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KAPITEL 1 | INDLEDNING 
 

Cirkeltræning har været en af de mest anvendte træningsmetoder gennem mange år. 

Mens traditionel hård cirkeltræning med basisøvelser ikke har været lige populær hos 

alle trænende, så er nyere cirkeltræning, kortvarig tidseffektiv træning, med varierede 

programmer og spændende redskaber efterhånden blevet et hit verden over. 

 

Simpel cirkeltræning forløber for det meste stort set efter bogen, alligevel oplever jeg  

af og til cirkeltræning som i praksis spænder fra uhensigtsmæssig til kaotisk. 

Derfor denne inspirationsbog – baseret på mere end 25 års erfaringer med diverse 

former for cirkeltræning – med midler, metoder, tips og programforslag, som kan gøre 

det nemt at organisere og afvikle cirkeltræning for såvel individuelle som hold; gøre det 

til endnu mere strømlinet og motiverende træning.  

 

Cirkeltræning er ikke svært, det kræver blot lidt omtanke i planlægningsfasen og 

hensyntagen til træningslære samt deltagernes udgangspunkt, behov og sikkerhed.  

 

Bogen, der er den første danske bog om emnet, koncentrerer sig om cirkeltræning; 

principper og programmer. For at begrænse omfanget har jeg udeladt basisviden  

om træning, øvelser og teknik, der beskrives i megen anden litteratur. 

 

Til gengæld har jeg medtaget cirkeltræningsplancher, som en ekstra hjælp. Fordi: 

På et tidspunkt var jeg ude og holde et styrketræningskursus på Århus Universitet  

og opdagede tilfældigt i et hjørne af salen et cirkeltræningsområde. Der lå plancher, 

hvorpå jeg kunne genkende mine egne små håndtegnede træningsfigurer (fra bogen 

Workout), som de studerende havde bakset med at kopiere, klippe og opsætte. 

Fra da af har jeg tænkt at det kunne være praktisk med nogle færdige plancher. 

Nu lykkedes det; bagest i bogen er der en serie med 100 basisplancher. 

 

Rigtig god fornøjelse med bogen og cirkeltræning.  

 

Marina Aagaard, MFT 

Aarhus 2014 
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DON'T 
Undgå følgende fejl set under cirkeltræning: 

 

•  Instruktøren ankommer efter fastsat træningsstart, cirka 2-3 minutter over tid. 

•  Instruktøren annoncerer ved træningsstart, at der skal være cirkeltræning og  

går først da i gang med at finde plancher frem og lægge dem ud. 

•  Instruktøren lægger plancher ud i et uigennemskueligt mønster på gulvet 

• Instruktøren ændrer plan og stiller i stedet op på en ny måde; cirkel (tiden går). 

•  Cirklen er for lille, så instruktøren er nødt til at udvide den (tiden går). 

•  Plancherne lægges ud, men der mangler plancher til nogle stationer. 

•  Redskaberne er ikke klar; instruktøren går i gang med at montere skiver på  

pump-stænger og finder dernæst bænke, håndvægte og måtter. 

• Der varmes op, derefter følger en lang forklaring til stationerne ... pulsen falder. 

• Flere plancher har andre tegninger end de planlagte øvelser … 

• Under cirkeltræningen viser det sig, at der mangler en station.  

• Under cirkeltræningen viser det sig, at der ved et par stationer er for få  

redskaber til det antal deltagere, der er til stede. 

• Tiden skrider, så der er ingen nedvarmning, kun en kort afrunding. 

• Deltagerne går hurtigt, så instruktøren rydder det meste op selv.   

 

 

DO 
Tilstræb planlægning og timing, så cirkeltræning bliver en succes: 

 

• Kom i god tid. 

• Hav de rigtige plancher klar. 

• Læg plancher ud og få eventuelt deltagere til at hjælpe med opstilling. 

• Tjek antal deltagere, fordel dem; læg mærke til hvornår alle er igennem cirkel. 

• Overhold tidsrammer og slut til tiden. 

• Få deltagerne til at hjælpe med at rydde op. 
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KAPITEL 2 | CIRKELTRÆNING FAKTA 
 

Cirkeltræning, af engelsk circuit training, der kan oversættes til træning i serie eller i et 

kredsløb med henvisning til metoden og ikke opstillingen, har været en anerkendt 

træningsmetode gennem mange år.  

