
Ta ferie – men ikke fra K2 Vitamin og fysisk 
aktivitet

Endelig er det ferietid, og forhåpentligvis venter 
solfylte dager og lyse kvelder. Men selv om det 
selvfølgelig er lov å slappe av litt ekstra i ferien, er det 
et par ting du ikke bør ta ferie fra; Daglig inntak av K2 
Vitamin Infinity, for å støtte god muskelfunksjon og 
opprettholde normal benbygning, og fysisk aktivitet. 
 
Sammen med Tore Foss, to ganger verdensmester i 
innendørs roing og eier av Skullerud Sports Senter, 
har vi laget noen enkle øvelser du kan gjøre i sommer. 
Du trenger minimalt med utstyr, bare et kosteskaft, 
mykt underlag og godt humør.

Lykke til og nyt sommeren!

TRENINGSPROGRAM MED TORE FOSS 



STÅ PÅ ET BEIN – BEVEGE SEG FRA SIDE TIL SIDE

Stå på ett ben og beveg deg fra side til side. Løft det andre benet 
så høyt du klarer. Hold kosteskaftet med begge hender og strekk 
ut armene. Roter mot høyre og gå tilbake til utgangsposisjonen. 
Gjør øvelsen 10 ganger før du bytter side og gjentar øvelsen.
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REPETISJONER:  HØYRE x10, VENSTRE x10



KNEBØY MED STOKK

Hold kosteskaftet foran deg og løft armene over hodet mens du 
tar et skritt fram med det ene benet. Vipp hoften litt forover 
mens du løfter kosteskaftet over hodet. Denne øvelsen er bra 
for smidigheten. Stivner man i hoftepartiet, så stivner man i 
resten av kroppen
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REPETISJONER:  1 x10
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ROTASJON OVERKROPP

Stå rett opp og ned på et flatt underlag med føttene litt fra 
hverandre og armene ned langs siden. Ta et skritt fram med det 
høyre benet, samtidig som du roterer overkroppen og armene til 
høyre. Løft venstre hæl mens du roterer, da får du bedre 
rotasjon i overkropp og hofte. Bytt ben og side, og gjenta øvelsen 
10 ganger.
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REPETISJONER:  1 x10
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SKULDER - SKULDERTREKK

Denne øvelsen er fin for bevegelse i skulderpartiet. Stå støtt med 
armene ned langs siden. Løft armene over hodet og la hendene 
krysse hverandre før du tar de ned igjen. Kontroller bevegelsen 
og unngå å slenge for mye med armene, da får du best effekt.
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REPETISJONER:  1 x10



ARMSVING MED HOFTEBØY

Armsving med hoften ut til 
siden. Lat som du holder en 
stor ball i hendene, som du 
løfter fra side til side. Stå 
med brede ben og press 
hoften ut til siden når du tar 
den ene armen over hodet. 
Jo lenger over du kommer, 
desto bedre. Men ikke 
overdriv. Det skal ikke gjøre 
vondt.
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REPETISJONER:  HØYRE x10, VENSTRE x10


