

 

• Fløjt eller giv andet tydeligt signal, som alle hører og opfatter, som tegn 

på at det er tid til at skifte station. Eller brug musik med cues; stikord/fløjt. 

 

• Hold tiden, tal fx ikke længe med en deltager, så stationstiden overskrides.  

 

• Vær mobil som instruktør; undgå at stå fastfrossen ved anlægget eller på 

midten af gulvet. Hold øje, gå rundt, vis opmærksomhed overfor alle. 

 

• Hold ekstra øje med særlige stationer, nye, hårde eller svære øvelser. 

Undgå i øvrigt at der er for mange af den slags øvelser (stationer). 

 

• Hold alle deltagere i gang med positive tilråb og løbende vejledning. 

 

• Kom med tips til at gøre øvelserne lettere eller tungere (sværere)  

alt efter deltagerbehov.  

Anerkend godt arbejde (tommel op); en intensiv indsats, en flot teknik eller 

fremgang siden sidst. Undgå for megen generel pep-talk a la "flot, flot, flot". 

 

• Lad deltagerne hjælpe hinanden indbyrdes ved stationerne og se efter 

hinanden (hvis teknikken er o.k.) og orientere sig på forhånd. Eksempel:  

”Se Henrik ved næste station, når du skal til den, gør du det lige sådan”.  
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KAPITEL 9 | CIRKELPROGRAMMER 
 

Bogen har indtil nu drejet sig om de overordnede principper i forbindelse med 

planlægning af cirkeltræning, fra opvarmning og hoveddel til nedkøling. 

Alle træningens faser bør under planlægningen tildeles ligelig opmærksomhed, så 

træningen bliver til en helstøbt oplevelse.  

 

På de næste sider fokuseres der primært på hoveddelen; selve cirkeltræningen:  

Fire sider med overordnede ideoplæg, 100 cirkeltræningsmodeller, og dernæst 

10 cirkeltræningsprogrammer med generelle og specifikke forslag til cirkeltræning; 

praksiseksempler, der kan tilpasses mange forskellige træningsmål og målgrupper. 

Programmerne er hovedsageligt tiltænkt raske, voksne deltagere, men kan også 

bruges som inspirationsoplæg til træning af andre, fx børn og seniorer. 

 

Cirkel 1-100 Cirkeltræningsmodeller, generelle ideoplæg 

 

Cirkel I  Mikro Circuit – 4-5 øvelser (Fast Fitness)   

Cirkel II  Mini Circuit – 6-8 øvelser (Flash Fitness)  

Cirkel III  Midi Circuit – 9-12 øvelser (Fun fitness) 

Cirkel IV  Maxi Circuit – 14-20 øvelser (Full-body fitness) 

Cirkel V   HICT Circuit – 12 øvelser (Flexible Fitness) 

Cirkel VI   Cross Fitness Circuit – 8 øvelser(Functional Fitness) 

Cirkel VII  Agility Circuit – 15 øvelser (Flexible Fitness) 

Cirkel VIII  Outdoor Circuit – 6 øvelser (og 8 eller 16 øvelser) (Fresh Fitness) 

Cirkel IX  Holdtræning Pulsogstyrke Circuit – 12 øvelser (Fusion Fitness) 

Cirkel X  Holdtræning Stepogstabilitet Circuit – 16 øvelser 

 (Firm Fitness) 

Træning og træningsplanlægning kræver en vis grundlæggende viden om anatomi, 

fysiologi og træningslære. Uden den kan det være vanskeligt at udlede og forstå alle 

overvejelserne bag de enkelte programmer; spørg/søg hjælp ved tvivlstilfælde.  

 

Ved træning af særlige målgrupper og målgrupper med særlige behov: Sørg for at få 

grønt lys, afklaring og retningslinjer fra personens egen læge. Ved høj-intensiv 

idrætspræget træning, hvor man kan glemme sig selv, er skadesrisikoen højere. 
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100 CIRKELTRÆNINGSMODELLER | 1-25 

1. Styrke som overordnet cirkeltræningsmål 

2. Kondition som overordnet cirkeltræningsmål 

3. Koordination som overordnet cirkeltræningsmål 

4. Bevægelighed som overordnet cirkeltræningsmål 

5. All-round fitness, kombinationstræning, som overordnet cirkeltræningsmål 

6. Cirkeltræning indendørs 

7. Cirkeltræning udendørs (eventuelt kombineret ude og inde, hvis muligt) 

8. Cirkeltræning på land 

9. Cirkeltræning i vand (vandaerobic, aqua fitness) 

10. Cirkeltræning på land og i vand 

11. Cirkeltræning med kropsvægt alene 

12. Cirkeltræning med frie vægte, håndvægte, stænger, sandsæk, kettlebells m.m. 

13. Cirkeltræning med odd objects, atypiske træningsredskaber, sten, træ, hammer  

14. Cirkeltræning med variabel belastning, elastikker eller kabler 

15. Cirkeltræning med maskiner 

16. Cirkeltræning på egen hånd 

17. Cirkeltræning med makker – med eller uden hjælp, modstand eller konkurrence 

18. Cirkeltræning i små grupper, 3-5 

19. Cirkeltræning med et helt hold, holdtræning (små hold eller store hold) 

20. Cirkeltræning med tema sport, agility og sportsspecifikke øvelser 

21. Cirkeltræning med tema bootcamp, extreme conditioning program 

22. Cirkeltræning med tema musik og rytme, seriebaseret til musik (koreografi) 

23. Cirkeltræning med tema bodymind, indre fokus, harmoni og balance 

24. Cirkeltræning med tema sport, grundtræning, basistræning 

25. Cirkeltræning med tema profylaktisk træning, skadesforebyggende øvelser 
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100 CIRKELTRÆNINGSMODELLER | 26-50 

26. Styrketræning cirkeltræning med primært fokus allround basisøvelser, motion 

27. Styrketræning cirkeltræning med primært fokus på styrke 

28. Styrketræning cirkeltræning med fokus på funktionelle øvelser, specifikt mål 

29. Styrketræning cirkeltræning med fokus på eksplosivitet, fx plyometriske øvelser 

30. Styrketræning cirkeltræning med stabilisering; core øvelser, dynamisk balance 

31. Cirkeltræningsøvelser: Simple/komplekse; nem, middel, svær øvelse 

32. Cirkeltræningsøvelser: Unilaterale/bilaterale 

33. Cirkeltræningsøvelser: Konstant modstand (vægt) / variabel modstand (elastik) 

34. Cirkeltræningsøvelser: Tempo, superslow, moderat, hurtigt, eksplosivt 

35. Cirkeltræningsøver: Med let, middel, tung belastning 

36. Cirkeltræning i cirkel-, firkant- eller specialopstilling 

37. Kredsløbstræning cirkeltræning ved moderat eller høj intensitet 

38. Kredsløbstræning cirkeltræning med super-høj intensitet (intervaller) 

39. Kredsløbstræning cirkeltræning med kontinuerlig træning 

40. Kredsløbstræning cirkeltræning med intervaltræning, fælles eller ved stationer 

41. Kredsløbstræning cirkeltræning med cardiomaskiner (romaskine, ladder o.l.) 

42. Kredsløbstræning cirkeltræning med motionscykler eller spinningcykler 

43. Kredsløbstræning cirkeltræning med stepbænke og/eller glidebrædder (slides) 

44. Kredsløbstræning cirkeltræning med sjippetov (fx plastik, stål, reb, læder) 

45. Kredsløbstræning cirkeltræning med specialudstyr fx fitter eller fitnesstrampolin 

46. Kredsløbstræning cirkeltræning på gulv, løb, hop, hink, spring, aerobic trin 

47. Kredsløbstræning cirkeltræning med low impact u/hop eller high impact m/hop  

48. Kredsløbstræning cirkeltræning med en enkelt træningsform og variationer 

49. Kredsløbstræning cirkeltræning med to træningsformer/metoder eller redskaber 

50. Kredsløbstræning cirkeltræning med flere træningsformer el. maskiner/redskaber 
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100 CIRKELTRÆNINGSMODELLER | 51-75 

51. Total varighed: 15 min. 5 min. opvarmning, 4-5 min. cirkel, 5 min. nedkøling. 

52. Total varighed: 20 min. 5 min. opvarmning, 10 min. cirkel, 5 min. nedkøling. 

53. Total varighed: 30 min. 7 min. opvarmning, 18 min. cirkel. 5 min. nedkøling. 

54. Total varighed: 50 min. 10 min. opvarmning, 30 min. cirkel. 10 min. nedkøling. 

55. Total varighed: 80 min. 20 min. opvarmning, 40 min. cirkel. 20 min. nedkøling. 

56. Opvarmning kort (minimum ?) eller lang (maksimum ?)  

57. Opvarmning i maskiner/udstyr eller på gulv, løb, jog, puls (aerobic) 

58. Opvarmning med redskaber, stepbænk, sjippetove o.l. 

59. Opvarmning alene, eventuelt individuelt sammen med andre 

60. Opvarmning med en makker, fx klappe- og skyggebokseserier eller en svingom. 

61. Opvarmning med små eller store grupper, fx overfor hinanden, 'battle' 

62. Opvarmning med basisøvelser, fx benbøjninger, walking lunges o.l. 

63. Opvarmning med lege, tag fat, stoleleg o.l.  

64. Opvarmning med små serier a la puls og aerobic eller steptræning 

65. Opvarmning til musik, rytmen følges  

66. Opvarmning med musik som baggrundsmusik, fri 'opvarmningstræning' 

67. Opvarmning uden musik, enten i det fri eller som variation inde (fokus på sanser)  

68. Cirkeltræning på tid, fx 20, 30, 45, 60 el. 120 sek. (1/3, 1/2, 3/4, 1 el. 2 min.).  

69. Cirkeltræning ud fra antal repetitioner, typisk 10, 12, 15, 16, 20 el. 25, 50 til 100. 

70. Cirkeltræningsstationsantal: Få eller mange stationer, 4-20 

71. Cirkeltræningsvarighed: Kort eller lang varighed, fx fra 20-60 sekunder 

72. Cirkelrunder: En enkelt runde (typisk med mange øvelser) 

73. Cirkeltræning, to eller flere runder, fx 2-4; afh. af stationsantal og tid 

74. Cirkeltræning, der kører uafbrudt uden aktive pauser mellem cirkler. 

75. Cirkeltræning med aktivitet/pause ml. cirkler, fx 10 min. cardio ml. hver runde. 
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100 CIRKELTRÆNINGSMODELLER  | 76-100 

76. Cirkel med fokus på styrketræning – fælles cirkel 

77. Cirkel med fokus på styrketræning – stations cirkel 

78. Cirkel med fokus på kredsløbstræning – fælles cirkel 

79. Cirkel med fokus på kredsløbstræning – stations cirkel 

80. Cirkel med kredsløb-styrketræning – fælles cirkel 

81. Cirkel med kredsløb-styrketræning – stations cirkel 

82. Cirkel med kredsløb-kredsløb – fælles cirkel og stations cirkel 

83. Cirkel med styrketræning-styrketræning – fælles og stations cirkel 

84. Cirkel med kredsløb-styrketræning – ved både fælles og stations cirkel 

85. Cirkel med kredsløbs- og kredsløb-styrketræning, hhv. fælles og stations cirkel 

86. Cirkel m. styrketræning og kredsløb-styrketræning, hhv. fælles og stations cirkel 

87. Cirkel m. kredsløb-styrketræning og kredsløbstræning, fælles og stations cirkel 

88. Cirkel m. kredsløb-styrketræning og styrketræning, hhv. fælles og stations cirkel 

89. Cirkeltræning med en øvelse per station, der gentages alle cirkler. 

90. Cirkeltræning med to øvelser pr. station; to cirkler med hver to (lignende) øvelser. 

91. Cirkeltræning med tre øvelser pr. station; tre cirkelrunder med hver sin øvelse. 

92. Cirkeltræning med fire øvelser pr. station (max. 4-6); fire runder, fire øvelser 

93. Cirkeltræning med individuelt arbejde ved stationen (selvom man er to el. flere) 

94. Cirkeltræning med makkerøvelser; aktiv makker ved station (fx kast med bold) 

95. Cirkeltræning med gruppeøvelser; fællesøvelse fx trio boldbalance el. armstræk 

96. Cirkeltræning med forudbestemte stationer, trænerskabt, app eller net-program 

97. Cirkeltræning efter kaosprincippet, fast antal stationer, spontant valg af øvelser. 

98. Cirkeltræning, hvor grundøvelsen er bestemt, mens deltager(e) vælger variation 

99. Cirkeltræning, hvor to makkere skiftes til at vælge øvelse ved stationer 

100.  Cirkeltræning, hvor en lille gruppe (3-6) skal udvikle stationsøvelser undervejs 
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MIKRO CIRCUIT  
 

Den mindste cirkeltræningsmodel til fitnessmotionister på forskelligt niveau har helt få 

øvelser, anbefalet minimum fire, fx en i hvert hjørne af et område eller en sal. 

En sådan mikro circuit model kan bruges til hjemmetræning eller hvis man hurtigt skal 

arrangere cirkeltræning, eventuelt som del af anden træning. 

Det letteste at vælge øvelser, som kendes og kan udføres af næsten ethvert publikum.  

 

Enten opvarmning på egen hånd på gulv, på udstyr eller fælles i midten af 

træningsområdet: Blandet (low impact) pulstræning med stigende intensitet. 

 

Mål:   Motionstræning med basisøvelser som variation. Hurtig nem træning. 

 

Målgruppe: Begyndere, let øvede eller middel øvede. Øvelser kan differentieres.

   Få eller mange deltagere. Individuel træning eller holdtræning.   

 

Rammer:  Indendørs i hal eller sal. Udendørs. Med eller uden musik. 

 

Indhold:  5-10 minutter.  Opvarmning med alsidig ledopvarmning.  

   10-20 min.   Cirkeltræning, 2-4 min. pr. runde. 

      2-4 stationer/øvelser á 30-60 sek.   

      2-4 runder, minimum.  

   3-10 min.   Nedkøling. Fælles nedkøling og stræk i midten.  

 

Redskaber: Ingen eller redskaber efter cirkel og behov. Fx måtte, bænk, vægte. 

 

Metodik:  Instruktøren demonstrerer øvelser før start, opvarmning. Alternativt, 

   hvis alle kender øvelser, gives der blot feedback og tips undervejs. 

 

 

Tip: Prøv Half split circuit. Man deler et hold deltagere op i to grupper. Den ene 

gruppe laver høje knæløft, den anden laver armstrækninger. Så bytter man. 

Der kan tages flere runder eller skiftes til to nye øvelser efter en runde. 

(Lawrence, Hope (2005). The complete guide to circuit training,) 
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MIKRO CIRCUIT  
 

I fitnesscenter: 

 

Opvarmning; fx 5 min. gang på løbebånd evt. efterfulgt af benbøjninger.  

Cirkeltræning: 4-5 øvelser, enten 10-16 af hver eller på tid. 

 

Fitness maskiner   Frie vægte 

 

1. Benpres     1. Benbøjninger (håndvægte, kettlebell, stang) 

2. Roning, vandret    2. Bent-over row 

3. Brystpres    3. Bænkpres (brystpres med håndvægte) 

4. Rygstrækning (evt. bænk)  4. Rygstrækning på gulv 

5. Mavebøjning (m/u udstyr)  5. Mavebøjning på gulv 

 

 

Kropsvægttræning 

 

Opvarmning, fx >5 min. gang eller løb efterfulgt af en serie benbøjninger. 4-5 øvelser: 

 

Inde      Ude 

 

1. Benbøjning    1. Benbøjning 

2. Kropshævning ved bord*  2. Kropshævning i stativ* 

3. Armstrækninger på gulv  3. Armstrækninger på bænk** 

4. Rygstrækning på gulv  4. Rygstrækning, stående frem/op (rank ryg) 

5. Mavebøjning på gulv  5. Knæ op (el. Captains Chair) siddende på bænk 

 

*  Kropshævninger skal foregå ved stabilt bord eller stativ. Sikkerhed først. 

    Kropshævninger foregår i starten nemmest med kroppen i incline stilling; stående     

    på fødder eller hæle med kroppen (bøjet eller strakt) i skrå eller vandret stilling. 

  

** Armstrækninger kan foregå på mange måder på jorden eller med kroppen i incline   

    eller decline stilling (kroppen skrå med hovedet nedad). 

    Nogle motionister bryder sig ikke om at få hænder på jorden, så kan bænk bruges. 
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MINI CIRCUIT  
 

Den næstmindste cirkeltræningsmodel til fitnessmotionister på forskelligt niveau har få 

øvelser, anbefalet 6-8 øvelser. Eksempel her viser seks øvelser. 

En sådan mini circuit model kan bruges til hjemmetræning eller hvis man hurtigt skal 

arrangere cirkeltræning, eventuelt som del af anden træning. 

 

Det letteste at vælge øvelser, som kendes og kan udføres af næsten ethvert publikum.  

Enten opvarmning på egen hånd på gulv eller på udstyr eller fælles i midten af 

træningsområdet: Blandet (low impact) pulstræning med stigende intensitet. 

  

 

Mål:   Hurtig nem træning. Fokus er ofte styrke samt let konditionstræning. 

 

Målgruppe: Let øvede eller middel øvede. Øvelserne kan vises på flere niveauer. 

 

Rammer:  Indendørs i hal eller sal. Udendørs. Med eller uden musik. 

   Individuel træning eller holdtræning. 

 

Indhold:  5-10 min.  Opvarmning med alsidig ledopvarmning.  

   15-30 min.   Cirkeltræning, 1-3 runder a 2-6 min.; 2-6 - 6-18 min. 

      6 stationer á 20-60 sekunder arbejde.  

      1-4 runder. 

   5 min.   Nedvarmning.  

 

Redskaber: Ingen eller redskaber efter cirkel og behov. I eksempel: Måtte, vægte. 

 

Metodik:  Instruktøren demonstrerer øvelser før start, opvarmning. Alternativt, 

   hvis alle kender øvelser, gives der blot feedback og tips undervejs. 
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MINI CIRCUIT  
 

I fitnesscenter: 

 

Opvarmning; fx 5 min. gang på løbebånd evt. efterfulgt af benbøjninger.  

Cirkeltræning: 6 øvelser, enten 10-16 af hver eller på tid. 

 

Fitness maskiner   Frie vægte 

 

1. Benpres (rel. tungt)   1. Benbøjninger på gulv med hop, squat jump 

2. Brystpres    2. Bænkpres (brystpres med håndvægte) 

3. Lunge (på gulv m/vægte)  3. Lunge jump, saksehop med fødder forskudt  

4. Rygstrækning m/back fly  4. Rygstrækning med back fly (skulderbladssamling) 

5. Skulderpres (fri)   5. Push-press; skulderpres og ben (stræk og pres)  

6. Mavebøjning (m/u udstyr)  6. Roll-down; nedrulning mavebøjning på gulv 

 

 

Kropsvægttræning – let-middel niveau – 10 repetitioner, 2-3 runder: 

1. Squat jump; hop op og land med let bøjede ben (1/4 benbøjning), hop op igen 

2. Armstrækninger; i strakt krop eller på knæ 

3. Lunge jump; fødder forskudt, hop og land med modsat forrest (hårdt, pas på teknik) 

4. Maveliggende rygstrækning med skulderbladssamling (evt. med vægte) 

5. Push-press; benbøjning med skulderpres med vægte 

6. Roll-down, nedrulning mavebøjning 

Kropsvægttræning – øvet niveau – 30 sek. arbejde, 15 sek. pause, 3-4 runder: 

 

1. Knæløft/hælspark (højt op, dobbelt tempo, 4 eller 8 af hver)  

2. Armstrækninger (strakt krop, eventuelt med variationer) 

3. Englehop (eller squat jump, bedre for knæ) 

4. Rygstrækninger (maveliggende: løft overkrop – og evt. ben) 

5. Reaktionsøvelse (ned på maven, om på ryggen, hop op) 

6. Mavebøjninger (eller sit-ups) 
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MIDI CIRCUIT 
 

Den mellemste – normale – cirkeltræningsmodel til fitnessmotionister på forskelligt 

niveau har få øvelser, anbefalet 8-10 eller 9-12 øvelser, som i klassisk cirkeltræning. 

En sådan midi circuit model kan bruges til hjemmetræning eller hvis man hurtigt skal 

arrangere cirkeltræning, eventuelt som del af anden træning. 

 

Det letteste at vælge øvelser, som kendes af deltagerne. Kun 1-3 nye øvelser.  

Enten opvarmning på egen hånd på gulv eller på udstyr eller fælles i midten af 

træningsområdet: Blandet (low impact) pulstræning med stigende intensitet. 

 

 

Mål:   Motionstræning med basisøvelser som variation. Hurtig nem træning. 

 

Målgruppe: Let øvede eller middel øvede. Øvelserne kan vises på flere niveauer.

   Individuel træning eller holdtræning.  

 

Rammer:  Indendørs i hal eller sal. Udendørs. Med eller uden musik. 

 

Indhold:  5-10 min.  Opvarmning med alsidig ledopvarmning.  

   8-24 min.  Cirkeltræning, 4-12 minutter pr. runde 

      8-12 stationer á fx 30-60 sek. eller 8-12 rep. 

      1-3 runder.  

   5-10 min.   Nedvarmning (restitutionsaktivitet).  

 

Redskaber: Ingen eller redskaber efter cirkel og behov.  

   Fx bænk, stænger, vægte – evt. kabeltræk, stativ, måtte. 

 

Metodik:  Instruktøren demonstrerer øvelser før start, opvarmning. Alternativt, 

   hvis alle kender øvelser, gives der blot feedback og tips undervejs. 
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MIDI CIRCUIT  
 

I fitnesscenter: 

 

Opvarmning på kredsløbsmaskiner eller på gulv med fx stepbænk eller sjippetov. 

8 øvelser/stationer a 30-60 sek. arbejde (4-8 min. pr. cirkel). Alternativt 10-16 rep.  

Ingen pause (kun skiftet). 

1-3 cirkler a 4-8 min.: Cirka 4-24 minutter eksklusive opvarmning og nedkøling. 

 

Fitness maskiner   Frie vægte 

 

1. Benpres     1. Benbøjninger, squat med håndvægte eller stang 

2. Bencurl (hasecurl)   2. Strakt-bens dødløft, moderat vægt 

3. Brystpres    3. Bænkpres (brystpres med håndvægte) 

4. Roning, vandret    4. Bent-over row (m/u støtte) 

5. Skulderpres (evt. fri)   5. Skulderpres med håndvægte (evt. push press) 

6. Rygtræk (evt. fri:)   6. Rygtræk, kabel (lodret til bryst)  

7. Rygstrækning (evt. bænk)  7. Rygstrækning i rygbænk (evt. med variationer) 

8. Mavebøjning (m/u udstyr)  8. Rolldown, rul-ned mavebøjning på gulv 

 

 

Kropsvægttræning 

 

1. Benbøjninger, squat med håndvægte eller stang 

2. Et-bens dødløft, strakt, først højre, så venstre (evt. højre 1. cirkel, venstre 2. cirkel) 

3. Armstrækninger 

4. Kropshævninger, inverted (hængede i bord eller stativ), bredt fat 

5. Skulderpres med håndvægte (alternativt pikeret push press) 

6. Kropshævninger, inverted (hængende i bord eller stativ), smalt fat  

7. Rygstrækning på gulv (evt. med variationer eller krydsløft som alternativ) 

8. Rolldown, modsat mavebøjning på gulv (evt. variationer) 
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MAXI CIRCUIT  
 

En stor, maxi, cirkeltræningsmodel til deltagere på forskelligt niveau har mange 

øvelser, flere end de typiske 9-12 øvelser i klassisk cirkeltræning, fx 14-20 øvelser. 

En sådan maxi model kan bruges ved særlige lejligheder, hvis man vil lave en event 

med cirkeltræning, for det kræver ekstra forberedelse og opstillingstid.  

 

Til store cirkler vælges øvelser, som kendes af deltagerne, max. 1-3 nye øvelser. Der 

er ikke tid til at gennemgå alle øvelser. Store cirkler gentages normalt kun 1-2 gange. 

 

Enten opvarmning på egen hånd på gulv eller på udstyr eller fælles i midten af 

træningsområdet: Blandet (low impact) pulstræning med stigende intensitet. 

 

 

Mål:   Motionstræning med basisøvelser som variation og inspiration.  

 

Målgruppe: Fra let øvede eller øvede. Individuel træning eller holdtræning.  

   Der er ikke tid til at vise alle øvelser på flere niveauer, så deltagerne 

   skal selv kunne tilpasse øvelserne.   

 

Rammer:  Indendørs i hal eller sal. Udendørs. Med eller uden musik. 

 

Indhold:  5-10 min.  Opvarmning med alsidig ledopvarmning.  

   7-40 min.  Cirkeltræning, 7-20 min. per runde. 

      14-20 stationer á fx 30-60 sek. eller 8-12 rep. 

      1-2 runder.  

   5-10 min.   Nedvarmning (restitutionsaktivitet).  