Cirkeltræning blev udviklet omkring 1952-1953, offentliggjort i 1957, af R.E. Morgan og 

G.T. Anderson, på University of Leeds, England:  

 

 

CIRCUIT TRAINING 
 

9 (6-12) øvelser valgt ud fra et fast katalog af 24 øvelser,  

udført ved moderat intensitet, 40-60 % af 1RM, i et givent tidsrum.  

Efter hver øvelse fortsættes der til næste øvelse  

med ingen eller minimal pause. 

 

 

Både den oprindelige og anden cirkeltræning, typisk ved en intensitet af 60-85 % af 

maksimal puls eller vægt (15 RM – 6 RM), giver synlige resultater.  

 

Træning kan organiseres på flere måder: I klassisk styrketræning træner man færdig 

ved en øvelse; 1-4 sæt med pauser imellem, før man fortsætter.  

I cirkeltræning udfører man en enkelt serie af hver øvelse lige efter hinanden stort set 

uden pauser. Den sekvens gentages en eller flere gange. 

 

Denne bog viser de overordnede principper og variationsmetoder i cirkeltræning;  

til brug i egen træning, personlig træning, idrætstræning og holdtræning (fitness). 

 

Principperne relaterer til individuel træning i maskiner (styrke og kondition), med 

redskaber og kropsvægttræning. Bogen omhandler især de mange måder, hvorpå man 

kan lave cirkeltræning for hold med diverse redskaber. 

 



__________________________________________________________________ 
 

CIRKELTRÆNING Circuit training programmer og plancher © Marina Aagaard 

8

SPØRGSMÅL OG SVAR OM CIRKELTRÆNING 

 

Hvad er cirkeltræning? 

Cirkeltræning er en serie øvelser, der træner kredsløb eller styrke og udholdenhed.  

Cirklen gennemføres en eller flere gange. Træningen organiseres ofte i cirkelopstilling.  

Cirkeltræning kan være 1) kredsløbstræning, 2) styrketræning eller styrke-udholdenhed 

eller 3) kombineret kredsløbs- og styrketræning. Det sidste er mest almindeligt i 

fitness. Øvelser: Fx sprællemandshop, benbøjninger, saksehop, armstrækninger o.s.v. 

Bemærk, at cirkeltræning ikke er det samme som intervaltræning, der er træning af en 

enkelt kapacitet, typisk kondition, ved høj intensitet efterfulgt af aktive pauser. 

 

Hvilket træningsudstyr kræves? 

Cirkeltræning kræver i sig selv intet udstyr og kropsvægt cirkeltræning giver en stor 

effekt. Man kan dog med fordel inddrage frie vægte og diverse redskaber og udstyr. 

Cirkeltræning kan også foregå i almindelige fitness maskiner eller med maskiner og 

udstyr designet til cirkeltræning, fx Technogym Easyline eller Switching maskiner. 

Ved brug af udstyr og maskiner er kravet, at det er let at gå til, fx at maskinen hurtigt 

kan indstilles – og at der ikke er kø – så tiden ikke spildes og pulsen falder. 

 

Hvordan træner man cirkeltræning? 

Cirkeltræning foregår typisk – som i almindelig fitness styrketræning – ved at man 

udfører en række øvelser. De særlige kendetegn ved cirkeltræning er:  

1) træning på tid, evt. i højt tempo (korrekt teknik) eller antal gentagelser, fx 8, 10, 16 

2) kun 1 sæt ved hver øvelse/station og så videre til næste station 

3) ingen eller kun kort, 10-15 sek., pause mellem øvelserne 

 

Det er utallige variationsmuligheder i fitness allround cirkeltræning; målsætningen afgør 

øvelsesvalget og rækkefølgen. Der kan være krav om særlige specifikke øvelser, hvis 

cirkeltræningen skal indgå i grundtræning til idræt eller gymnastik. 
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Hvor ofte træner man cirkeltræning? 

Typisk vil man maksimalt træne cirkeltræning 2-3 gange om ugen. 

Cirkeltræning kan dog foregå på mange måder og ved mange intensiteter, så man kan 

potentielt træne cirkeltræning 3-6 gange om ugen i motionsøjemed. 

 

Hvor længe træner man cirkeltræning? 

Varighed totalt er normalt fra 15-30 minutter per træning eksklusive opvarmning. 

