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  RUMPESTRAM
Aldri mer slapp, flat rumpe. Kast deg over  
I FORMs beinharde bootcamp, som gir 
deg fart, futt og eksplosiv trening. De 
neste ukene trener du iherdig mens du fokuserer 
på målet: et spenstig og velformet bakparti .
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  RUMPE
GI ALT  

DU HAR  
I 8 UKER  
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Av personlig trener Michelle Kristensen · Før- og etterbilder: Signe Vest · Øvrige bilder: wichmann+bendtsen

 B
eyoncé har den, og J.Lo 
har den – en rumpe som er 
perfekt formet som to bal-
longer. Et slikt endeparti er 
det dessverre ikke mange 

av oss som kan skilte med. Vi sitter 
på baken dagen lang, og resultatet er 
at den blir større og større, flatere og 
flatere.  

Det er det god grunn til å gjøre 
noe med. Ikke bare fordi en velfor-
met ende ser langt flottere ut i jeans, 
men også fordi det er viktig å ha 
sterke setemuskler. Med en veltrent 
rumpe beveger du deg bedre, og du 
får høyere forbrenning og mindre ri-
siko for skader.  

De færreste aktiverer den store sete-
muskelen, gluteus maximus, særlig 
mye i hverdagen. Som regel aktive-
rer vi bare ti prosent av muskelens 
maksimale kapasitet når vi f.eks. rei-
ser oss ettersom vi bruker musklene 
på forsiden av låret i stedet for sete-
musklene. Og når vi går, aktiverer 
vi gluteus enda mindre, med mindre 
terrenget er veldig kupert.

Gange forbrenner kalorier og er 
fint hvis du vil holde vekten, men det 
er ikke nok til å gjøre baken sterk, 
veltrent og velformet. 

For å aktivere setemusklene mer 
må du utføre store bevegelser som 
går i alle retninger og virker på alle 

plan. Du må altså bevege deg både 
opp og ned, fram og tilbake, til den 
ene siden og til den andre. Løping er 
god rumpetrening, men må supple-
res med øvelser som knebøy og utfall 
for å bli perfekt. 

I FORMs eksplosive Booty Camp 
er satt sammen slik at treningen akti-
verer setemusklene mest mulig. Pro-
grammet består derfor både av masse 
løping og intervaller, samt utfordren-
de styrkeøvelser med kettlebells. 

I FORMs eksplosive Booty Camp er grundig testet, og den virker. Trener Michelle Kristensen bruker dette programmet 
på sine kostholds- og treningsleirer, og her kan du se resultatet på noen av deltakerne. 

SYNLIG FORSKJELL ETTER 8 UKER
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VEKT MIDJE NAVLE HOFTE

START: 82,8 84,2 97 108,3

4 UKER: 76,1 77,8 89 104

8 UKER: 72 71,5 82,5 98

I ALT -10,8 kg -12,7 cm -14,5 cm -10,3 cm

Før: Etter:

VEKT MIDJE NAVLE HOFTE

START: 76,6 78,7 86,6 108,5

4 UKER: 72,8 74 80,2 104,8

8 UKER: 67,7 73 77,6 98,5

I ALT -8,9 kg -5,7 cm -9 cm -10 cm

Før: Etter:

VEKT MIDJE NAVLE HOFTE

START: 68,1 75,4 82,7 102,8

4 UKER: 66,3 73,6 78,4 98,5

8 UKER: 64,8 71,8 75,6 96,8

I ALT -3,3 kg -3,6 cm -7,1 cm -6 cm

Før: Etter:

VEKT MIDJE NAVLE HOFTE

START: 81,4 86,4 96,5 112,7

4 UKER: 76,2 80,4 91,4 107,8

8 UKER: 71,2 76,8 86,7 103,7

I ALT -10,2 kg -9,6 cm -9,8 cm -9 cm

Før: Etter:

Få tatt et bilde av baken både 
fra siden og bakfra før du 

setter i gang. Så gjør du det 
samme etter fire og åtte uker, 
og fryder deg over resultatet.

Se forskjellen!
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4 GRUNNER
TIL Å TRENE 
BAKEN  

I FORMseksplosive 

BooTy Camp 

1. Forbrenningen øker 
Den store setemuskelen, gluteus 
maximus, er kroppens største muskel, 
og jo mer veltrent den er, desto høyere 
forbrenning får du. Dermed kan du 
lettere redusere fettmassen.

2. Du løper fortere
– spesielt i bakker, som krever stor 
styrke og eksplosivitet. Dessuten blir 
det generelt lettere å bevege seg i 
hverdagen. 

3. Klærne sitter bedre 
Har du lagt merke til hvor mange  
kvinner som har flat rumpe? Og 
hvordan den ser ut i et liten binikitruse 
sammenlignet med en fast og velfor-
met bak?   

4. Du blir mindre utsatt for skader 
Mange av oss bruker ikke setemus-
klene i hverdagsbevegelsene. Hvis de 
ikke blir aktivert som de bør når du 
går eller løper, beveger du deg på en 
mer uhensiktsmessig måte, og da er 
du mer utsatt for skader. 
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TRENINGS-
PROGRAM FOR 
FAST RUMPE
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UKE 1. TRENING 2. TRENING 3. TRENING

1–4

Oppvarming*

10 x 30 sekunder intervall-
løping med høy puls**

1 minutt pause med lett lø-
ping mellom hvert intervall 

Kjøl ned*** med lett løping

45 minutter løping 
der du kan snakke 
i korte setninger 
(men er litt and-
pusten)

 Oppvarming 

10 x 1 minutt med  
45 sekunder aktiv gange og 
15 sekunder spurt****

Kjøl ned med lett løping

5–8

Oppvarming

10 x 45 sekunder intervall-
løping med høy puls

1 minutt pause med lett lø-
ping mellom hvert intervall

Kjøl ned med lett løping

50 minutter løping 
der du kan snakke 
i korte setninger 
(men er litt and-
pusten) 

Oppvarming

15 x 45 sekunder med  
30 sekunder aktiv gange og 
15 sekunder spurt

Kjøl ned med lett løping

KONDISJONSTRENING  
SOM SVIR AV KALORIER

  Tren kondisjon tre ganger i uken i åtte uker. Løping er  
supert for å aktivere setemusklene, men sykling er også  
bra. Foretrekker du å trene på et senter, kan du bruke step, 
crosstrener eller romaskin. 

* Oppvarming = 10 minutter, må ikke være for hardt. F.eks. lett sykling, rask gange eller crosstrener.

**  Høy puls = