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EN	  UGE	  UDEN	  TUT	  

En	  uge	  på	  Vork	  med	  fokus	  på	  kost	  og	  motion	  
	  

	   	  



KOST	  
	  

Madplan	  	  

	  

Søndag	  Ayurveda	  (fra	  bogen:	  Spis	  dig	  mere	  lykkelig,	  Nicolay	  Zederlinn	  2012)	  

• Frokost:	  græskartærte	  +	  fyldte	  squash	  	  
• Aften:	  sellerifritter	  og	  risdeller	  	  

Mandag	  Kalorietælning	  	  

Tirsdag	  Kalorierestriktioner	  

• 1500	  for	  piger,	  2000	  for	  drenge	  
• Aften:	  wok	  m.	  ris	  	  

Onsdag	  Paleo	  	  

• Frokost:	  Paleo	  pizza	  +	  paleobrød	  
• Aften:	  kyllingegryde	  og	  grøntsagsmos	  	  
• nat:	  milkshake	  

Torsdag	  Raw	  food	  

• Morgen:	  havregrød	  m	  æble	  og	  nødder	  
• Frokost:	  bulgurssalat	  	  
• Snack:	  konfektruller	  
• Aften:	  lasagne	  



	   	  



	  

	   	  



	  

	  



	  

	  

	  



WOK	  15	  personer	  
	  

kyllingefilet	   2250	   gram	  
vandkastanjer	   500	   gram	  

olie	   12	   spsk	  
hvidløg	   12	   fed	  

løg	   11	   stk	  
frisk	  ingefær	   2	   bakker	  

gulerødder	   18	   stk	  
soja	  sauce	   0,3	   L	  

broccoli	   2	   stk	  
sød	  chilisauce	   1	   L	  

peberfrugt	   8	   stk	  
chili	  frisk	   6	   stk	  

champignoner	   1500	   gram	  
kokosmælk	   3	   ds	  

bønnespirer	   1000	   gram	  
ris	   15	   dl	  

hvidkål	   2250	   gram	  

	   	   	  

	  

Rens	  grøntsagerne,	  gulerødder	  skæres	  I	  fine	  strimler,	  peberfrugt,	  champignoner,	  hvidkål,	  
vandkastanjer,	  løg	  skæres	  I	  tynde	  skiver	  (julienne).	  Broccolien	  deles	  I	  små	  buketter.	  Husk	  at	  
adskille	  grøntsagerne	  fremfor	  at	  lægge	  dem	  I	  en	  stor	  bunke,	  da	  de	  skal	  have	  forskellig	  
tilberedningstid.	  Kyllingekødet	  skæres	  I	  strimler.	  Skræl	  ingefæren	  og	  riv	  det	  på	  den	  grove	  side	  
af	  rivejernet,	  hak	  chilli	  –	  fjern	  kernerne	  inden	  (tag	  evt.	  handsker	  på).	  

Start	  med	  at	  svitse	  løg,	  ingefær,	  hvidløg,	  chilli,	  gulerødder	  og	  hvidkål	  I	  varm	  olie	  I	  ca	  3	  
minutter.	  Tilsæt	  øvrige	  grøntsager	  undtagen	  bønnespirer,	  og	  svits	  med	  de	  øvrige	  grøntsager	  I	  
yderligere	  2	  minutter.	  Tilsæt	  kokosmælk,	  soya	  og	  smag	  til	  med	  salt	  og	  peber	  evt	  mere	  soya.	  
Evt.	  lidt	  chilisauce	  hvis	  det	  mangler	  sukker,	  men	  gem	  størstedelen	  så	  man	  kan	  komme	  det	  på	  
bagefter	  efter	  smag.	  	  
	  

Sæt	  risene	  over	  30	  min	  før	  ønsket	  spisetid.	  1	  person	  =	  1	  dl	  ris.	  Der	  skal	  tilsættes	  1/3	  mere	  
vand	  end	  ris.	  Ex	  6	  dl	  ris	  til	  9	  dl	  vand.	  Koges	  I	  ca	  10	  min	  med	  låg	  og	  lad	  derefter	  stå	  I	  5	  min	  
uden	  varme	  men	  med	  låg	  til	  risene	  er	  færdige.	  	  

	  



Blomkålspizza – 5 Pers. 