Varigheden er længere i holdtræningstimer og ved moderat intensiv cirkeltræning. 

Der er utallige muligheder; eksempler: 

 4-16 (maksimum 20) øvelser per cirkel. 

 ½-2 minutter per øvelse (station), ofte 8-16 rep. med god teknik. 

 Ingen pause eller maksimalt 10-15 sekunder. 

 20-40 minutter samlet for hele cirkeltræningen. 

 1-4 runder, cirkler, afhængigt af antal øvelser og intensitet.  
 

Tip: Træn som i militæret: Her har man mikrotræningspas; grupper af 3-4 øvelser,  

der som i cirkeltræning afvikles i flere runder; træningsvarighed 10-15 minutter. 
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Hvor kan man træne cirkeltræning? 

Mange træningscentre tilbyder cirkeltræning på hold, i holdsalen eller som del af 

funktionel træning hold. 

 

Alternativt kan man på egen hånd træne cirkeltræning i fitnesscenteret. Man kan også 

træne cirkeltræning på jobbet, studiet, på hoteller eller derhjemme og ude eller inde; 

alle steder hvor der er en smule plads, min. 5-10 kvm., at bevæge sig på.  

 

Hvem kan træne cirkeltræning? 

De fleste motionister kan med fordel træne en eller anden form for cirkeltræning.  

Ved høj intensitet kræver det dog en vis grundform og ekstra motivation. 

 

Man kan træne cirkeltræning som individuel træning, parvis eller gruppevis.  

Deltagerantal kan blandt andet hænge sammen med antal redskaber til rådighed. 

 

I denne bog skelnes der ikke mellem cirkelprogrammer for særlige målgrupper som 

unge og ældre. Bogens anbefaling er, at instruktører sørger for at træningen for alle er 

målgrupperettet efter behov; sikker, effektiv, relevant, funktionel og varieret. 

Undgå at tænke "børn har brug for sjov træning og ældre har brug for skånemotion"; 

det resulterer i at børnetræning bliver alt for ustruktureret og formålsløs, mens 

voksentræning jævnligt er relativt kedelig.  

Tænk 'ud af boksen' og brug de bedste metoder på kryds og tværs til alle målgrupper. 

 

Særlige forholdsregler skal tages ved cirkeltræning for overvægtige, utrænede,  

tidligere skadede, eller ældre og personer med sygdomme. 

Personer med forhøjet blodtryk eller hjertekarsygdom bør undgå statiske øvelser. 

Sportsudøvere kan træne cirkeltræning i den form og udstrækning, der er relevant,  

fx udenfor sæsonen som variations- og grundtræning. 
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Succes med cirkeltræning? 

 

Motivationsfaktoren er afgørende uanset om man er begynder eller topidrætsmand. 

Motivation følger af meningsfuld træning, der giver oplevelser med følelsen af 

kompetence, succes og tilhør, dvs. holdånd og positivt samvær med andre. 

 

Til børn, unge, ældre og svagere målgrupper, fx i skoler eller fitnesscentre, er det 

essentielt at vælge basisøvelser og moderate belastninger. Det er eksempelvis ikke 

sjovt at deltage i cirkeltræning, hvor en station er en pull-up stang til kropshævninger, 

hvis man ikke kan tage en eneste kropshævning. 

Sørg for at have øvelser på et niveau, der passer til målgruppen, og benyt stationer 

med øvelser på 2-3 niveauer ved behov. 

 

Til cirkeltræning i idrætssammenhæng skal træningen passe til sæsontidspunkt og 

målsætning og øvelserne kan være med tungere belastning og større udfordring. 

 
 
 
Cirkeltræning fordele 
 

+ Træning af flere fysiske kapaciteter i samme træning 

+ Intensiv træning; korttidstræning motiverer til øget indsats 

+ Mere træning på samme tid; øger energiforbrug og fedtforbrænding  

+ Tidseffektiv træning, sparer tid og motiverer 

+ Variation i træningen; kropsligt alsidigt, øger motivation og vedholdenhed 

+ Deltagere på flere niveauer i samme træning; niveaudelte øvelser  

 

