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Introduksjon

"Adrian har sett mine behov fra start

og fått meg til å pushe egne grenser,

finne troen på meg selv innen trening

og ikke minst gi meg gode resultater.

Jeg har gått fra å hate trening til å

glede meg til hver gang - og mye

fordi jeg ser fremgang hver uke. Både

i formen, men også kroppen som

endrer seg. Programmet har gjort at

jeg aldri blir lei og heller ikke

umotivert, men gradvis blir bedre.

Programmet er perfekt for

nybegynnere, eller de som har falt litt

av og trenger ekstra motivasjon. Det

har funket for meg, som aldri trodde

jeg skulle falle for trening."

Du kan sikkert kjenne deg igjen i det å ha forsøkt flere ting uten helt ha fått

det til treningsmessig. System og struktur på treningen til Sophie Elise har

vært avgjørende for fremgangen og progresjonen hennes. Nøye planlagte

treningsøkter og en mer effektiv tilnærming til kostholdet har gitt henne en

langt sterkere og mer utholden og atletisk kropp. Denne planen hennes er

modifisert slik at man kan trene med kun sin egen kroppsvekt, og blir det

enkelt så kan man bruke vekter og stenger på akkurat de samme øvelsene

som er vist i programmet. Hold deg til øvelsene, antall sett og repetisjoner,

men tilpass derimot belastningen utifra utgangspunktet ditt. Enkelt og greit.

Tusen takk og velkommen!
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Hvem er Optimal Trener?

Hvem er Sophie Elises personlige trener?

Optimal Trener ble grunnlagt av Adrian Paul. 

Adrian startet som personlig trener (PT) i en treningssenterkjede så

tidlig som i 2001. Etter å ha jobbet i forskjellige kjeder i 11 år, startet han

Optimal Trening i 2012. Etter kun få år har Optimal Trening blitt Norges

største selvstendige PT senter med alt fra 15 til 20 PT´r til enhver tid. 

 

Optimal Trener ble grunnlagt da Optimal Trening opplevde at de ikke

nådde frem til kunder utenfor sin geografiske rekkevidde når senteret

er lokalisert i Oslo. I dag har Optimal Trener kunder over hele Norge

som følges opp over nett. Optimal Trener er "din PT på nett" med

kompetanse på lik linje med ethvert PT-senter i Norge. 

 

Adrian har i tillegg til å starte opp treningssenter og klinikker vært den

første mannlige "Biggest Loser" coachen på TV Norge. 

OPTIMAL TRENER

Vi har et mål, det er å hjelpe folk oppnå

resultater uavhengig av trender og hva

som er "kult". For deg er vi din

personlige guide til en forbedret helse,

og vi gjør dette ved å gi deg tipsene du

behøver for å få en forbedret fysikk.

 

Med mer enn 18 års erfaring vil vi kunne

hjelpe deg oppnå målene dine

uavhengig av startsituasjon.
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http://www.optimaltrener.no/


Knee to albue,
plankestående

Alle øvelser

Oversikt: Alle øvelsene i programmet 5

Jumping jacks

Reverse snow angel

Elbow to knee,
ryggliggende

Feet to hand,
plankestående

Hand to feet,
ryggliggende

Situps, kun overkropp
og sete opp

Situps hand to ankel,
ryggliggende

Hand to toe,
plankestående

Uttøying, the sun
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Frog, mageliggende
og skvis sete