 

Redskaber: Redskaber efter lyst og behov. Variation er fordel i stor cirkel:  

   Fx bænk, stænger, vægte – evt. kabeltræk, stativ, måtte. 

 

Metodik:  Instruktøren fortæller kort om øvelser før start, opvarmning.  

   Fortæller at deltagerne selv skal træne på passende niveau. 
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MAXI CIRCUIT  
 

Opvarmning med kredsløbsmaskiner eller på gulv med fx stepbænk eller sjippetov. 

 

15 øvelser/stationer a 30-60 sek. arbejde (7½-15 min. pr. cirkel). Alternativt 10-16 rep. 

Ingen pause (kun skiftet).  

 

Fokus: Styrketræning. 

 

Fitness maskiner   Frie vægte (fitnesscenter, hal eller hjemme) 

 

1. Benpres, normal   1. Benbøjning, squat, eller squat jump (øvede) 

2. Brystpres    2. Bænkpres (brystpres med håndvægte) 

3. Bencurl (hasecurl)   3. Strakt-bens dødløft, moderat vægt 

4. Roning, vandret    4. Bent-over row (m/u støtte) 

5. Ben extension (benspark) 5. Step op, moderat vægt 

6. Skulderpres (evt. fri)  6. Skulderpres med håndvægte el. push press 

7. Rygtræk (evt. fri:)   7. Rygtræk, kabel (lodret til bryst)  

8. Benpres, bred   8. Sumo squat (squat bredstående benstilling) 

9. Frontløft med håndvægte 9. Frontløft for skulder, med håndvægte 

10. Skulder extension   10. Skulder extension, for bagskulder, m/håndvægte 

11. Benpres, smal   11. Benbøjninger, squat, smal m/vægte eller stang 

12. Biceps curl med håndvægte 12. Biceps curl med kabel eller håndvægte  

13. Triceps dips el. pushdown 13. Triceps push down, kabel, el. kick back m/vægt 

14. Rygstrækning (evt. bænk) 14. Rygstrækning i rygbænk (evt. med variationer) 

15. Mavebøjning (m/u udstyr) 15. Rolldown, rul ned mavebøjning på gulv 
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MAXI CIRCUIT  
 

Opvarmning på kredsløbsmaskiner eller på gulv med fx stepbænk eller sjippetov. 

 

20 øvelser/stationer a 30-60 sek. arbejde (10-20 min. pr. cirkel). Alternativt 8-12 rep. 

Ingen pause (kun skiftet). 

 

Fokus: Kombineret træning, kredsløbstræning og styrketræning. Middel niveau. 

 

Frie vægte og småredskaber (fitnesscenter, hal eller hjemme) 

 

1. Burpee, hop op, hop ned, ben bagud (evt. armstrækning), ben frem 

2. Sjipning 

3. Benbøjning, squat 

4. Slide træning, glid side til side (eller step touch eller step hop side til side) 

5. Bryst armstrækning, normal, incline eller decline 

6. Steptræning, basis op og ned, skift fod for hvert trin 

7. Kropshævning (i stang, med makker eller alternativt bred roning fx med tube) 

8. Løb, eller sprint, frem og tilbage igennem sal/område 

9. Skulderpres med håndvægte el. push press 

10. Twisthop på BOSU, eller på mini-trampolin, måtte eller gulv 

11. Bent-over row (m/u støtte) 

12. Steptræning på coreboard, fjedrende stepbænk eller stepbænk, med løfttrin 

13. Rygstrækning (på gulv eller bold) 

14. Steptræning, sidelæns over toppen, evt. med power (hop) 

15. Mavebøjning, ab curl eller sit-up, på gulv eller bold 

16. Steptræning på BOSU, eller alm. bænk 

17. Biceps curl med tube eller vægtstang (eller medicinbold, kast op og grib) 

18. Hop, i minitrampolin eller på måtte  

19. Triceps kick back med vægt (ell. hoppemedicinbold, kast mod gulv/væg og grib) 

20. Sprællemandshop, på slidemåtte (med control) eller på gulv 
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MAXI CIRCUIT  
 

Opvarmning på gulv med fx jog, løb, step eller sjip. 

 

10 dobbelt-stationer (20 i alt): 1 kondi/agility (1 min.) og 1 styrke/udholdenhed (1 min.). 

1-2 runder. 1-4 personer pr. station, øvelser i serie.  

Eller: To makkere; én ved styrke, én ved kondition, efter 1 minut, byttes. Efter en 

dobbelt-station, går man til den næste. 

Et eksempel på makkerarbejde uden interaktion; fx for at introducere makkerarbejde. 

 

Fokus: Kombineret træning, kredsløbstræning, styrketræning og agility. Øvet niveau. 

 

Frie vægte og redskaber (hal eller udendørs) 

 

  1 a. Tuck jump (knæ op)    1 b. Dødløft 

     

  2 a. Sjipning      2 b. Chin-up 

 

  3 a. Shuttle run; løb T/R    3 b. Benbøjning, squat 

 

  4 a. Step op, højre/venstre    4 b. Armstrækninger 

 

  5 a. Sprællemand     5 b. Lunge højre (H), venstre (V) 

 

  6 a. Reaktionsøvelse     6 b. Roning (eller back fly) 

 

  7 a. Squat jump      7 b. Skulderpres 

 

  8 a. Burpees      8 b. Rygstrækning 

 

  9 a. Lunge jump      9 b. Mavebøjning 

 

10 a. Skyggeboksning   10 b. Krydsløft, planke 
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HICT CIRCUIT  
 

HICT, High Intensity Circuit Training, er et intensivt cirkeltræningsprogram, der i en 

periode blev markedsført (upræcist) under navnet "The 7-Minute Workout".  

HICT er baseret på klassisk cirkeltræning, høj-intensiv træning og styrketræning  

og udviklet af Brett Klika, BS og Chris Jordan, MS. 

HICT benytter sig af kropsvægttræning og er derfor meget anvendeligt til både 

hjemmetræning og træningscentertræning. 

 

 

Mål:   Intensiv allround motionstræning med enkle kropsvægtøvelser. 

 

Målgruppe: Middeløvede med god træningsteknik. Individuelle eller hold. Tag

   forholdsregler ved overvægtige, utrænede, tidl. skadede, ældre, syge. 

 

Rammer:  Hjemme eller i fitnesscenter. Inde eller ude. Med eller uden musik. 

 

Indhold:  5-10 min.  Opvarmning med alsidig ledopvarmning.  

   7-28 min.  Cirkeltræning, 7 minutter pr. runde. 

      12 stationer/øvelser á 30 sek., ca. 15-20 rep. 

      0-10 sek. (≤ 15 sek.) til skift 

      1-4 runder. 2-3 runder er normen.  

   5-10 min.  Nedvarmning 

 

 ACSM anbefaler minimum 20 minutter træningstid, fordi et fåtal kan 

   træne med så høj intensitet (> 100 % VO2max), som kræves, hvis 

   helt korte programmer skal give de lovede resultater. 

 

Redskaber: Stol eller høj bænk. Evt. måtte.  

 

Metodik:  Instruktøren demonstrerer øvelser før start, opvarmning. Alternativt, 

   hvis alle kender øvelser, gives der blot feedback og tips undervejs. 
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HICT CIRCUIT  
 

12 øvelser (se planche næste side, figur 9.1) 

30 sekunder per øvelse (station)  

≤ 10-15 sekunder skiftetid/pause 

1-4 runder, norm 2-3 runder. 

 

1. Jumping Jacks, sprællemandshop (helkropsøvelse) 

2. Wall sit (wall squat eller sid op ad mur), statisk underkropstræning 

3. Push-up, armstrækning, overkropstræning 

4. Abdominal crunch, mavebøjning, core træning 

5. Step-up, op på stol (helkropsøvelse) 

6. Squat, benbøjning, underkropstræning 

7. Triceps dip på stol, overkropstræning 

8. Planke, core træning 

9. Høje knæløft, løb på sted (helkropsøvelse) 

10. Lunge, fremfald, underkropstræning 

11. Push-up, armstrækning, med rotation, overkropstræning 

12. Side planke, core træning 

 

Bemærk, at:  

 

2. Wall-sit er en mindre funktionel øvelse, der kan erstattes af samme øvelse 

fritstående eller, måske bedre, en dynamisk benbøjningsøvelse (fx sumo squat). 

Øvelsen er statisk, hvilket frarådes for personer med for højt blodtryk (mange). 

 

3. Triceps dips er en hård øvelse for skulderens ledbånd og kan eventuelt erstattes af 

armstrækninger med smal håndstilling. 