Cirkeltræning begrænsninger 

÷ Cirkeltræning giver ikke maksimal styrke- eller konditionsfremgang 

÷ Cirkeltræning er primært generel fysisk træning, ikke idrætsspecifik 

÷ Cirkeltræning giver ikke tid til fordybelse og perfektionering af teknik 

÷ Høj hastighed under øvelser eller skift kan resultere i skader 

÷ Kræver ekstra forberedelse før afvikling, fx plancher, redskaber og forklaringer 

÷ Ikke velegnet til nybegyndere 
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FORDELE VED CIRKELTRÆNING 
 

Træning af flere fysiske kapaciteter i samme træning 

Man kan træne styrke, kredsløb eller en kombination afhængigt af rammer og 

målsætning. Kombinationstræning er almindeligt i fitness holdtræning; det er helt oplagt 

at køre de to kapaciteter på skift som alsidig (grund)træning. 

 

Intensiv træning 

De begrænsede pauser i cirkeltræning betyder typisk, at man øger intensiteten.  

Forsøg har vist at selv cirkeltræning med ren styrketræning kan forbedre iltoptagelsen 

med 5-10 %, især hvis man er utrænet. Flere andre forsøg har vist forbedring af den 

aerobe kapacitet efter deltagelse i kombineret kredsløb-styrke cirkeltræning: 

Kombineret cirkeltræning med en intensitet ved eller over den aerobe tærskel giver en 

aerob træningseffekt. Den reelle forbedring af konditionen vil være en funktion af 

intensitet, varighed og frekvens; jo mere intensiv, desto større effekt. 

 

Mere træning på samme tid 

Man presser ofte sig selv hårdere, når man ved, at varigheden er kort, Det – og de 

begrænsede pauser – betyder, at man øger energiforbruget og fedtforbrændingen 

sammenlignet med kontinuerlig træning af samme varighed. Kropskompositionen 

forbedres ved regelmæssig deltagelse i cirkeltræning; fedtprocenten falder.  

 

Tidseffektiv træning 

Det, at der stort set ikke er pauser, i modsætning til traditionel styrketræning, hvor der 

både er pauser i løbet af øvelserne, mellem sæt, og mellem øvelserne, sparer tid, så 

man når mere eller samme træning på kortere tid; en motivationsfaktor for mange. 

 

Variation i træningen 

Den store variation i cirkeltræning, både i det enkelte program og eventuelt fra gang til 

gang, øger motivationen væsentligt og er et effektivt middel til at sikre vedholdenhed. 

 

Deltagere på flere niveauer i samme træning  

Let øvede og øvede kan træne side om side ved samme stationer, med niveaudelte 

øvelser, fx armstrækninger på hhv. knæ eller tæer.  
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BEGRÆNSNINGER VED CIRKELTRÆNING 
 

Cirkeltræning giver ikke maksimal styrke- eller konditionsfremgang  

Selvom cirkeltræning giver almen formfremgang selv for veltrænede, vil man ikke med 

cirkeltræning opnå maksimale præstationer i styrketræning eller konditionstræning.  

Det kræver målrettet træning inden for den ønskede kapacitet kombineret med en 

mere begrænset mængde træning af andre områder efter behov. 

De begrænsede pauser betyder, at man ikke straksrestituerer helt, så man kan ikke 

yde en meget høj eller maksimal indsats hele vejen igennem træningen. 

Veltilrettelagt cirkeltræning søger at sikre, at man bevarer flest kræfter længst muligt. 

 

Cirkeltræning er primært almen fysisk træning og er ikke idrætsspecifik 

Klassisk cirkeltræning består af grundøvelserne og fungerer ikke som idrætsspecifik 

træning. Undtagelse: Visse programmer designes i idrætsspecifikt øjemed. 

 

Cirkeltræning giver generelt ikke tid til fordybelse og perfektionering af teknik 

Træningsmåden med hyppige skift – og ofte relativt højt tempo – betyder, at man typisk 

ikke når at perfektionere øvelserne. 

Det er vigtigt med en sikker teknik i cirkeltræning, især hvis øvelserne er komplekse.  

 

Høj hastighed under øvelser eller skift kan resultere i skader 

Man kan komme til at forcere tempoet, træne for hurtigt i forhold til ens tekniske eller 

styrkemæssige niveau, hvilket resulterer i sjusk, der kan medføre overbelastning. 

Hurtige stationsskift med manglende fokus kan også føre til akutte skader. 

 

Kræver ekstra forberedelse før afvikling, fx plancher, redskaber og forklaringer 

Cirkeltræning kræver mere forberedelse end almindelig fitness og styrketræning. 

