
MetCon uke 42  
MetCon Mandag 18.10.21 
Intro: 
Finn frem utstyr, plassering og instruer rundt vask/hygiene. 
Alle «par» trenger 1 stang og vekter, samt 1 KB til «laget»  
 
Oppvarming/teknikk: 
Bruk 10-12 min på å gå gjennom følgende øvelser: 
Thruster 
KB swing 
 
ESD-Energy System Development: 
På første og andre del kan de være «sammen i par». Del II er det ok om de er relativt like i 
kondis. 
 
EMOM 14 
Odd: 10 thruster (42/30kg) 
Even: 20 KB swing (24/16kg) 
 
1 min rest 
 
MAKS rounds in 7 min 
“Stafett”.  
P1 starter å løpe frem og tilbake på kortsiden av hallen, mens P2 står i push up posisjon. 
De veksler etter en runde løp 

MetCon Tirsdag 19.10.21 
Intro: 
Finn frem utstyr, plassering og instruer rundt vask/hygiene. 
Alle trenger 1 stang og rack (på deling), hver sin DB om de ikke bruker samme vekt, og en 
boks på deling 
 
Oppvarming/teknikk: 
Bruk 10-12 min på å gå gjennom følgende øvelser: 
Back squat 
DB snatch 
DB box step over 
 
ESD-Energy System Development: 
In 15 min (gjøres to og to, som en «I go, you go», de hjelper hverandre som spotter og med å 
ta av og på vekter) 
 
Bygg til dagens tunge 5RM backsquat 
Gjør deretter 4 set, 5 rep på 75-80% av dagens 5RM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L219ltL15zk
https://www.youtube.com/watch?v=mKDIuUbH94Q
https://www.youtube.com/watch?v=ultWZbUMPL8
https://www.youtube.com/watch?v=3mlhF3dptAo
https://www.youtube.com/watch?v=tCqkKCxXzec


2 min hvile 
 
8 min AMRAP 
P1 gjør backsquat (på ca 50% av dagens 5RM) mens P2 gjør sine reps før de bytter plass 
 
P2 gjør 
4 alternating Db snatch 
4 Box step over 
 

MetCon Onsdag 20.10.21 
Intro: 
Finn frem utstyr, plassering og instruer rundt vask/hygiene. 
Alle trenger 1 stang og vekter. 
 
Oppvarming/teknikk: 
Bruk 10-12 min på å gå gjennom følgende øvelser: 
Snatch grip deadlift 
Power snatch 
Barbell OH reverse lunge 
Prone snow angle 
v-up 
Russian twist 
Flutter kicks 
 
ESD-Energy System Development: 
AMRAP 12 min 
4 snatch grip dl 
6 power snatch 
8 OH reverse lunge 
1 shuttle run 
 
1 min rest 
 
5 rounds, start on top of 2 min (10 min total) 
12 Prone snow angle 
12 v-up 
12 russian twist 
24 flutter kicks 

https://www.youtube.com/watch?v=NMDPXmGJI88
https://www.youtube.com/watch?v=TL8SMp7RdXQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=lssvh3-XTas
https://www.youtube.com/watch?v=vSou6Vup5W8
https://www.youtube.com/watch?v=7UVgs18Y1P4
https://www.youtube.com/watch?v=NmzEBlYTR0s
https://www.youtube.com/watch?v=e_s7uBNPnow


 

 

 

 

MetCon «Team» Fredag 22.10.21 
Intro: 
Finn frem utstyr, plassering og instruer rundt vask/hygiene. 
Alle par trenger 1 romaksin, 1 stang og vekter  
 
Oppvarming/teknikk: 
Bruk 10-12 min på å gå gjennom følgende øvelser: 
Burpee over bar 
Deadlift 
Hang power clean 
Thruster 
 
ESD-Energy System Development: 
In teams of two 
Buy in 2000m row 
 
3 rounds 
60 deadlift 
20 burpee over bar 
60 hang power clean 
20 burpee over bar 
60 thrusters 
20 burpee over bar 
 
Buy out 2000 m row 
Time cap 30 min 
RX vekt: 50/30kg 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H6N_xZpDXJM
https://www.youtube.com/watch?v=op9kVnSso6Q
https://www.youtube.com/watch?v=0aP3tgKZcHQ
https://www.youtube.com/watch?v=L219ltL15zk&t=9s
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