
STYRKEVECKAN DAGSPROGRAM  
 

PLAYITAS – FUERTEVENTURA 22 jan – 29 jan 2018 
 

Nedanstående veckoschema är preliminärt och kan ändras beroende bl.a. på antalet deltagare. 
Crossfitklasserna börjar alltid med skills (olika crossfittekniker) och avslutas med någon typ av wood. Schema 

över crossfitklasserna kommer tillsammans med all övriga slutinformation någon vecka innan resan.   
 

22 jan 
Ca 16:30 – Gemensamt möte, genomgång för veckan och rundvandring 

Ca 17:00 – Rörlighet 1, powerband, Crossfit skola 1, marklyft (inskolning) bas3-an (Ako & Gyula) 

 
23 jan  

10:00 – Tyngdlyftning 1, frontböj & styrkevändningar (Gyula & Ako) 
11:00 - Rörlighet 2, Flow (Ako & Gyula) 

16:00 - Styrkelyft 1 - Marklyft, Tyngdlyftning 2, benböj frivändningar (Ako & Gyula)  
17:00 - FC Athletic/Crossfit skola 2, box jump och sumo highpull (Gyula & Ako) 

 
24 jan 

06,45 -  90min Morgon PW över Playitas begen (Gyula & Ako) 
10:00 -  Styrkelyft 2, bänkpress och chins (Ako & Gyula) 

11:00 -  Core 1, X-cord intro (Gyula) 
16:00 – Tyngdlyftning 3, överstötstekniker 1, stående press och push press / Crossfit 2 (Gyula & Ako) 

17:00 - FC Athletic/Crossfit skola 3, repklättring, wallball (Gyula & Ako)  
21:00 – Föredrag 1, Funktionell träning för långsiktighet (Gyula) 

 
25 jan 

10:00 -  Tyngdlyftning 4, benböj med stång ovan huvud och ryck 1 (Gyula & Ako) 
11:00 –  Rörlighet 3 - rörlighet för tyngdlyftning (Ako & Gyula) 

16:00 – Tyngdlyftning 5, överstötstekniker 2, push press and push jerk (Gyula & Ako)  
17:00 - FC Athletic/Crossfit skola 4 kipping och T2B/K2B (Gyula & Ako) 

21:00 – Föredrag 2, Grundläggande träningslära för styrka (Ako) 
 

26 jan 
10:00 – Tyngdlyftning 6, ryck 2 och benböj med stång ovan huvud 2 (Ako & Gyula) 

11:00 – Föredrag 3, Snabba på din återhämtning (Gyula & Ako) 

16:00 – Tyngdlyftning 7, benböjsfrivändningar 2 och överstötstekniker 3, split jerk  
17:00 - Styrka, Kompletteringsövningar på gym samt kondition, roddmaskin (Ako & Gyula) 

20:00 – Gemensam specialmiddag 
 

27 jan 
10:00 – Tyngdlyftning 8, tung ryck 3 och crossfitskola 5, stå på händer och HSPU (Gyula & Ako) 

11:00 - Snabbhet (Gyula & Ako) 
16:00 - Tyngdlyftning 9, tung stöt (Gyula & Ako) 

17:00 – FC Athletic/Crossfit skola 6, släde drag och tryck (Gyula & Ako) 
21:00 – Föredrag 4, Baskost och tillskott för styrka (Ako) 

 
28 jan 

10:00 – Tyngdlyftning 10, Playitas Olympic lifting championship 2h (Gyula & Ako) 
15:00 – FC challenge 2timmar ultimate outdoor trail fitness…. (Gyula & Ako) 

 
29 jan 

Hemresedag och valfri träning på morgon 