 

8. Planke er statisk kropsstammetræning og trænes i forvejen under 

armstrækningerne, push-ups, og kunne måske derfor erstattes af en anden øvelse. 

Samtidig er rene statiske øvelser i cirkeltræning måske ikke det bedste valg, da pulsen 

falder og stabiliteten svækkes. Eventuelt kan træne coretræning efter cirkeltræningen. 
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HICT CIRCUIT 

 

 



__________________________________________________________________ 
 

CIRKELTRÆNING Circuit training programmer og plancher © Marina Aagaard 

87

CROSS FITNESS CIRCUIT 

 
Cirkeltræning inspireret af CrossFit® og traditionel crosstraining, kombineret træning, 

med klassiske hårde sports- og basisøvelser.  

Som almindelig cirkeltræning; forskel ligger i øvelser.  

 

Formatet er for øvede, men tilpassede versioner er populære hos let øvede børn, 

unge, voksne og ældre. 

 

 

Mål:   Sportstræning, variationstræning, funktionel træning. 

 

Målgruppe: Middeløvede-øvede. Kræver instruktion, styrke, teknik. 1-3 pr. station. 

 

Rammer:  Indendørs i hal eller sal. Udendørs. God plads. Med eller uden musik. 

 

Indhold:  10-15 min.  Fælles opvarmning, jog, sjip, m.m. Alsidig ledopvarmning.  

   16 min.  Cirkeltræning, max. 20 min. for at bevare koncentration. 

     8 stationer á 1 min. Ca. 10-20 gentagelser af øvelser. 

     2 runder.  

   5-15 min. Nedkøling (restitutionsaktivitet). 

     Fælles nedkøling: Gang (på stedet) og lette stræk. 

 

Redskaber: Ribbe/bom, bænk, vægtstang, håndvægte. Evt. kettlebell(s). 

   Variationer: Andre modeller eller opstillinger. Andre øvelser: 

   Plyometiske hop som box jump m/u op-hop, drop jump o.l. 

   Boksning mod sandsæk eller pletpude/makker.  

   Kasteøvelser med medicinbold eller andre bolde. Slyngetræning. 

   Sprintøvelser, stigetræning, dot drills (fodarbejde) og stafetter. 

 

Metodik:  Instruktøren viser og/eller opråber øvelser. Kun få nye øvelser. 

   Demonstration af nye (ikke kendte) øvelser.  

   Teknikgennemgang nødvendig ved nye deltagere. 
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CROSS FITNESS CIRCUIT 
 

Circuit med basisøvelser, der kan progredieres eller regredieres efter målgruppebehov. 

 

1. Hop op på stabil bænk (box jump), gå baglæns ned. Gentag. Øg højde over tid. 

 

2. Kropshævninger i ribbe, i bom eller med makker. 

 

3. Lunge walk, lange dybe gå-trin, eller farmer walk, eller fremfald/udfald på sted. 

 

4. Dødløft eller stående rygstrækning, fx med vægtstang, kettlebell eller sandsæk. 

 

5. Burpees med armstrækning. Eller armstrækninger med variationer. 

 

6. Benbøjning, med eller uden belastning. 

 

7. Mavebøjning, helt op, med hoftebøjning (sit-up). Evt. specialvariationer. 

 

8. Skulderpres med tunge vægte (evt. push pres).  

Ingen vægte? Lav håndstandsarmstrækning, evt. kort momentarm.  
 

 

 

 
 

        

 

 

     

     

 

 

 
 
 

Figur 9.2: Principskitse for cirkeltræning stationstræning; hver kasse betegner en station  

med en kropsvægtøvelse eller med et eller flere redskaber, fx bænk, ribbe eller vægte. 
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AGILITY CIRCUIT  
 

Agility træning er for øvede fitnessmotionister og idrætsudøvere, men tilpassede 

versioner er populære hos let øvede motionister; børn, unge, voksne og ældre. 

 

 

Mål:   Sportstræning, variationstræning, funktionel træning. 

   Kan være del af anden træning eller selvstændigt træningspas. 

 

Målgruppe: Øvede (kun for øvede). Kræver god instruktion, styrke og teknik.  

   Individuel træning eller holdtræning.   

 

Rammer:  Indendørs i hal eller sal. Udendørs. God plads. Med eller uden musik. 

   Specialmodel: 1, 2, 3 eller 4 forhindringsbaner – evt. også stationer. 

   Forhindringsbane, fx med bænke, BOSU'er eller lign.   

   Evt. opstillet på forhånd; afstand til forhindringer såsom andet udstyr.  

   Alle på lang række. De, der ikke er i gang på forhindringsbane, kan 

   jogge på stedet eller tage armstrækninger o.l. (evt. ved stationer). 

 

Indhold:  10-15 min.   Grundig opvarmning med alsidig ledopvarmning.  

   10-20 min.  Cirkeltræning, max. 20 for at bevare koncentration. 

   5-15 min.   Nedvarmning (restitutionsaktivitet). 

 

Redskaber: Kegler, bænke eller BOSU'er. 

   Variationer: Modeller:  

• Stafet med 2, 3 eller 4 rækker ved siden af hinanden. 

• Med nogle få udvalgte øvelser som gentages flere gange. 

 

Metodik:  Instruktøren viser og/eller opråber øvelser (se næste side). I komplet 

   agility trænes også reaktionsevnen fx uventede instruktør-cues. 

 

   I agility træning er det vigtigt at instruktøren er ekstra opmærksom, 

   holder øje med alle og sikrer at skadesrisiko er mindst muligt; sørg for 

   at udstyr er i orden og at deltagere opretholder sikker træningsteknik. 
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AGILITY CIRCUIT 
 

Basis agility circuit, som kan gennemføres med stepbænke, plintkasser eller BOSU'er.  

Eksempler på øvelser som kan laves ved en station eller fordeles ud over flere 

forhindringsbane-stationer, fx en med løb, en med hop, en med chassé, en med hink. 

 

• Løb i slalom mellem bænkene, løb retur ved siden af (figur 9.3 til højre) 

• Løb baglæns i slalom mellem bænke (hold godt øje med bænke) 

• Hinke på højre ben i slalom mellem bænke (eller lige frem langs bænke) 

• Hinke på højre ben i slalom mellem bænke (eller lige frem langs bænke) 

• Løb henover bænke, 2 trin oppe på top, 2 trin nede mellem bænke  

• Løb henover bænke, 1 trin oppe på top, 1 trin nede mellem bænke 

• Chassé eller sidelæns løb med højre side til op langs bænke 

• Chassé eller sidelæns løb med venstre side til op langs bænke 

• Hækkeløb henover bænke uden at røre top  

• Løb på toppen af bænke uden at røre gulv (bænk skal stå fast og være stabil). 

• Hop sidelæns henover alle bænke med højre side til 

• Hop sidelæns henover alle bænke med venstre side til 

• Løb i slalom mellem bænkene den anden vej, tilbage i række ud til siden 

• Hop sidelæns henover alle bænke med højre side til med mellemhop på top 

• Hop sidelæns henover alle bænke med venstre side til med mellemhop på top 

 

Tip: Vælg en Z-formet cirkelopstilling (figur 9.4 her under). Det giver mulighed for en 

ekstra lang løbebane eller bane med specialøvelser fra fx gymnastik eller atletik: 

 

1. Burpee (eller armstrækninger)   2. Løb, evt. 'suicide run', shuttle løb T/R 

 

 

3. Sit-ups                       4. Rygstrækninger 



__________________________________________________________________ 
 

CIRKELTRÆNING Circuit training programmer og plancher © Marina Aagaard 

91

OUTDOOR CIRCUIT  
 

Udendørs træning, også cirkeltræning, med frisk luft er anbefalet for alle målgrupper. 

Brug skoven, stranden, legepladser, forhindringsbaner og parkeringspladser. 

Træningen vil normalt foregå uden musik til naturlyde. Eller på en (gårds)plads; 

ghettoblaster med motiverende musik (110-140 bpm). 

Sitet http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/naturfitness/ har øvelser, 

beskrivelser og tegninger lige til at tage i brug.  

 

Mål:   Funktionel træning og frisk luft, sundhedstræning (eller bootcamp). 

 

Målgruppe: Let øvede. Kan tilpasses alle målgrupper. Individuel eller holdtræning.

   

Rammer:  Udendørs træning. Tjek at forholdene er sikre (uden skadesrisiko). 

 

Indhold:  10-15 min.   Grundig opvarmning med alsidig ledopvarmning.

    Rask gang, kraftige armsving. Øg tempo flere  

    gange, fx fire gange fra 4 km/t til: 5, 6, 7 og 8 km/t. 

 10-30 minutter. Cirkel-styrketræning; efter gang, løb, cykling. 

    Max. 30 min.; bevar intensitet og koncentration. 

  5-10 min.  Nedvarmning: Gå, langsomt, slow motion til stop. 

      Stræk ud. Brug omgivelser, træ, mur, bænk, stativ.  

 

Redskaber: Bænk, stativ (til kropshævninger), bom (balance), sten, stub el. lign. 

    

   Variationer: Konditionstræning i start eller mellem runder fx:  

• Powerwalk, wogging (lunten), jogging, løb eller intervalløb, fx 

spurt til lygtepæl/træ o.l., gå/jog til næste. Gentag 10-20 gange.  

• Trappeløb, fx løb op, gå ned, jog sidelæns op, gå ned (bg. sider).  

• Steptræning, stå op og ned af en bænk (eller trin). 

• Stafetter med 2, 3 eller 4 rækker ved siden af hinanden. 

 

Metodik:  Instruktøren viser og forklarer øvelser tydeligt (minimer distraktioner). 

  Introduktion til udendørs træning; info om fordele, frisk luft og afbræk 

 i hverdag, og forholdsregler; trafik, vind, vejr, terræn og underlag. 
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OUTDOOR CIRCUIT  
 

Træningen har fokus på styrke og balance som supplement til fx gang eller løb.  

Alternativt kan der laves kredsløbstræning og styrketræning på skift. 

 

Vær opmærksom: Tjek at grene er sikre, at sten ligger fast, at bænke og stativer er 

stabile – undgå unødvendige uheld og skader. 

 

1. Bendip, et ben. Stå på bænk med det ene ben og det andet hængende frit.  

Bøj standben og sænk det frie ben. Gentag 8-10 gange og skift ben. 

 

2. Dødløft; løft en tung sten fra jord og op over hovedet. Obs.: Ret ryg og brug ben. 

 

3. Armstrækninger med hænder på bænk eller bom, så kroppen er lænet mere eller 

mindre fremad. Tag så mange som muligt. Evt. forskellige arm- og håndstillinger. 

 

4. Kropshævninger, fx i cykelstativ, bom, gren eller lignende. Hæng eller lig (inverted 

pull-ups) under stativ, fat med undergreb. Bøj arme, så overkrop løftes op. 

 

5. Gå på line, på et lavt stativ, en træstamme eller lignende. 

 

6. Hæng i armene, fra høj gren eller stativ, træk knæene opad (hoftebøjning) og 

højere opad, indad mod brystet (mavebøjning). 

 

Andre: 

 

• Skulderpres, sideløft o.l. med to sten, tag to sæt og byt de to sten fra hånd til hånd. 

• Kast med sten (eksplosiv overkropsstyrke), op, frem eller til siden (tjek fri bane) 

• Box jump, hop op på bænk (eller trappe) 

• Step op, træd op og ned af stor sten. 

• Hængende benløft, mavebøjning med knæ til bryst eller tæer til hænder. 

• Muscle-up (i stativ), for veltrænede stærke; kombination af kropshævning og dips.  

• Forhindringsløb, agilityløb; løb, hop og spring over forhindringer eller 'dækløb'. 

• Planker, sideplanker og krydsløft på varierede underlag.  
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OUTDOOR CIRCUIT  
 

Mange steder rundt om i landet findes der udendørs træningsredskaber og 

træningspavilloner, der er velegnede til cirkeltræning.  

Det er mange forskellige typer; nogle redskaber er mindre effektive eller mindre 

hensigtsmæssige til nogle deltagere. Man må udvælge øvelserne bedst muligt.  

 

Eksempel på outdoor fitness circuit med udendørs maskiner: 

 

Opvarmning: Fx gang, der stiger i tempo til jog eller løb, rundt om pladsen.  

Gå løb 4 runder den ene vej og 4 runder den anden vej. Fortsæt med det, 5-10 min. 

Hvis underlaget er plant og der ikke er forhindringer, andre motionister, lav variationer 

som baglæns løb og sidelæns løb. Alternativ: Brug af (effektivt) konditionsredskab. 

 

Circuit: Styrketræning og løb/powerwalk på skift. 1 (eller 2) sæt og så videre til næste. 

På løbeturen løber man i første runde højre om og i næste runde venstre om, osv.  

 

Styrke: 30 sekunder       Kondition: 60 sekunder  

 

1. Ben:   Benpres, højre ben (eller begge)  Løb (jog eller powerwalk) 

2. Ben:   Benpres, venstre ben (eller begge)  Løb 

3. Ryg:   Kropshævning (evt. assistance)  Løb 

4. Bryst:  Brystpres (eller armstrækning)  Løb 

5. Ryg:  Siddende roning, bredt greb   Løb 

6. Skulder: Skulderpres     Løb 

7. Lænd:  Rygstrækning     Løb 

8. Mave:  Hængende benløft (eller knæ-up)  Løb   

 

Nedkøling: Fx rolig gang rundt om træningsområdet. Afslut med udstrækning, all-round 

strækøvelser for de store muskler, fx læg, haser, hoftebøjere, lyske og bryst.
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HOLDTRÆNING PULSOGSTYRKE CIRCUIT 

 

Cirkeltræning på fitness hold er typisk kombineret styrke- og konditionstræning med 

velkendte, nemme øvelser. Hver station kan have en let, middel eller tung version af 

samme øvelse. I start: Demonstration af (nye) øvelser. Max. 2-3 nye øvelser.  

 

Fælles opvarmning og nedkøling i midten: Aerobic, stigende og faldende intensitet. 

Total varighed er typisk 55 minutter for hold. 

 

 

Mål:   Almen fitness forbedring af kredsløb og styrke,  

   grundtræning, variationstræning. 

 

Målgruppe: Fra begyndere til øvede. Øvelser kan differentieres undervejs, så de  

   bliver sværere eller hårdere efter behov. Instruktøren vejleder. 

   Individuel træning eller holdtræning. Få eller mange.   

 

Rammer:  Indendørs i hal eller sal (evt. udendørs). Med eller uden musik. 

   All-round pulstræning på gulv og styrkeøvelser m/u redskaber. 

 

Indhold:  5-10 min.  Alsidig opvarmning, gør lægmuskler klar. 

   24-36 min.  Cirkeltræning, puls/styrke på gulv, 12 min. pr. runde. 

      12 stationer á 1 minut. 

      2-3 runder.  

   5-15 min.   Nedkøling: Fælles nedkøling i midten:  

      Low impact aerobic/puls og strækøvelser. 

 

Redskaber: Træningstube (eller håndvægte), evt. måtte.  

 

Metodik:  Instruktøren eller instruktøren indleder med at forklare hvordan  

   træningen skal foregå og viser evt. nye eller avancerede øvelser.  
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HOLDTRÆNING PULS-OG-STYRKE CIRCUIT 
 

Kondi 1:  Aerobic jog + twist, 4-8 af hver. 

Styrke 1:  Stående v/ribbe (eller siddende) bred roning med træningstube. 

 

Kondi 2:  Spark (skip kick) frem/ud/bagud/frem med højre, do. venstre, hop 8.  

Styrke 2:  Bryst armstrækninger, bred armstilling. 

 

Kondi 3:  Sprællemand + skihop (fødder sakses, hop frem/tilbage) 4-8 af hver. 

Styrke 3:  Stående sideløft med træningstube (eller håndvægte). 

 

Kondi 4:  V-løb; løb frem/ud med H, V, løb bagud til start. Skiftevis H og V start. 

Styrke 4:  Rygstrækning, stående eller maveliggende på gulv, løft af overkrop. 

 

Kondi 5:  Aerobic knæløft + hæltræk (som jog i low impact), 4-8 af hver. 

Styrke 5:  Mavebøjning, evt. med rotation højre og venstre. 

 

Kondi 6:  Høje spark (high kick) 2 + sidestep (chasse) til siden. Gentag, retur. 

Styrke 6:  Krydsløft, modsat arm og benløft, på alle fire eller hænder og tæer. 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

 

 

 

Figur 9.5: Principskitse for cirkeltræning med aerobic og styrkeøvelser i stationscirkel; hver lys  

kasse betegner en plads på gulvet, hvor der laves aerobic kredsløbstræning, hver mørk kasse  

betegner en station med en kropsvægtøvelse eller et redskab, fx træningstube eller måtte. 
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HOLDTRÆNING STEPTONING CIRCUIT  
 

Holdcirkeltræning i fælles format; alle træner sammen. Kan også laves som stations 

circuit. Kombineret styrke og kondition. Velkendte, nemme øvelser.  

 

Fælles formatet er velegnet for såvel som begyndere og øvede, der foretrækker 

holdtræning. Det er velegnet, når man skal lære nye øvelser, der senere anvendes 

under stationscirkeltræning. Total varighed er typisk 55 minutter for hold. 

 

Mål:   Motionstræning, grundkondition og grundstyrke. 

 

Målgruppe: Begyndere og let øvede. Få eller mange. Max. Normalt ca. 30-40. 

   Holdtræning eller individuel træning, fx hjemmetræning.   

 

Rammer:  Indendørs i hal eller sal (udendørs). Med musik. 

   Steptræning og styrketræning med stepbænk og kropsvægt. 

 

Indhold:  10-15 min.   Opvarmning: Progressiv; step ved egen bænk. 

   32 min.   Cirkeltræning; Steptræning og styrketræning.  

      16 stationer, 8 step, 8 styrke, på skift, a 1 minut. 

      1-2 runder. 16-32 minutter. 

      Eller: 8 step a 2 min. / 8 styrke a 1 min. 1 runde. 

   5-15 min.  Nedkøling    

 

   Afvikles cirklen som fællestræning kan styrkestationer vare ½ minut  

   og step 1, 1½, 2 min. Som stationstræning er ens varighed bedst. 

 

Redskaber: Stepbænk. Alternativt BOSU.  

   Variationer: Andre øvelser eller anden model:  

• Som steptræning i fælles cirkel og styrketræning ved stationer. 

• Som stationstræning med tydelige stationsplancher (for øvede). 

 

Metodik:  Instruktøren instruerer det samlede hold. 
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HOLDTRÆNING STEPTONING CIRCUIT  
 

Kondi 1:   Step  Basisstep H/V (skiftevis eller 1 runde H, 1 runde V) 

Styrke 1:  Helkrop Burpees med støtte på bænk 

 

Kondi 2:  Step  Step hæltræk, løftstep, eller løb O/N af bænk 

Styrke 2:  Overkrop T-armstrækninger (armstræk m. drejning i op-fasen) 

 

Kondi 3:  Step  Drejetrin (klassisk model) med spark 

Styrke 3:  Overkrop Foroverbøjet roning m. bænk, H, rhombe, lats 

 

Kondi 4:  Step  Over toppen (klassisk; sidelæns over) med knæløft  

Styrke 4:  Overkrop Foroverbøjet roning m. bænk, H, rhombe, lats 

 

Kondi 5:  Step  Step kick travel (hjørne-hjørne), evt. kick/lunge/kick  

Styrke 5:  Overkrop Skulderpres med stepbænk op/ned foran ansigt  

 

Kondi 6:  Step  Step abduction (sideløft) travel (hjørne til hjørne) 

Styrke 6:  Lænd  Stående ryg extension foran bænk (m/u vægt)  

 

Kondi 7:  Step  Across toppen (på langs) med (step out) jack på gulv 

Styrke 7:  Underkop Box squat (stå foran bænk, bøj ben, rør med bagdel) 

 

Kondi 8:  Step  Lunge fra toppen, evt. hele vejen rundt (1/1; 2 x 8)  

Styrke 8:  Mave  Knæ op (el. rolldown) siddende på kanten af bænk 

 

 

 
 

 

 
 
 

  

 

 

 
 

 

 

Figur 9.6: Principskitse for cirkeltræning med steptræning og styrketræning i fælles cirkel; hver  

mørk kasse betegner en stepbænk, som man henholdsvis stepper på og styrketræner på og med. 
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10 Tips Til Funktionelle Cirkeltræningsplancher  
 

• Store – minimum A4 størrelse så de kan ses og ikke forsvinder. 

 

• Kortfattede – øvelsens navn (inklusive evt. muskelgruppe) er det vigtigste. 

 Eventuelt kort, præcis beskrivelse af: Øvelsens 1. fase. Øvelsens 2. fase.  

 

• Tydelige – ord med tydelig skrift (stor skrift for seniorer) og præcist budskab. 

 

• Illustrerede – et billede, tegning eller foto, siger hurtigt mere end mange ord.  

 Tilføj illustration af aktive muskelgrupper med henblik på idræts- eller 

 anatomiundervisning (Diplominstruktør Jeanette Krogh Thomsen, 2003). 

 

• Overskuelige – undgå for megen tekst eller mange små illustrationer. 

 

• Nummererede – så man kan holde styr på rækkefølge under udlægning 

 Bemærk, at forskellige programmer vil kræve forskellig rækkefølge,  

 så nummerering af standardplancherne er ikke altid hensigtsmæssigt. 

 

• Holdbare – beskyt plancherne; læg dem i plastlommer eller laminer dem,  

 så de holder længere. Plancherne bliver meget hurtigt slidte;   

 de er udsatte for snavs fra gulvet og deltagernes fodaftryk … 

 Optimal løsning: Hav et stativ til planchen (Circuit training for all sports). 

 

• Farvede – lav plancher i forskellige farver og former, det gør lykke under  

 især børnetræning (Diplomtræner Hanne Sadolin Jensen, 2002).  

 Lav evt. farvekode, som indikerer belastningsniveau eller sværhedsgrad. 

 

• Nummererede – læg plancher i nummererede lommer (Diplomtræner 

 Jeanette  Krogh Thomsen). Ved at nummerere plastlommerne i stedet for 

 plancherne kan man skifte mellem mange forskellige cirkelmodeller. 

 

• Synlige – læg plancher synligt, væk fra arbejdsområde og fødderne.  

 1) Undgå at plancher forsvinder ind under bænke eller måtter undervejs.  

 2) Hvis muligt hæng plancherne op på væg, ribber eller lignende.  
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KAPITEL 10 | CIRKELPLANCHER   
 

Cirkelplancher kan udformes på rigtig mange måder. På modstående side er der en 

oversigt med 10 tips til tydelige, instruktive plancher.  

 

De næste 100 sider rummer basis plancher med nogle af de typiske øvelser i fitness 

cirkeltræning; specialøvelser med særlige redskaber er ikke medtaget. 

 

På plancherne er der for at holde dem så enkle som muligt ingen øvelsesforklaringer – 

hvilket ellers kan være en fordel i nogen situationer.  

Det forudsættes her at deltagerne enten er bekendt med øvelserne eller at instruktøren 

forklarer i starten og vejleder løbende. 

 

Plancherne på disse sider kan frit kopieres til eget brug og til undervisningsbrug.  

 

Plancher: 

 

• 10 Aerobic Puls  

• 10 Steptræning  

• 10 BOSU  

• 10 Kondition  

• 10 Agility  

 

• 30 Styrke kropsvægt, underkrop, overkrop, krop 

• 10 Styrke med bold  

• 10 Styrke med makker  

 

God fornøjelse. 
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Aerobic Puls 

MARCH / GANG 

Gå dynamisk (freestyle) 
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Aerobic Puls 

JOG / LØB 

Løb på sted eller T/R 
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Aerobic Puls 

SKIP / SPARK 

Spark, skiftevis 
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Aerobic Puls 

KNÆLØFT 

Knæløft, skiftevis 
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Aerobic Puls 

KICK / SPARK 

Spark, strakt ben, skift 
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Aerobic Puls 

JACK / SPRÆL 

Hop/spræl, ben ud/ind 
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Aerobic Puls 

LUNGE (TAP) 

Støt bagud, skiftevis 
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Aerobic Puls 

HOP 

Hop højt, land blødt 
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Aerobic Puls 

SAKSEHOP / SKI 

Lunge hop, hop/skift fod 
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Aerobic Puls 

TWIST HOP 

Hop, twist side til side 
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Steptræning 

BASIS STEP 

Op, op, ned, ned  
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Steptræning 

LEG CURL / JOG 

Op, hæltræk, ned, ned 
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Steptræning 

SKIP (SPARK) 

Op, spark, ned, ned 
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Steptræning 

KNÆLØFT 

Op, knæløft, ned, ned 
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Steptræning 

KICK / SPARK 

Op, strakt kick, ned, ned 
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Steptræning 

STEP OUT JACK 

 Op-ud-bøj/stræk-op-ned 
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Steptræning 

LUNGE (TAP) 

Støt tæer ned, skiftevis 
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Steptræning 

OVER TOPPEN 

Op og ned, side til side 
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Steptræning 

ACROSS TOP 

Henover på langs, op/ned 
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Steptræning 

Terapibrædt 

Op, løft ben, ned, ned 
 

 



__________________________________________________________________ 
 

CIRKELTRÆNING Circuit training programmer og plancher © Marina Aagaard 

120 

BOSU træning 

GANG OP/NED 

Gå op, op, ned, ned 
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BOSU træning 

LØB OP/NED 

Løb op og ned (hæltræk) 
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BOSU træning 

LØB PÅ TOP 

Løb oppe på toppen 



__________________________________________________________________ 
 

CIRKELTRÆNING Circuit training programmer og plancher © Marina Aagaard 

123

BOSU træning 

SPRING / LØFT 

Løb eller hink/løft op 
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BOSU træning 

HOP OP / OPPE 

Hop op på, eller oppe 
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BOSU træning 

OVER TOPPEN 

Op og ned; side til side 
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BOSU træning 

STEP KICK 

Spark frem, ud, bagud 
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BOSU træning 

SQUAT PÅ TOP 

Stå på top, bøj/stræk ben 
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BOSU træning 

BALANCE 

Hold balance på toppen 
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BOSU træning 

VIPPEBRÆT 

Hold balance, variation 
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Kondition 

BASIS SLIDE 

Glid side til side,  
spænd ben, beskyt knæ 
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Kondition 

REBOUNDING 

Hop med variationer 
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Kondition 

SJIPNING 

Sjip med variationer 
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Kondition 

HULAHOOPING 

Sving ring; variationer 
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Kondition 

COREBOARD  

Step og lunge op/ned 
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Kondition 

SIDE HOP 

Skøjtehop side til side, 

på et eller begge ben  
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Kondition 

FITTER  

Krop center, pres ben ud 
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Kondition 

HINK  

Hink samme ben 8, skift 
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Kondition 

TUCK JUMP 

Hop, træk knæ op til bryst 
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Kondi / styrke 

LUNGE WALK          

Gang med dybe skridt 
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Kondi / styrke 

KB SWING 

Spænd bagdel, kip hofte 
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Agility 

REAKTION 

Englehop op, ned,  

om på ryg/sit-up, 

om på mave/ryghæv 
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Agility / styrke 

BURPEE 

Hop ned, armstræk,  

Hop frem og op 
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Agility / styrke 

BOX JUMP 

Hop op m/u nedhop 
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Agility 

FIRKANT HOP 

 
 

Hop        Hop 
venstre        højre 
om, 4           om, 4       
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Agility 
STJERNE HOP, 
Frem/Side/Bagud/Skråt 

retur hop for hvert hop 
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Agility 

DOT DRILL 

Hurtigløb ind i felter 
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Agility 

ZIG-ZAG spurt 

Ned / rør (touch down) 
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Agility 

SLALOMLØB 

Løb F, B, Sidelæns H, V 



__________________________________________________________________ 
 

CIRKELTRÆNING Circuit training programmer og plancher © Marina Aagaard 

149

Agility 

STIGELØB 

Chassé, hurtigløb m.m. 
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Agility 

SLAGSERIER 

Skyggeboks el. sandsæk 
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Styrke 

WALL SQUAT 

Hold stilling. Træk vejr. 

På et eller begge ben 
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Styrke 

SQUAT 

Benbøj ned/op m/u vægt 
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Styrke 

SQUAT JUMP 
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Styrke 

STEP OP 

Træd op, støt, ned, støt 
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Styrke 

DØDLØFT 

Ryg rank; Løft, sænk 
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Styrke 

STIFF-LEGS DL 

Strakt; et el. begge ben 

Tip frem/ret op, m/u vægt 
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Styrke 

LUNGE 

Træd fremad / bagud 

højre/venstre, m/u vægt 
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Styrke 

SIDELUNGE 

  Træd ud/skub retur, 

højre/venstre, m/u vægt 
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Styrke 

BRYSTPRES 

Pres arme lodret op, 

sænk med kontrol 
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Styrke 

ARMSTRÆK 

Smal eller bred 

Bøj og stræk arme 
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Styrke 

T-ARMSTRÆK 

Bøj, stræk og drej  

krop op, højre/venstre 
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Styrke 

TRICEPS DIPS 

Hænder på kant, sænk 

skuldre; bøj/stræk arme 
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Styrke 

PULL / CHIN UP 

Kropshævning; ryg/arme 

Træk op, sænk ned 
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Styrke 

BICEPS CURL 

Bøj og stræk arme 
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Styrke 

SKULDERPRES

Pres lodret op, sænk 
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Styrke 

SIDELØFT 

Løft til vandret, sænk  
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Styrke 

RONING 
Stående eller siddende 

Ro; rygtræk bagud, retur   
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Styrke 

Bent-over ROW 

Ro; saml skulderblade, 

sænk kontrolleret 
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Styrke 

BACK FLY 

Løft og sænk let bøjede 

arme med kontrol 
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Styrke 

RYGTRÆK  

Elastik; træk ned, retur 
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Styrke 

RYGSTRÆK 

Løft overkrop / arme 

sænk kontrolleret 
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Styrke 

HOFTELØFT 

Løft ben og bagdel 

sænk kontrolleret 
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Styrke 

BRO  

Løft og sænk bagdel,  

på et eller begge ben 
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Styrke 

OMV. PLANKE 

Hænder eller underarme 

Bøjede eller strakte ben 

Krabbe. Eller: 
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Styrke 

BENLØFT 
Et eller begge ben,  

løft op fra gulv, sænk 

 

 



__________________________________________________________________ 
 

CIRKELTRÆNING Circuit training programmer og plancher © Marina Aagaard 

176 

Styrke 

SIT-UP 

Curl up eller V-sit, 

overkrop op, sænk ned 
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Styrke 

BENLØFT 
Hængende, lige/side 

Løft knæ op, sænk ned 
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178 

Styrke 

AB CURL 
Mavebøj lige eller skrå, 

overkrop op, sænk ned 
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Styrke 

PLANKE 
Underben eller fødder 

Underarme eller hænder 

Hold stilling. Træk vejret. 
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Styrke 

SIDEPLANKE 

Underben eller fødder 

Underarm eller hånd 

Hold stilling. Træk vejret. 
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Styrke m/bold 

 BALANCE 

Freestyle, fx sid, knæl 
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Styrke m/bold 

ARMSTRÆK 

På lår, underben el. tæer 

Bøj og stræk arme  
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Styrke m/bold 

AB CURL  

Mavebøj m. ben på bold 

Bøj overkrop op, sænk 
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Styrke m/bold 

AB CURL  

Mavebøjning på bold 

Bøj overkrop op, sænk 
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Styrke m/bold 

RYGSTRÆK 

Løft overkrop op,  

sænk kontrolleret 
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Styrke m/bold 

HOFTELØFT 

Løft og sænk ben 
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Styrke m/bold 

KRYDSLØFT 

Modsat arm-ben løft, skift 
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Styrke m/bold 

PLANKE 
Eller Walkout; gå frem 

og tilbage på hænder. 
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Styrke m/bold 

BRO PÅ BOLD 

Hold eller dynamisk, 

sænk bagdel ned og løft 
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Styrke m/bold 

HASE CURL 

Træn baglår, bøj/stræk 

begge eller et ben  

 

 



__________________________________________________________________ 
 

CIRKELTRÆNING Circuit training programmer og plancher © Marina Aagaard 

191

Styrke m/makker 

SQUAT 

Stå stabilt ryg-mod-ryg 

Bøj og stræk ben 
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Styrke m/makker 

SQUAT 

Stå stabilt, hold hænder 

Bøj og stræk ben 
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Styrke m/makker 

RO / RYGTRÆK 

Træk albuer bagud, saml 

skulderblade, hold igen 
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Styrke m/makker 

BAGLÅR CURL 

Nordic Hamstring Curl 

Ben låst; sænk ned, retur 
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Styrke m/makker 

ARMSTRÆK 

Med klap. Gulv eller bold 

Bøj arme, stræk op / klap 
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Styrke m/makker 

PULL-UP INV. 

Makker-kropshævning 

Bøj og stræk arme 
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Styrke m/makker 

KAST M/BOLD 

Fx fremad, bagud, siden 
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Styrke m/makker 

BOLD PAS 

Fx rotation el. stræk, bøj 
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Styrke m/makker 

TRILLEBØR 

Krop vendt op el. ned,  

gå fremad, bagud 
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Styrke m/makker 

QL SIDEBØJ 

Ben låst; bøj op, sænk 

 

 

 

 