Glutebridge, et beins

Utfall bakover

Doggy med strikk

Ryggliggende
hofteabduksjon, med strikk

Ryggliggende
hofteabduksjon med

sete i været, med strikk

Knebøy hopp

Splitt hopp

Uttøying sete og bakside
og fremside

Dips på benk, med
strake bein

Oblique clock

Dips på benk, med bøyde
bein

Dips på benk posisjon,
hand to toe

Smale push ups

Diagonale rygghev på
fot/hender

Push ups

Dag 1 Dag 2 Dag 3

Strikk rundt ankler,
rett ut/skrått/rett bak

Planke push ups



Dag 1

Øvelsene 6

1 Jumping jacks 3 sett x 1 minutt

2 Knee to elbow, plankestående 3 sett * 10 rep

3 Reverse snow angel 3 sett * 10 rep

4 Elbow to knee, ryggliggende 3 sett * 10 rep

5 Feet to hand, plankestående 3 sett * 10 rep

6 Hand to feet, ryggliggende 3 sett * 10 rep

7 Situps, kun overkropp og sete opp 3 sett * 10 rep

8 Situps hand to ankel, ryggliggende 3 sett * 10 rep

9 Hand to toe, plankestående 3 sett * 10 rep

10 Uttøying, the sun 3 sett * 10 rep
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Øvelser



Dag 2

Øvelsene 7

1 Strikk rundt ankler, rett ut/skrått 3 sett * 20 rep

2 Frog, mageliggende og skvis sete 3 sett * 10 rep

3 Glutebridge, et beins 3 sett * 10 rep

4 Utfall bakover 3 sett * 10 rep

5 Doggy med strikk 3 sett * 10 rep

6 Ryggliggende hofteabduksjon, m/strikk 3 sett * 10 rep

7
Ryggliggende hofteabduksjon med
sete i været, m/strikk

3 sett * 10 rep

8 Knebøy hopp 3 sett * 10 rep

9 Splitt hopp 3 sett * 10 rep

10 Uttøying sete og bakside og fremside 3 sett * 10 rep
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Dag 3

Øvelsene 8

1 Planke push ups 3 sett * 10 rep

2 Dips på benk, med strake bein 3 sett * 10 rep

3 Oblique clock 3 sett * 10 rep

4 Dips på benk, med bøyde bein 3 sett * 10 rep

5
Dips på benk posisjon, hand
to toe

3 sett * 10 rep

6 Smale push ups 3 sett * 10 rep

7 Diagonale rygghev på fot/hender 3 sett * 10 rep

8 Push ups 3 sett * 10 rep
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Illustrasjoner

Illustrasjon av øvelsene 9

OPPVARMING Jumping jacks
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Stå i planken, trekk kne til albu annethvert ben. Like mange reps til hver side i hvert sett.

1 Knee to elbow, plankestående 3 sett * 10 rep

Stå rett opp og ned.

Hopp så ut med

bena og ta armene

over hodet.

Hvordan gjøre øvelsene
Dag 1

3 sett * 1 minutt



Illustrasjoner

Illustrasjon av øvelsene 10

Jumping jacks
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Trykk korsryggen i gulvet, kjør albu mot diagonal kne annethvert ben

3 Elbow to knee, ryggliggende 3 sett * 10 rep

Hvordan gjøre øvelsene
Dag 1

3 sett * 1 minutt2 Reverse Snow angel 3 sett * 10 rep

Kjør armrotasjon bak ryggen. Like mange reps til hver side i hvert sett. 



Illustrasjoner

Illustrasjon av øvelsene 11

Jumping jacks
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Ligg med bena rett opp. Legg henda på knærne og press de opp mot føttene

5 Hand to Feet, ryggliggende 3 sett * 10 rep

Hvordan gjøre øvelsene
Dag 1

3 sett * 1 minutt4 Feet to Hand, plankestående 3 sett * 10 rep

Stå i planken, kjør fot til hånd annethvert bein. Like mange reps til hver side i hvert sett



Illustrasjoner

Illustrasjon av øvelsene 12

Jumping jacks
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Hold haken til brystet, beveg deg side til side der hånd berører ankel på annenhver fot.

Like mange reps til hver side i hvert sett

7 Situps, Hand to ankel, ryggliggende 3 sett * 10 rep

Hvordan gjøre øvelsene
Dag 1

3 sett * 1 minutt6 Situps, kun overkropp og sete opp 3 sett * 10 rep

Kjør sit ups med korsryggen nedi og løfte sete samtidig som overkroppen



Illustrasjoner

Illustrasjon av øvelsene 13

Jumping jacks
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 Elbow to Knee, ryggliggende

Hvordan gjøre øvelsene
Dag 1

3 sett * 1 minutt8 Hand to toe, plankestående 3 sett * 10 rep

Stå i planken. Kjør hånd til tå diagonalt annethvert bein. Like mange reps til

hver side i hvert sett

Illustrasjoner

Stå i planke, press deretter hofta ned i gulvet, hold armene strake og press kroppen opp og

bakover. Hold posisjonen i 30-60 sekunder.

UTTØYING The Sun



Illustrasjoner

Illustrasjon av øvelsene 14

Strikk rundt ankler, rett
ut/skrått/rett bak
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Hvordan gjøre øvelsene
Dag 2

3 sett * 20 rep

Strikk rundt ankler. Følg mønsteret:  ben ut til siden, inn til senter, ben ut skrått, inn til

senter, ben rett bak, inn til senter. Repeter på ditt andre ben. 

OPPVARMING

Ligg på magen med fotblandene mot hverandre. Press håndflaten ned mot gulvet

samtidig som du løfter bein opp fra bakken uten at føttene glir fra hverandre.

1
Frog, mageliggende og skvis
sete

3 sett * 10 rep
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Hvordan gjøre øvelsene
Dag 2

Løfte sete så høyt som mulig. Like mange reps på hver side i hvert sett

3 Utfall bakover 3 sett * 10 rep

2 Glutebridge, et beins 3 sett * 10 rep

Ta et godt skritt

bakover og la kneet

såvidt berøre gulvet,

skyv fremover og

bytt bein. Like

mange reps på hver

side i hvert sett
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Hvordan gjøre øvelsene
Dag 2

Knestående. Løft beinet rett ut med 90 grader i kneleddet.

Ligg med fotbladene mot hverandre. Press knærne inn og ut.

5
Ryggliggende hofteabduksjon,
med strikk

3 sett * 10 rep

4 Doggy med strikk 3 sett * 10 rep



Oversikt
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Hvordan gjøre øvelsene
Dag 2

Ligg med fotbladene mot hverandre. Løft sete så høyt som mulig og hold

posisjonen. Press knærne inn og ut.

Stå, bøy deg ned til 90 grader og hopp. Lande mykt og gjenta.

7 Knebøy hopp 3 sett * 10 rep

6
Ryggliggende hofteabduksjon
med sete i været, med strikk

3 sett * 10 rep

Stå, bøy deg ned til

90 grader og hopp.

Lande mykt og

gjenta.

Illustrasjon av øvelsene 17
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Hvordan gjøre øvelsene
Dag 2

Stå i splitt og hopp. Like mange reps på hvert bein i hvert sett

Ta et godt skritt bakover og la kneet såvidt berøre gulvet, skyv fremover og bytt bein. Like

mange reps på hver side i hvert sett

8 Splitt hopp 3 sett * 10 rep

UTTØYING Uttøying sete, bakside og fremside

Stå, bøy deg ned til 90 grader og hopp. Lande mykt og gjenta.

Sitt på bakken og ta

det ene benet over

det andre. Bruk

armene til å presse

kne mot brystet.

Stå rett opp og ned,

og trekk et ben opp

bak slik at hælen

treffer rumpa. 
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Hvordan gjøre øvelsene
Dag 3

Strak arm, strake bein, bøy i albuleddet til 90 grader og press deg opp igjen.

2 Dips på benk, med strake ben 3 sett * 10 rep

4 Planke- push ups 3 sett * 10 repPlanke- push ups

Stå i plankeposisjon. Stram mage og

rumpe. Dytt ifra med en og en arm til

du står i pushup stilling. Så ned til

plankeposisjon med en og en arm.

Ta et godt skritt bakover og la kneet såvidt berøre gulvet, skyv fremover og bytt bein. Like

mange reps på hver side i hvert sett

Stå, bøy deg ned til 90 grader og hopp. Lande mykt og gjenta.

Strak arm,

strake bein, bøy

i albuleddet til

90 grader og

press deg opp

igjen.

3 sett * 10 rep1
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Hvordan gjøre øvelsene
Dag 3

Ta et godt skritt bakover og la kneet såvidt berøre gulvet, skyv fremover og bytt bein. Like

mange reps på hver side i hvert sett

3 Oblique clock 3 sett * 10 rep

Stå, bøy deg ned til 90 grader og hopp. Lande mykt og gjenta.

Stå, bøy deg ned til

90 grader og hopp.

Lande mykt og

gjenta.

Strak arm, bøyde bein, bøy i albuleddet til 90 grader og press deg opp igjen.

4 Dips på benk, med bøyde ben 3 sett * 10 rep

Ta et godt skritt bakover og la kneet såvidt berøre gulvet, skyv fremover og bytt bein. Like

mange reps på hver side i hvert sett

Stå, bøy deg ned til 90 grader og hopp. Lande mykt og gjenta.

Strekk ut armene til hver side og press håndflatene ned samtidig som du kjører

strake bein ned fra side til side. Like mange reps på hvert bein i hvert sett

Stå, bøy deg ned til 90 grader og hopp. Lande mykt og gjenta.

Strak arm,

bøyde bein, bøy

i albuleddet til

90 grader og

press deg opp

igjen.
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Hvordan gjøre øvelsene
Dag 3

Hold dips posisjonen, ta hånd til diagonal fot. Like mange reps på hvert bein i hvert sett.

Ta et godt skritt bakover og la kneet såvidt berøre gulvet, skyv fremover og bytt bein. Like

mange reps på hver side i hvert sett

5 Dips på benk posisjon, hand to toe 3 sett * 10 rep

Stå, bøy deg ned til 90 grader og hopp. Lande mykt og gjenta.

Stå, bøy deg ned til

90 grader og hopp.

Lande mykt og

gjenta.