 
1	  stor	  pizzabund	  	  

400	  g	  blomkål	  

2	  æg	  	  

150	  g	  revet	  ost	  (gerne	  med	  smag,	  fx	  cheddar)	  	  

1	  spsk	  tørret	  oregano	  

2	  spsk	  loppefrøskaller	  	  	  

	  

Fyld:	  	  

5-‐6	  spsk	  Passata	  

	  ca.	  200	  g	  revet	  ost	  	  

1	  pakke	  parmaskinke	  	  

10-‐12	  hele	  sorte	  oliven	  

	  5-‐6	  soltørrede	  tomater	  i	  olie	  	  

lidt	  finthakket	  blød	  timian	  

	  

eller	  hvad	  fantasien	  byder	  	  

	  

Fremgangsmåde:	  

Bund:	  Opvarm	  ovnen	  til	  230	  grader	  varmluft.	  Riv	  blomkålen	  fint	  på	  foodprocessoren.	  Rør	  æg,	  
ost,	  oregano	  og	  loppefrøskaller	  godt	  sammen	  med	  blomkålen	  i	  en	  skål.	  Kom	  blomkålsdejen	  ud	  
på	  en	  bageplade	  med	  bagepapir	  og	  fordel	  dejen	  godt	  helt	  ud	  til	  kanterne.	  Jeg	  foretrækker	  at	  
bruge	  hænderne,	  men	  du	  kan	  også	  lægge	  et	  stykke	  film	  henover	  og	  bruge	  kagerullen.	  Bag	  
pizzabunden	  i	  ovnen	  i	  12-‐13	  minutter,	  eller	  indtil	  den	  er	  blevet	  gylden.	  Tag	  den	  ud	  ad	  ovnen,	  
men	  lad	  ovnen	  være	  tændt.	  	  	  

Fyld:	  Smør	  pizzabunden	  med	  Passata,	  læg	  et	  lag	  revet	  ost	  på	  og	  til	  sidst	  skiverne	  af	  
parmaskinke	  på	  toppen	  sammen	  med	  oliven,	  soltørrede	  tomater	  i	  skiver.	  Kom	  pizzaen	  i	  ovnen	  
og	  bag	  den	  i	  ca.	  5-‐10	  minutter,	  til	  osten	  er	  smeltet.	  Lad	  pizzaen	  køle	  lidt	  af	  inden	  servering.	  Så	  
hænger	  den	  bedst	  sammen.	  Kom	  lidt	  timian	  på	  toppen.	  
	  



Den	  berømte	  kyllingegryde	  til	  4	  
personer.	  Denne	  opskrift	  4	  dobles	  
	  
Ingredienser 
• 1000 gram løg, renset vægt 

• 1 stk stort fed hvidløg 

• 1,5 dl andefedt (klaret smør, smør eller olivenolie kan evt. bruges) 

• 1 stk stor kanelstang, delt i to 

• 35 gram ds. tomatkoncentrat 

• 1 tsk af hver: stødt cayennepeber, stødt kardemomme, stødt allehånde 

• 0,5 tsk af hver: stødt ingefær, stødt nellike 

• 4 tsk løgpulver 

• - Saften af 1 citron 

• smag til med salt, retten skal have en del 

• 1000 gram kyllingelår (3 kyllingelår pr. person) 

Fremgangsmåde 
1. Løgene pilles, deles på midten og skæres i tynde skiver. 
2. Hvidløgsfedet pilles og skæres i tynde skiver. 
3. Andefedtet varmes op i en stor gryde og løg og hvidløg tilsættes. 
4. Løgene skal nu stå til de bliver bløde og falder sammen. Rør rundt undervejs. 
5. Tilsæt kanelstangen (del den i to), krydderier (pånær salt), puré og citronsaft. Lad simre 

1 times tid på lav varme. 
6. Smag til med salt og hvad der ellers måtte mangle. 
7. Kyllingelårerne tilsættes. 
8. Tilbered med låg på gryden ved ikke for høj varme (løgene brænder på) og omrør ofte. 
9. Retten er færdig, når kyllingelårerne er færdige (dvs. 45-75min. simretid). 
 
Selleri, pastinak og gulerodsmos serveres til og koriander  
Rens og skær grøntsagerne i grove stykker, koges uden salt til de er godt møre og moses 
med et piskeris til det har en mos lignende konsistens og tilsæt salt og peber. 
	  

	  



MILKSHAKE	  
Mandelmælk	  1	  L	  	  

1	  cup	  mandler	  iblødsættes	  natten	  over.	  	  

	  

Blend	  mandler	  med	  3-‐4	  cups	  vand	  I	  1	  minut.	  Tilføj	  dadler	  eller	  honing	  hvis	  ønsket.	  Si	  
mandelmælken	  

Kan	  holde	  sig	  I	  lufttæt	  emballage	  4-‐5	  dage	  

	  

Chokolade	  -‐	  Banan	  smoothie	  

1	  banan	  mellemstr.	  