 

Er ikke for nybegyndere  

I princippet er rigtigt udformet cirkeltræning for alle målgrupper, også de svagere.  

Men i et cirkeltræningsprogram med mange øvelser, hvoraf flere ikke er kendte,  

og mange, der træner samtidigt, er metoden uhensigtsmæssig til utrænede uden 

træningsviden. Det er bedst at kende øvelserne, før man er (deltvist) på egen hånd. 

Instruktøren skal være ekstra opmærksom, når begyndere træner ved stationerne.  
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CIRKELTRÆNING OG INTERVALTRÆNING 
 

Cirkeltræning og intervaltræning kan kobles sammen i samme program, og udtrykket 

interval benyttes af og til ved cirkeltræningsøvelser med skift mellem øvelser og 

pauser, men grundlæggende har de to træningsmetoder hver deres formål: 

 

Intervaltræning formål 

At træne specifikt; forbedre aerob eller anaerob kapacitet via træning med høj 

intensitet; en høj-intensiv arbejdsperiode efterfulgt af en lav-intensiv (aktiv) pause. 

Arbejde og pause udgør tilsammen en repetition, som gentages et antal gange. 

 

Intervaltræning kan foregå ved mange intensiteter, fra moderat (højere intensitet end ved 

kontinuerlig træning) til superhøj. Høj-intensive intervaller er primært for veltrænede. 

 

Bemærk: I modsætning til idræt foregår intervaltræning i fitness ofte med blandede, 

knapt så specifikke intervaller; det primære mål er almen forbedring af konditionen. 

 

 

Cirkeltræning formål 

At forbedre grundformen; træne en eller 

flere fysiske kapaciteter i samme træning,  

fx kondition og styrke: Består  

af en serie, et kredsløb af øvelser med en 

specifik tidsramme, udført i bestemt 

rækkefølge. Ofte uden pauseperioder. 

 

Cirkeltræning er velegnet til holdtræning 

med deltagere på forskelligt niveau, fordi 

man via differentierede øvelser kan træne 

på det niveau man har lyst til. 

 

Blandede circuit-hold kræver dog mere 

overblik og opmærksomhed fra instruk-

tørens side end hvis holdet er målrettet til 

enten begyndere eller øvede.  
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KAPITEL 3 | PLANLÆGNING 
 

I undervisningsplanlægning går man ofte ud fra den didaktiske relationsmodel (Hiim, 

Hippe), der viser de hovedområder, undervisere bør overveje og planlægge efter.  

De samme områder kan overføres direkte til programlægning, hvor de kan guide 

instruktøren. Også i cirkeltræning, hvor de rigtige overordnede overvejelser er med  

til at sikre en hensigtsmæssig planlægning, så cirkeltræningen fungerer optimalt. 

 

Hovedpunkter i den didaktiske relationsmodel samt cirkeltræningsovervejelser: 

 

• Læringsforudsætninger Deltagerforudsætninger og træningsniveau 

• Rammer    Træningskultur og fysiske rammer 

• Mål      Træningsmål (læringsmål) 

• Indhold    Øvelser og variationer til mål og målgruppe 

• Proces     Træning; struktur, cirkelmodel, og metodik 

• Evaluering    Vurdering af træningen, af deltagere og instruktør 

 

 

DELTAGERFORUDSÆTNINGER 
 

I idræt og gymnastik skræddersys cirkeltræningsprogrammet til det aktuelle hold og  

de specifikke krav i idrætsgrenen, arbejdskrav.  

I fitness træning (og holdtræning) udformes cirkeltræning, så det giver en all-round 

træning tilpasset deltagerbehov og niveau. 

 

Instruktøren skal ved programlægningen foruden arbejdskrav tage hensyn til: 

 

• Alder 

• Helbred 

• Fysisk form 

• Træningsalder  

• Mentalitet 

• Behov og ønsker  
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TRÆNINGSNIVEAU 
 

I holdcirkeltræning fastsætter man forud et passende træningsniveau ud fra generel 

viden om målgruppens forudsætninger; deres niveau påvirker format og øvelsesvalg. 

 

Er det for utrænede eller trænede deltagere? 

For deltagere med eller uden tidligere erfaringer med cirkeltræning?  