Stå i planken, hendene rett ned fra skuldrene, rolig bevegelse helt ned og press

deg opp på enten strak kropp eller med knærne i gulvet. Start igjen på strak

kropp og kjør rolig ned.

6 Smale push ups 3 sett * 10 rep
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Hvordan gjøre øvelsene
Dag 3

Stå på alle fire. Løft diagonal arm og bein rett opp og så høyt som mulig. Kjør like

mange reps på begge arm/bein i hvert sett

Ta et godt skritt bakover og la kneet såvidt berøre gulvet, skyv fremover og bytt bein. Like

mange reps på hver side i hvert sett

7 Diagonale rygghev på fot/hender 3 sett * 10 rep

Stå, bøy deg ned til 90 grader og hopp. Lande mykt og gjenta.

Stå, bøy deg ned til

90 grader og hopp.

Lande mykt og

gjenta.

Stå i planken, hendene plasseres litt bredere enn skulderbredde, rolig bevegelse helt

ned og press deg opp på enten strak kropp eller med knærne i gulvet. Start igjen på

strak kropp og kjør rolig ned.

8 Push ups 3 sett * 10 rep



Ukeoversikt

Treningskalenderen 23

1 Jumping jacks
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Øvelser dag 1

2 Knee to albue,
plankestående

3 Reverse snow angel

4 Elbow to knee,
ryggliggende

5 Feet to hand,
plankestående

6 Hand to feet,
ryggliggende

7 Situps, kun overkropp
og sete opp

8 Situps hand to ankel,
ryggliggende

9 Hand to toe,
plankestående

10 Uttøying, the sun

Kryss av i oversikten under for de
øvelsene og ukene du har fullført

UKE 1 UKE 2 UKE 3 UKE 4 

3 x 1m

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 10

30 sek+

4 x 1m

3 x 12

3 x 12

3 x 12

3 x 12

3 x 12

3 x 12

3 x 12

3 x 12

30 sek+

5 x 1m

4 x 10

4 x 10

4 x 10

4 x 10

4 x 10

4 x 10

4 x 10

4 x 10

30 sek+

6 x 1m

4 x 12

4 x 12

4 x 12

4 x 12

4 x 12

4 x 12

4 x 12

4 x 12

30 sek+



Ukeoversikt
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1 3 x 20
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Øvelser dag 2

UKE 1 UKE 2 UKE 3 UKE 4 

2 Frog, mageliggende og
skvis sete

3 Glutebridge, et beins

4 Utfall bakover

5 Doggy med strikk

6 Ryggliggende
hofteabduksjon, m/strikk

7 Ryggliggende hofteabduksjon
med sete i været, m/strikk

8 Knebøy hopp

9 Splitt hopp

10 Uttøying sete og
bakside og fremside

Kryss av i oversikten under for de
øvelsene og ukene du har fullført

Strikk rundt ankler, rett
ut/skrått

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 10

30 sek+

3 x 20

3 x 12

3 x 12

3 x 12

3 x 12

3 x 12

3 x 12

3 x 12

3 x 12

30 sek+

4 x 20

4 x 10

4 x 10

4 x 10

4 x 10

4 x 10

4 x 10

4 x 10

4 x 10

30 sek+

4 x 20

4 x 12

4 x 12

4 x 12

4 x 12

4 x 12

4 x 12

4 x 12

4 x 12

30 sek+



Ukeoversikt
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1 Planke push ups
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Øvelser dag 3

UKE 1 UKE 2 UKE 3 UKE 4 

2 Dips på benk, med
strake bein

3 Oblique clock

4 Dips på benk, med
bøyde bein

5 Dips på benk posisjon,
hand to toe

6 Smale push ups

7 Diagonale rygghev på
fot/hender

8 Push ups

9 Uttøying bakside arm
og bryst

Kryss av i oversikten under for de
øvelsene og ukene du har fullført

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 10

3 x 12

3 x 12

3 x 12

3 x 12

3 x 12

3 x 12

3 x 12

3 x 12

3 x 12

4 x 10

4 x 10

4 x 10

4 x 10

4 x 10

4 x 10

4 x 10

4 x 10

4 x 10

4 x 12

4 x 12

4 x 12

4 x 12

4 x 12

4 x 12

4 x 12

4 x 12

4 x 12



Avsluttende ord 26

Tusen takk for at du tok deg tid til å
sjekke ut treningsprogrammet mitt!

Dette er et av programmene som fungerer best

på meg i min travle hverdag. Her er mulighetene

store for å trene både med og uten vekter. Et

komplett treningsplan for deg som ønsker

struktur neste 4 ukene. Lykke til og tægg meg

gjerne i storyen din!

Klem,

Sophie Elise

I samarbeid med Optimal Trener