2	  isterninger	  

1	  cup	  mandelmælk	  

1	  spsk	  raw	  kakaopulver	  

Blend	  1	  minut	  

	  



	  

	  

	  

	  



	  

	   	  



	  

Denne	  opskrift	  skal	  3	  dobles	  

Konfektruller	  
	  

300	  g	  dadler	  

2,5	  dl	  cashewnødder	  

2,5	  dl	  kokosmel	  

½	  dl	  appelsinsaft	  

2-‐4	  spsk	  raw	  kakaopulver	  

1	  tsk	  vaniljepulver	  

1	  knivspids	  cayenne	  

evt	  reven	  appelsinskræl	  –	  kun	  hvis	  øko	  

	  

kokosmel	  til	  at	  rulle	  stængerne	  i	  

	  

Kom	  nødderne	  I	  foodprocessoren	  og	  hak	  dem	  indtil	  de	  er	  så	  finthakkede	  som	  muligt.	  Tilsæt	  de	  
øvrige	  ingredienser	  og	  blend	  indtil	  konsistensen	  er	  fast	  og	  der	  begynder	  at	  danne	  sig	  en	  
klump.	  Smag	  om	  nødvendigt	  til	  med	  ekstra	  kakao.	  Hvis	  den	  er	  for	  tør,	  tilsæt	  en	  smule	  vand.	  

Tag	  en	  god	  håndfuld	  af	  massen	  og	  rul	  den	  ud	  til	  en	  aflang	  rulle	  ca	  3	  cm	  tyk.	  Rul	  stangen	  I	  
kokosmel.	  Du	  kan	  også	  forme	  til	  små	  kugler	  som	  du	  efterfølgende	  ruller	  I	  kokosmel.	  

Sæt	  dem	  I	  køleskab	  eller	  fryser	  natten	  over	  

	  



Lasagne	  med	  cashew	  ost	  and	  basilikum	  
tomatsovs	  
Denne	  opskrift	  skal	  5	  dobles	  
	  
Lasagnebund	  
1	  zucchini	  (skæres	  på	  mandolinjern)	  
	  
Cashew	  ost:	  
100	  g	  cashews	  
2	  fed	  hvidløg	  
1	  spsk	  frisk	  citronsaft	  
1-‐2	  tsk	  tørret	  rosmarin	  
Salt	  and	  pepper	  efter	  smag	  
Blend	  og	  tilføj	  evt.	  ekstra	  vand	  til	  den	  rette	  konsistens	  er	  
nået	  ca	  som	  normal	  bechamelsovs	  

	  
	  
tomatsovs:	  
4	  tomater	  
6	  soltørrede	  tomater	  (iblødsættes	  10	  min	  inden)	  
½	  rødløg	  
3	  spsk	  olivenolie	  
2	  fed	  hvidløg,	  presset	  
2	  store	  dadler	  
1	  tsk	  æblecidereddike	  
rosmarin	  (start	  med	  1	  tsk)	  
1	  helt	  bundt	  frisk	  basilikum	  
tørret	  basilikum	  (start	  med	  1	  tsk)	  
timian	  (start	  med	  1	  tsk)	  
salt	  og	  peber	  

Del	  tomater	  i	  kvarte,	  fjern	  kernerne	  og	  den	  vandede	  midte.	  Kom	  alle	  dele	  i	  blender	  og	  
blend	  indtil	  saucen	  erensartet.	  Tilføj	  tørrede	  krydderier	  -‐	  Husk	  at	  smage	  til!	  
	  
Øvrige	  lag	  
tomater	  i	  skiver	  
spinatblade	  
	  
	  
	  

	  

	  



TRÆNING	  
Ugeprogram	  

Søndag:	  	  

• Intro	  
Navnelege:	  stok	  og	  torpedo	  
Forventningsfrugtsalat	  

• Sundhedsprofil.	  Motion-‐online.dk	  finder	  du	  en	  masse	  andre	  nyttige	  redskaber!	  	  
http://www.motion-‐online.dk/sundhed_og_vaegt/sundhed_generelt/sundhedsprofil/	  	  

Mandag:	  	  

• crossfit	  
	  

• Rystesammen	  
ballonkamp	  
indre	  dyr	  	  
tændstiksamarbejdsøvelse	  
partneryoga	  	  
batterileg	  
ballebold	  	  

• lave	  opvarmningsprogrammer	  
• barfodsløb	  

Tirsdag:	  

• Charlotte	  Bircow	  work	  out	  

Onsdag:	  	  

• Dans	  til	  Get	  lucky	  
• fodbad	  	  
• massage	  	  	  
• yoga	  

Torsdag	  	  

• Gruppernes	  døgn	  	  
Abseil	  fra	  silo	  	  
Fitnessdk:	  bodyattack/boksetræning	  
Amerikansk	  fodbold	  	  

Fredag:	  	  

• Den	  store	  finale	  (uuuh)	  

Lørdag	  	  

• levere	  1	  dråbe	  sved	  på	  30	  min	  



Morgengymnastik	  
Rank	  dem	  med	  Kaptajn	  Jespersen	  
http://www.youtube.com/watch?v=ZzH8KcWLgCA	  	  

Ryste	  sammen	  modul	  	  
	  
Ballonleg	  –	  to	  hold,	  alle	  får	  en	  ballon	  på	  sig	  og	  det	  gælder	  om	  at	  forsvare	  sit	  eget	  hold	  balloner	  
og	  smadre	  det	  modsatte	  holds	  balloner	  

indre	  dyr:	  forestil	  dig	  dit	  indre	  dyr,	  bagefter	  skal	  andre	  gætte	  det	  

tændstikleg	  –	  samarbejdsøvelse.	  Uden	  at	  snakke	  sammen	  skal	  man	  som	  hold	  kunne	  
præsentere	  et	  hvilket	  som	  helst	  antal	  tændstikker.	  Man	  skal	  derefter	  uden	  at	  snakke	  sammen	  
finde	  et	  system	  til	  at	  kunne	  gøre	  det.	  

partneryoga	  –	  søg	  på	  nettet	  og	  I	  finder	  alle	  billederne	  

Balle	  bold	  –	  Landsdel	  4	  (står	  I	  Århus	  2.	  har	  et	  sæt	  ballebold	  der	  frit	  kan	  benyttes)	  

Batteri	  
Antal:	  10-‐30	  deltagere	  

Alder:	  8	  år	  og	  opefter	  

Tid:	  10-‐60	  minutter	  

Materialer:	  	  

2	  stationer	  	  alle	  på	  holdet	  kan	  holde	  fast	  i	  fx:	  

 2	  rafter	  stukket	  i	  jorden	  
 2	  fodboldmål	  

Beskrivelse:	  

Man	  deler	  antallet	  af	  deltager	  så	  man	  har	  2	  hold	  med	  lige	  mange	  på	  hver.	  

Holdene	  skal	  holde	  fast	  i	  deres	  base-‐genstand	  (rafter	  i	  jorden,	  fodbold	  mål	  el	  lign)	  denne	  
genstand	  er	  holdets	  opladestation.	  	  
Der	  skal	  være	  mellem	  10-‐30	  meters	  afstand	  imellem	  hvert	  holds	  genstand.	  

Hver	  enkel	  person	  på	  holdet	  er	  nu	  et	  batteri	  der	  er	  fuldt	  opladt	  når	  de	  rører	  ved	  deres	  
opladestation.	  Når	  en	  deltager	  løber	  væk	  fra	  opladestationen	  mister	  de	  ”energi”	  i	  henhold	  
med	  den	  tid	  de	  er	  væk	  fra	  opladestationen.	  	  

Hvis	  deltager	  A	  ude	  i	  området	  imellem	  opladestationerne	  møder	  deltager	  B	  der	  har	  været	  ude	  
i	  længere	  tid	  så	  kan	  deltager	  A	  fange	  deltager	  B	  da	  deltager	  A	  har	  mere	  energi	  end	  deltager	  B.	  	  
Hvis	  deltager	  B	  bliver	  fanget	  skal	  deltageren	  fredeligt	  gå	  tilbage	  sammen	  med	  deltager	  A	  til	  



dennes	  opladestation.	  Her	  skal	  deltager	  B	  holde	  fast	  i	  oplade	  stationen	  og	  række	  sin	  hånd	  ud	  
så	  en	  medspiller	  kan	  komme	  og	  befri	  ved	  at	  klappe	  deltageren	  i	  hånden.	  

Hvis	  endnu	  en	  deltager	  bliver	  fanget	  kan	  denne	  person	  hjælpe	  deltager	  B	  ved	  at	  danne	  en	  
kæde	  så	  der	  er	  større	  mulighed	  for	  at	  deltager	  B	  kan	  bliver	  befriet.	  

Tip:	  

Send	  en	  medspiller	  frem	  imod	  modstanderens	  banehalvdel	  og	  lok	  derved	  en	  modstander	  til	  at	  
komme	  nærmere	  opladestationen	  så	  medspillerne	  kan	  fange.	  
	  