Skal det være let eller svær, moderat- eller høj-intensiv træning? 

 

Ved cirkeltræning med stationer skal øvelserne være relativt basale, så de er lette at 

forstå og hurtige at gå til for både let øvede og øvede deltagere. 

 

I cirkeltræning for nye deltagere uden kendskab til grundlæggende øvelser, kan det 

anbefales at vælge en såkaldt fælles cirkel, hvor alle træner side om side som i vanlig 

holdtræning og instruktøren instruerer alle i øvelser og teknik på samme tid.  

 

Begyndere kan sagtens træne cirkeltræning ved stationer, men så er det bedst med få 

stationer, fx 4-6, med lette øvelser, hvor instruktøren kan holde øje med alle samtidigt. 
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RAMMER  
 

På et overordnet plan påvirker love, regler og sundhedsanbefalinger samt kulturen på 

det aktuelle træningssted planlægningen og afviklingen af cirkeltræning. 

I daglig praksis afhænger udformningen af cirkeltræning af de fysiske rammer, de 

idræts- eller fitnessfaciliteter, der er til rådighed; inde eller ude, små eller store lokaler, 

anbefalet er 150-200 kvm. til hold med 20 deltagere, få eller mange redskaber?  

Selv uden særligt udstyr kan man lave afvekslende cirkeltræning, men flere redskaber 

giver flere øvelsesmuligheder. 

Rammerne giver i hvert enkelt tilfælde forskellige muligheder og begrænsninger,  

som påvirker det endelige cirkeltræningsprogram.  

 

 

Programlægning 

 

I almen fitness holdtræning står cirkeltræningen som hovedregel 'alene', dvs. er 

deltagernes eneste træning og ikke del af en større træningsplan.  

Instruktøren laver en standardcirkel på middelniveau og differentierer træningen. 

 

I idræt, individuel træning, fx personlig træning, og træning for små hold indgår 

cirkeltræning som del af en større træningsplan, der er den overordnede ramme.  

Instruktøren lægger et program med øvelser på let niveau, som over tid udvikles  

med tungere belastning og eventuelt øget sværhedsgrad.  

 

Planlægning og programlægning går ud fra: 

 

• Behovsanalyse, deltagernes ønsker, eller kravsanalyse, sportens krav 

• Kapacitetsanalyse; screening og testning – eller vurdering – af deltagerne 

• Målsætning  

• Træning 

• Testning og evaluering af deltageren og programmets effektivitet. 

 

Almen programlægning gennemgås ikke nærmere her, da bogens hovedfokus er 

cirkeltræning. Der henvises til anden litteratur, fx bogen Fitness og styrketræning. 
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Cirkeltræning og musik 

 

Skal der musik til cirkeltræning? Ja, musik til cirkeltræning som regel en meget 

væsentlig motivationsfaktor (jf. uformelle forsøg med og uden musik). 

 

Der er følgende muligheder: 

 

• Ingen musik eller naturlyd udendørs (outdoor circuit); lyt i stedet mere til kroppen. 

• Musikken i baggrunden; musikken kører fx i baggrunden (støj) i fitnesscenteret.  

• Musikken er i fokus; fra højtalere eller egen afspiller og bruges til motivation. 

• Musikken bruges aktivt; fx i pulstræning, hvor rytmen følges i sjip eller step. 

 

Ved musikvalg skal følgende overvejes: 

 

Musikgenre, valg af musik i en given stilart afhænger af instruktør- og deltagersmag: 

Musik er en vigtig motivationsfaktor (i cirkeltræning), såfremt den er rigtigt valgt til 

aktivitet og deltagere. Er melodierne, tonerne, behagelige og iørefaldende og er 

musikken populær; falder den i holdets og hver enkelt lytters smag? 

 

Musiktempo bør vælges efter træningsarten; som hovedregel tungt og markeret til 

styrketræning, let og hurtigt til konditionstræning.  

Tempoet til kombineret (cirkel) træning er typisk: Ca. 120-140 bpm (taktslag per minut).  

 

Musikvolumen kan være fra moderat til moderat høj; motiverende, ikke alt for høj.  

For høj musik ødelægger fornøjelsen, for de der stadig hører normalt, og ødelægger 

hørelsen gradvist og umærkeligt. Pas på ørerne: Høretab og tinnitus er svære handicap. 

 
 

MUSIK OG MOTIVATION 
 

Musikkens 1) tempo og 2) tone, melodi og harmonier, 3) kulturelle status, 

popularitet, og 4) ens positive personlige oplevelser med musikken kan  

forbedre motivation og præstationsevne, bl.a. via nedsat følt anstrengelse. 

(Karageorghis et al.) 
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TRÆNINGSMÅL 
 

I fitness cirkeltræning for motionister er målet all-round konditions- og styrketræning. 

I sport designes cirkeltræning specifikt til målsætningen; forbedring af præstationsen. 

Specifik sportstræning baseres på energisystemtræning; intensitet og varighed baseres 

på hvilke processer, der dominerer i sporten. 

 

Cirkeltræning giver normalt ikke mulighed for maksimale præstationer inden for styrke- 

eller konditionstræning og er derfor er mest velegnet til fysisk træning: 

 

• Grundtræning 

• Fedtforbrændende træning i slankeprogrammer 

• Profylaktisk, skadeforebyggende, træning 

• Færdighedstræning, fx flere dele af en styrke- eller gymnastikøvelse 

• Variationstræning, mental aflastning og aktiv restitution fx uden for kampsæsonen 

 

Formålet med træningen afgør cirkeludformningen. Cirkeltræning kan omfatte træning 

af en eller flere fysiske kapaciteter; kondition, koordination, styrke og bevægelighed. 

Typisk fitness cirkeltræning omfatter primært kredsløbs- og styrketræning. Det er dog 

en overvejelse værd, at man under træning af de to kapaciteter også i en eller anden 

grad kan træne bevægelighed og motorik. Til sidst i træningen under nedkølingen kan 

det være hensigtsmæssigt at lave udvalgte strækøvelser for stramme muskler.   

 

Afhængigt af det ønskede mål baseres træningen på en af følgende grundmodeller: 

 

• Styrketræningsmodel – her under evt. profylaktiske øvelser, stabilitet eller agility 

• Kredsløbstræningsmodel – eventuelt inklusive koordinationstræning, motorik 

• Kombineret model: Styrketræning-kredsløbstræning model  

 

Disse modeller kan sammensættes med forskellig vægt og de enkelte øvelser kan 

afvikles i samme eller forskellig rækkefølge fra gang til gang med henblik på enten en 

bestemt træningseffekt eller almindelig variation i træningen.  

På næste side er der en oversigt over metoder og redskaber og på de følgende sider 

er der en kort oversigt over de overordnede træningsformer og træningsanbefalinger.
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CIRKELTRÆNING TRÆNINGSELEMENTER 

FYSISK KAPACITET METODE/REDSKAB 

Styrketræning 

 

Dynamisk muskelstyrke 

Dynamisk muskeludholdenhed 

Statisk muskelstyrke 

Statisk muskeludholdenhed 

Eksplosiv styrke 

Kropsvægt (egen/makker) 

Elastikker/XerRing/UltraToner  

Tubes/Træningsbånd 

XerBar/Gymstick 

Måtter 

Håndvægte, Kettlebells 

Medicinbolde/Sandsække/Bulgarian Bag  

Vægtstænger/Bodybar/ViPR 

Slyngeudstyr (TRX, ROPES, Jungle Gym) 

Stativ/Ringe/Kropshævningsstang 

Kredsløbstræning 

 

Aerob 

Aerob/anaerob 

Anaerob 

Løb/Hop/Puls (aerobic) på gulv 

Step 

Slide 

Sjip 

Cykel 

Fitness Trampolin 

Forhindringsbane 

Helkropsøvelser (reaktion etc.) 

Koordination (agiity og motorik) 

 

Reaktionsøvelser 

Koordination 

Balance 

Kegler 

Stiger 

BOSU 

Store bolde 

Luftpuder 

Balancebrædder 

Stepbænke/plinte/bomme 

Bevægelighed 

 

Dynamisk og statiske stræk 

Dynamisk styrke med stort bevægeudslag 

Kredsløbstræning med stort bevægeudslag 

Squat og variationer 

Lunge og variationer 

Bencirkler/Armcirkler/Rotationsøvelser 

Spark; high kick, saksespark, cirkelspark 

Krybe- og kravlebevægelser (animal moves) 

Strækøvelser 

 

Tabel: Cirkeltræning træningselementer. Oversigt med eksempler. Aagaard, 2014. 




