
Metcon uke 11 
 

Mandag MetCon 09.03.20 
 
Oppvarming: 
Del gruppen inn i «par» som skal jobbe sammen på skil/styrkedelen. Gå gjennom øvelsene til 
timen.  
 
Skill/styrke: 
EOM 16 (2 personer bruker samme stang, jobber annen hvert min)  
Begge personene starter på stasjon 1, men starter på annen hvert min. Dvs at stasjon 1 tar 
totalt 8 min, før de går videre på stasjon 2. Her jobber de også annen hvert min. Totalt antall 
serier blir 8 (4 på hver øvelse) og det skal ta 16 min total fra klokken starter.  
 
4 serier deadlift 5 rep med handrelease 
4 serier bentover barbell row 8 rep 
 
 
ESD-Energy system development 
Her jobber de også i par. Men «I go, you go” stil. Forsøk å ha like mange rep på hver 20 sec 
intervall.  
8 runder 
20 sec barbell thrusters, 20 sec rest 
20 sec burpee over bar, 20 sec rest 

 

Mandag MetCon Express 09.03.20 
 
Oppvarming: 
Finn frem utstyr og gå gjennom øvelser til økten 
 
ESD-Energy system development 
8 rounds for time 
10 med ball squat clean 
12 med ball reverse lunges 
14 med ball plank rolls 
 

https://www.youtube.com/watch?v=op9kVnSso6Q
https://www.youtube.com/watch?v=V3uKfk5ETqU
https://www.youtube.com/watch?v=L219ltL15zk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=A6gQLuMMiA4
https://www.youtube.com/watch?v=-nk0GqeSTJs
https://www.youtube.com/watch?v=aZr3mOFKKEk
https://www.youtube.com/watch?v=w2_n8cd_508


 

 

 

 

Tirsdag MetCon Team 10.03.20 
 
Oppvarming: 
Del gruppen inn i «par» som skal jobbe sammen med en stang og på en stasjon. Gå gjennom 
styrkedelen og «flow» i timen.  
 
Skill/styrke: 
EOM 16 (2 personer bruker samme stang, jobber annen hvert min)  
Begge personene starter på stasjon 1, men starter på annen hvert min. Dvs at stasjon 1 tar 
totalt 8 min, før de går videre på stasjon 2. Her jobber de også annen hvert min. Totalt antall 
serier blir 8 (4 på hver øvelse) og det skal ta 16 min total fra klokken starter. Vekten på 
begge øvelsene velger de selv.  
 
4 set frontrack back lunges 6+6 rep 
4 set push press 
 
ESD-Energy system development 
Parene fra styrkedelen jobber “sammen” på ESD. P1 starter på row, P2 starter på burpee, så 
bytter de på en rower. Begge personer vil få 10 runder med burpee og 10 runder row.  
 
«Death row”- EMOM 20  
Min 1 – 14/12 cal row 
Min 2 – 12 burpee 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2fjBgItdUAg
https://www.youtube.com/watch?v=iaBVSJm78ko
https://www.youtube.com/watch?v=TU8QYVW0gDU


 

 

 

 

 

 

Onsdag MetCon Team 11.03.20 
 
Oppvarming: 
Del gruppen inn i lag på 2 personer. Gå gjennom øvelsene. De må være så jevne på styrke 
som mulig, da alle par bare har 1 stang hver.  
Setup er «I go, you go» og målet er at alle øvelser deles jevt i paret. Løpingen gjøres felles. 
 
ESD – Energy system development 
35 min amrap 
50 thrusters 40/30kg 
10 runder løp 
50 deadlift 60/50kg 
10 runder løp 
50 burpee over bar 
10 runder løp 
50 Partner barbell frontsquat 60/50kg (hold i stangen på hver sin side som en goblet squat) 
 

Torsdag MetCon 12.03.20 
 
Oppvarming: 
Finn frem utstyr og gå gjennom økten. 
 
ESD-Energy system development 
3 runder 8 min amrap. 2 min hvile mellom rundene. Fortsett der du slapp når klokka viser 8 
min og 16 min. Det er viktig at de pusher på pace. 3 min hvile mellom rundene, gjør at de får 
hentet seg inn gangske bra mellom rundene.  
 
50 KB swing 
40 KB step up 
30 V-up 
20 burpee box jump 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L219ltL15zk
https://www.youtube.com/watch?v=op9kVnSso6Q
https://www.youtube.com/watch?v=A6gQLuMMiA4
https://www.youtube.com/watch?v=vdezTMulJ-k
https://www.youtube.com/watch?v=OTUyljULDw8
https://www.youtube.com/watch?v=7UVgs18Y1P4
https://www.youtube.com/watch?v=QJTztnjOoMM


Torsdag Metcon Express 12.03.20 
 
Oppvarming: 
Finn frem utstyr og gå gjennom øvelser til økten 
 
ESD-Energy system development 
EMOM 12 
Min 1 - 50 double under (100 single unders) 
Min 2 – 50 s plank hold 
Min 3 – 250/200m row 

 

Fredag MetCon Team 13.03.20 
 
Oppvarming: 
Del inn i par. Finn frem utstyr og gå gjennom øvelsene.  
På AMRAP #1 gjør P1 wallball, mens P2 gjør KB swing. Deretter bytter de. Når begge har 
gjort 25 rep med begge øvelsene, løper de 5 runder felles. Dersom de klarer det begynner de 
igjen på øvelsene. før det er 2 min hvile før AMRAP #2. På nummer 2 gjør de partner russian 
twist før P1 gjør goblet squat, mens P2 gjør squat hold. De bytter, før de løper 5 runder 
sammen. Klarer de, så starter de på ny, før de får 2 min hvile før alt starter igjen.  
 
ESD – Energy system development 
#1 AMRAP 5 
25 wallball 
25 KB swing 
5 runder løp 
 
2 min hvile 
 
#2 AMRAP 5 
25 medball russiantwist med partner 
25 KB goblet squat, partner in squat hold 
5 runder løp 
 
2 min hvile, før man starter på ny runde med AMRAP #1 

https://www.youtube.com/watch?v=82jNjDS19lg
https://www.youtube.com/watch?v=EqjGKsiIMCE
https://www.youtube.com/watch?v=vdezTMulJ-k
https://www.youtube.com/watch?v=zFxURS_vryA
https://www.youtube.com/watch?v=zFxURS_vryA
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