Hvis	  i	  gerne	  vil	  finde	  et	  vinder	  hold	  så	  drop	  reglen	  med	  at	  man	  må	  danne	  en	  kæde	  derved	  
fortsætter	  legen	  ikke	  ud	  i	  det	  uendelige.	  

Crossfit	  	  
Opvarming	  

• The	  Zoo	  
o Duck	  Walk	  http://www.youtube.com/watch?v=A_xEJwwuX6Y	  	  
o Bear	  Crawl	  http://www.youtube.com/watch?v=BF8RJsjVISY	  	  
o Alligator	  http://www.youtube.com/watch?v=SGVibrQrVWE	  	  
o Bunny/Frog	  Jump	  http://www.youtube.com/watch?v=ot_to1gZwjI	  	  

• Burpee	  over	  planke	  
o En	  person	  star	  i	  planke	  mens	  den	  anden	  laver	  burpees	  henover	  

• Trillebør	  
	  
Workout	  Of	  the	  Day	  (WOD)	  

Man	  skal	  bruge	  et	  spil	  kort	  og	  noget	  
musik	  med	  masser	  af	  power.	  
Man	  trækker	  et	  kort	  af	  gangen,	  laver	  
planke/squats,	  trækker	  et	  kort,	  
planke/squats	  osv.	  indtil	  hele	  
bunken	  er	  væk,	  eller	  man	  ikke	  gider	  
mere.	  

• Spar	  –	  Push	  up	  
• Hjerte	  –	  Burpee	  
• Klør	  –	  Atomic	  Sit-‐up	  
• Ruder	  –	  Backextensions	  
• Es	  –	  Mountain	  Climbers	  
• Joker	  –	  Sprællemænd	  

Mellem	  hvert	  kort	  –	  Skiftevis	  planke	  og	  20	  jump	  squats	  

Hvad	  er	  Crossfit?	  

Meget	  simpelt	  sagt,	  så	  er	  det	  gammeldags	  cirkeltræning	  krydret	  med	  en	  masse	  testosteron,	  
hård	  musik	  og	  en	  masse	  ’Do	  or	  die’-‐kultur.	  

Crossfit	  bruger	  ingen	  maskiner,	  pånær	  romaskiner,	  men	  derimod	  kettlebells	  vægstænger,	  
bildæk,	  pull-‐up	  bar,	  reb	  og	  andre	  rå	  træningsredskaber.	  



Crossfit	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  udøve	  funktionelle	  bevægelser,	  hvilket	  vil	  sige	  fuldt	  
bevægelsesmønstre	  frem	  for	  isolerede	  øvelser	  som	  biceps	  curl.	  
Øvelserne	  udføres	  med	  relativt	  høj	  intensitet	  over	  en	  relativ	  kort	  periode	  for	  at	  træne	  både	  
styrke,	  kondition	  og	  udholdenhed.	  
Det	  var	  en	  meget	  kort	  forklaring,	  læs	  gerne	  mere	  på	  nettet.	  

Barfodsløb	  
Pose	  running,	  Chi	  Running,	  Natural	  Running	  eller	  barfodsløb	  er	  alle	  forskellige	  varianter	  af	  
den	  nyeste	  løbetrend.	  

Inden	  du	  læser	  videre,	  så	  skal	  det	  siges,	  at	  der	  er	  meget	  delte	  meninger	  om,	  hvorvidt	  
barfodsløb	  er	  den	  rigtige	  måde	  at	  løbe	  på,	  eller	  blot	  en	  dille.	  Så	  læs	  følgende	  beskrivelse	  med	  
en	  vis	  kritisk	  sans	  og	  løb	  som	  det	  passer	  dig	  bedst.	  

Hvis	  man	  overvejer	  at	  begive	  sig	  ud	  i	  barfodsløb,	  så	  er	  det	  vigtig	  at	  starte	  langsomt	  ud,	  da	  
både	  muskler	  og	  hjerne	  kræver	  tilvænning.	  Lægger	  man	  for	  hårdt	  ud,	  så	  risikerer	  man	  skader.	  

Back	  to	  basics	  

Hvor	  traditionel	  jogging	  har	  et	  bevægemønster,	  der	  starter	  på	  hælen,	  ruller	  hen	  over	  hele	  
foden	  og	  sætter	  af	  på	  forfoden,	  så	  løber	  barfodsløbere,	  ifølge	  dem	  selv,	  som	  naturen	  har	  
designet	  kroppen.	  

