
MetCon uke 8 
MetCon Mandag 22.02.21 
 
Intro: 
Finn frem utstyr, plassering og instruer rundt vask/hygiene. 
Alle trenger 2 DB/KB hver. 
 
Oppvarming/teknikk: 
Bruk 10-12 min på å gå gjennom 
DB squat clean 
DB deficit push up 
Single unders 
 
ESD-Energy System Development: 
AMRAP 5 min, 1 min hvile x 4 runder 
10 DB squat clean 
10 DB deficit push up 
30 single unders 

MetCon Team Tirsdag 23.02.21 
 
Intro: 
Finn frem utstyr, plassering og instruer rundt vask/hygiene. 
Alle trenger 1 DB/KB hver. Velg en vekt som er utfordrende, men de skal forsøke å gjøre det 
«unbroken». 
 
Oppvarming/teknikk: 
Bruk 10-12 min på å gå gjennom 
Devil press 
Alternating DB snatch 
DB goblet squat 
 
ESD-Energy System Development: 
“I go, you go” 
AMRAP 24 
3 single arm devil press 
6 single arm alternating db snatch 
9 DB goblet squat 
 
10 synk burpee som “veksling” mellom P1 og P2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SYxObzJ3gn0
https://www.youtube.com/watch?v=Z_KO4V-g924
https://www.youtube.com/watch?v=hCuXYrTOMxI
https://www.youtube.com/watch?v=l6_aD2IWEEA
https://www.youtube.com/watch?v=3mlhF3dptAo
https://www.youtube.com/watch?v=a-dqF4NL2K4


 

MetCon Onsdag 24.02.21 
 
Intro: 
Finn frem utstyr, plassering og instruer rundt vask/hygiene. 
Del gruppen i 2. De trenger 1 WB og 1 romaskin til hvert par. 
De blir værende på hver stasjon 2 x 5 min før det blir gjennomført et bytte.  
Fokuset må være jevn pace og jevnt antall cal/reps på de to ulike stasjonene på de to 
intervallene.  
 
 
Oppvarming/teknikk: 
Bruk 10-12 min på å gå gjennom 
Generell oppvarming og 
WB 
 
ESD-Energy System Development: 
“Cardio king” – 4 x 5 min jobb, 1 min hvile. 
 
Stasjon 1: 
Max cal row in 5 min 
 
2 min vask/bytte etter 2 runder.  
 
Stasjon 2: 
AMRAP in 5 min 
1 WB, 1 Burpee, 1 lengde frem og tilbake på kortsiden i hallen 
2 WB, 2 burpee, 1 lenge frem og tilbake på kortsiden i hallen 
3 WB, 3 burpee, 1 lenge frem og tilbake på kortsiden i hallen 
Osv i 5 min, 1 min hvile og start på ny 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EqjGKsiIMCE


 

 

 

 

 

 

MetCon Torsdag 25.02.21 
 
Intro: 
Finn frem utstyr, plassering og instruer rundt vask/hygiene. 
Alle trenger 1 DB og en boks hver. Dette er en AMRAP, med «deløkter» som skal 
gjennomføres.  
 
Oppvarming/teknikk: 
Bruk 10-12 min på å gå gjennom 
1 arm DB thruster 
Box jump 
Burpee box jump over 
DB hang clean 
Db lunges 
Db snatch 
 
ESD-Energy System Development: 
AMRAP 24 min 
3 runder 
16 1 arm DB thruster 
8 box jump 
 
3 runder 
15-12-9 
Burpee box jump over 
Single arm DB hang clean 
 
3 runder 
8 DB goblet lunges 
16 DB snatch 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=03aX4h5-EkA
https://www.youtube.com/watch?v=52r_Ul5k03g
https://www.youtube.com/watch?v=GLktGkmcvWE
https://www.youtube.com/watch?v=uLSwoSPhmqI
https://www.youtube.com/watch?v=WDATBnWmDUE
https://www.youtube.com/watch?v=3mlhF3dptAo


 

MetCon Team Fredag 26.02.21 
 
Intro: 
Finn frem utstyr, plassering og instruer rundt vask/hygiene. 
Alle trenger 1 stang og vekter 60/40kg. De skal gå litt tungt om de har teknikk og kan. 
 
Oppvarming/teknikk: 
Bruk 10-12 min på å gå gjennom 
Power clean 
Front squat 
Shoulder to overhead 
 
ESD-Energy System Development: 
“I go, you go” AMRAP 22 min 
3 power clean 
3 front squat 
3 shoulder to overhead 
Synk partner løp som «veksling» (1 runde rundt I hallen)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KwYJTpQ_x5A
https://www.youtube.com/watch?v=uYumuL_G_V0
https://www.youtube.com/watch?v=UUcXwF4shCg
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