Ved	  at	  lande	  på	  fodballen	  lige	  bag	  storetåen	  først,	  og	  et	  splitsekund	  efter	  sætte	  hele	  foden	  i,	  så	  
kan	  man	  udnytte	  den	  naturlige	  elasticitet,	  der	  er	  i	  akillessenen	  og	  svangen.	  

Tre	  principper	  

• Balance	  
o Hvor	  mange	  joggere	  har	  en	  let	  hældning	  forover,	  og	  muligvis	  et	  knæk	  i	  hoften,	  

så	  bør	  holdningen	  hos	  en	  barfodsløber	  være	  stort	  set	  lodret	  og	  uden	  et	  knæk	  i	  
hoften.	  	  Hvis	  man	  begynder	  at	  hælde	  eller	  knække	  i	  hoften,	  så	  kommer	  kroppen	  
i	  ubalance,	  hvilket	  gør	  det	  praktisk	  talt	  umuligt	  at	  løbe	  med	  den	  rigtige	  holdning	  

• Kadence	  
o For	  at	  kunne	  udnytte	  elasticiteten	  i	  sin	  akillessene	  og	  svang,	  er	  man	  nødt	  til	  at	  

holde	  en	  kadence	  på	  180	  bpm,	  med	  andre	  ord	  tre	  skridt	  i	  sekundet.	  
• Slap	  af	  

o Når	  man	  løber	  barfodsløb,	  så	  skal	  man	  slappe	  af	  i	  hele	  kroppen,	  især	  skuldre,	  
håndled	  og	  ankelled.	  

Sko	  

I	  forhold	  til	  traditionelle	  løbesko,	  der	  ofte	  har	  en	  større	  eller	  mindre	  grad	  af	  pronationskile	  og	  
støddæmpning,	  så	  har	  minimalistsko	  en	  meget	  tynd	  sål	  og	  ingen,	  eller	  lille,	  højdeforskel	  
mellem	  hæl	  og	  forfod.	  

Hvis	  du	  vil	  vide	  mere…	  

Vil	  man	  kaste	  sig	  ud	  i	  barfodsløb,	  med	  eller	  uden	  sko,	  så	  kan	  det	  være	  en	  god	  ide	  at	  læse	  lidt	  
om	  det	  på	  nettet	  først,	  og	  måske	  deltage	  i	  en	  workshop	  med	  en	  barfodscoach.	  

Personligt	  har	  jeg	  selv	  været	  til	  workshop	  hos	  Posemand	  og	  inden	  da	  har	  jeg	  lært	  meget	  af	  
hans	  artikler	  og	  videoer,	  som	  kan	  findes	  her:	  http://posemand.dk/artikler	  	  



Det	  skal	  dog	  siges,	  at	  der	  findes	  mange	  andre	  hjemmesider	  og	  coaches	  end	  Posemand.	  

Yoga	  
Yoga	  er	  en	  stille	  og	  rolig	  fysisk	  aktivitet,	  der	  
alligevel	  sætter	  store	  krav	  til	  styrke,	  smidighed,	  
balance	  og	  udholdenhed.	  

Der	  finds	  flere	  forskellige	  typer	  af	  yoga,	  der	  har	  
mere	  eller	  mindre	  fokus	  på	  enten	  styrke,	  
smidighed,	  balance	  og	  udholdenhed.	  

Da	  jeg	  stadig	  er	  meget	  ny	  ud	  i	  yoga,	  så	  vil	  jeg	  ikke	  
skrive	  en	  masse	  kloge	  ting,	  men	  blot	  ligge	  det	  
program	  ud,	  som	  I	  I	  store	  træk	  belv	  udsat	  for.	  

Eksempel	  på	  en	  times	  yoga	  

Sæt	  dig	  i	  skrædderstilling	  eller	  halvlotus.	  Slip	  alle	  
tanker.	  

Yoga	  er	  ikke	  bare	  gymnastik,	  men	  et	  spørgsmål	  
om	  at	  være	  bevidst	  om	  sin	  krop,	  åndedræt	  og	  sig	  
selv.	  At	  være	  til	  stede	  i	  nuet	  og	  lukke	  alt	  andet	  ude.	  

3	  store	  vejtrækninger	  ind	  gennem	  næsen,	  ud	  
gennem	  mund	  

• Ujjai-‐vejrtrækning	  –	  Ånd	  gennem	  næsen,	  
brug	  bryst	  og	  ryg	  aktivt	  –	  Ikke	  mave,	  evt.	  
hånd	  

• Bækkenlås	  –	  Først	  100	  %	  på	  ind,	  slip	  på	  ud	  
–	  Efterfølgende	  20	  %	  

• Mavelås	  –	  Sug	  navlen	  ind,	  som	  et	  par	  stramme	  bukser	  
Husk	  ikke	  at	  overstrække	  albuer	  og	  knæer	  

Solhilsen	  x	  5	  

• Stå	  med	  let	  spredte	  ben	  og	  husk	  bækken	  og	  mavespænding	  
• Armene	  over	  hovedet	   Ind	  
• Fold	  i	  hoften,	  hænder	  i	  gulvet	   Ud	  
• Højre	  ben	  tilbage	   	   Ind	  
• Venstre	  ben	  til	  hundestræk	   Ud	  
• Planke	  
• Upward	  Dog	   	   Ind	  
• Hundestræk	   	   Ud	  
• Højre	  ben	  frem	   	   Ind	  
• Venstre	  ben,	  fold	  hofte,	   Ud	  
• Armene	  over	  hovedet	   Ind	  
• Saml	  foran	   	   Ud	  

Kriger	  



• Kriger	  1	  
o Stort	  skridt	  bagud	  
o Hofte	  og	  hoved	  lige	  frem	  
o Arme	  over	  hovedet	  
o Bøj	  knæet	  

• Kriger	  2	  
o Åben	  hofte	  
o Fod	  vinkelret,	  yderside	  i	  gulvet	  
o Træk	  numsen	  ind	  

• Kriger	  3	  
o Bøj	  overkrop	  frem	  i	  forlængelse	  af	  bagerste	  ben	  
o Den	  ene	  arm	  støtter	  på	  enten	  knæ	  eller	  gulv	  
o Den	  anden	  peger	  i	  samme	  retning	  som	  overkroppen	  
o Hovedet	  kigger	  op	  

Balance	  

• Træ	  
o Læg,	  Inderlår	  eller	  hofte	  –	  IKKE	  KNÆ	  
o Pres	  hoften	  åben,	  luk	  evt.	  Øjnene	  
o Stræk	  benet	  –	  Først	  frem,	  derefter	  til	  siden	  

• Flyver	  
o Stå	  på	  et	  ben,	  foroverbøjet	  med	  vandret	  krop	  
o Arme	  til	  siden	  eller	  frem	  
o Åben	  hofte,	  stå	  mellem	  to	  glasplader	  

Styrke	  

• Bro	  
• Frø/Klovn/Hovedstand	  

Afspænding	  

Tag	  et	  glas	  vand	  evt.	  en	  trøje	  

Læg	  dig	  på	  ryggen,	  træk	  benene	  op,	  rul	  frem	  og	  tilbage	  

Læg	  dig	  fladt	  på	  gulvet	  som	  du	  lyster.	  

3	  store	  indåndinger	  gennem	  næsen,	  ud	  gennem	  mund.	  Slip	  Ujjai	  

Mærk	  hvordan	  hver	  muskel	  slapper	  af	  

	  

Den	  store	  finale	  (uuh)	  
Kontakt	  Peter,	  hvis	  I	  vil	  have	  det	  fulde	  løb	  dvs.	  o-‐løbsplade	  og	  post	  til	  udprint	  
(peterrandorff@gmail.com)	  

	  
Beskrivelse:	  



Løbet	  går	  ud	  på	  at	  deltagerne	  skal	  igennem	  nogle	  forskellige	  fysiske	  og	  psykiske	  udfordringer	  
inden	  for	  2	  timer.	  Der	  bliver	  taget	  tid	  fra	  starten	  af	  løbet	  hvorefter	  deltagerne	  skal	  igennem	  10	  
opgaver	  der	  godkendes	  	  ved	  et	  klip	  fra	  en	  O-‐løbs-‐dims	  enten	  givet	  af	  instruktøren	  eller	  som	  en	  
afsluttende	  del	  af	  opgaven.	  	  

Formen	  på	  løbet	  er	  et	  Stjerneløb	  hvor	  hver	  enkel	  opgave	  skal	  trækkes	  ved	  at	  udføre	  den	  ”lille”	  
udfordring	  der	  står	  på	  kortet	  (tag	  10	  armbøjninger,	  få	  fat	  i	  en	  dråbe	  sved	  osv.)	  	  

Der	  gives	  7200	  point	  fra	  starten	  af	  der	  svare	  til	  hvert	  eneste	  sekund	  i	  2	  timer.	  Den	  tid	  
personen	  kommer	  ind	  på	  er	  den	  tid	  der	  skrives	  ned	  og	  det	  antal	  point	  man	  har	  fået.	  Hvis	  nogle	  
af	  opgaverne	  ikke	  er	  løst	  gives	  der	  200	  minus	  point	  pr	  opgave.	  (nedtællingsur	  i	  sekunder:	  
http://7is7.com/otto/countdown.html)	  

Løbet	  slutter	  først	  når	  alle	  personer	  har	  været	  igennem	  alle	  opgaver	  el.	  alle	  personer	  er	  i	  mål.	  

	  

Før	  løbet	  (hvad	  skal	  gøres	  klar):	  

	  

10	  opgaver	  skal	  gøre	  klar	  forskellige	  steder	  rundt	  omkring.	  Disse	  10	  steder	  skal	  findes	  og	  
gøres	  klar	  sådan	  at	  de	  ikke	  er	  for	  langt	  væk.	  

Posterne	  behøver	  ikke	  alle	  være	  bemandet	  da	  deltagerne	  ved	  nogen	  af	  posterne	  ikke	  har	  
mulighed	  for	  at	  snyde.	  

	  



Opbygning	  af	  selve	  løbet	  

	  

1. Deltagerne	  gøres	  klar	  
Hver	  opgave	  bliver	  gennemgået	  Hver	  person	  på	  holdet	  får	  bundet	  en	  O-‐løbsplade	  om	  
håndledet	  med	  24	  antal	  rum	  der	  kan	  blive	  klippet	  i	  forhold	  til	  opgaverne.	  	  
	  	  

2. Fordeling	  af	  deltagerne	  
Hvem	  når	  først	  tilbage	  fra	  et	  punkt,	  hvem	  kan	  først	  løse	  denne	  opgave	  hurtigst	  el.	  andet.	  

	  

3. Deltagerne	  kan	  vælge	  imellem	  10	  opgaver	  
De	  10	  opgaver	  har	  hver	  sin	  brik	  der	  ligger	  på	  jorden	  ved	  Start.	  Når	  deltageren	  har	  valgt	  
en	  opgave	  udføres	  den	  lille	  opgave	  (LO)	  på	  toppen	  for	  at	  kunne	  vende	  brikken.	  

	  

1. Slæbe	  Kano	  fra	  A-‐stolpe	  til	  B-‐stolpe.	  (2	  klip)	  
Klip	  ved	  A-‐stolpe	  og	  B-‐stolpe	  
(LO:	  5	  burpees)	  
	  

2. Slackline	  (1	  Klip)	  
Godkendes	  af	  instruktør	  

(LO:	  5	  armbøjninger)	  

	  

3. Dækløb	  og	  mælkekasser	  (1	  klip)	  
Klip	  ved	  slutpunkt	  

(LO:	  5	  Squat)	  

	  

4. Præcisionskast	  (1	  klip)	  
Godkendes	  af	  instruktør	  
(LO:	  5	  mavebøjninger)	  
	  

5. O-‐Løb	  (7	  klip)	  
Almindelig	  O-‐løbs	  opgave	  med	  kort	  

(LO:	  5	  Rygbøjninger)	  
	  

6. Militærbane	  –	  Kravle	  under	  pigtråd	  (5	  klip)	  
Forskellige	  klip	  under	  pigtråden	  
(LO:	  57*98	  =	  5589)	  
	  

7. Rebus	  eller	  anden	  logisk	  opgave.	  (1	  klip)	  
Godkendes	  af	  Intruktør	  
(http://www.alexanderbandfanklub.dk/rebus/rebus.html)	  
(LO:	   ��	  =	  7)	  

8. Samle-‐legofigur	  løb	  hen	  til	  figur	  (1	  klip)	  
Godkendes	  af	  Instruktør	  



(LO:	  987-‐486=501	  )	  
	  

9. Op	  i	  højden	  (1	  klip)	  
Evt.	  Hjælp	  fra	  Gorilla-‐Park	  Gruppen.	  
(LO:	  7840+3654=11494)	  
	  

10. Find	  kode	  i	  klam	  spand.	  (1	  klip)	  
For	  at	  kunne	  finde	  den	  rigtige	  O-‐løbs-‐dims	  ud	  af	  10	  skal	  de	  løse	  koden	  på	  
papiret	  i	  spanden.	  

(LO:	  //-‐...	  ..-‐	  ..	  .-‐..	  -‐..	  /	  .-‐	  /	  -‐...	  .	  -‐	  -‐	  .	  .-‐.	  /	  	  -‐...	  .	  .//	  =	  build	  a	  better	  bee)	  

	  
	  

4. Afslutning	  
Der	  er	  afslutning	  med	  vand	  og	  udpustning	  hvis	  der	  er	  behov	  for	  det.	  
Point	  tælles	  op	  og	  præmie	  bliver	  overrakt.	   	   	  

	  

	  

	  


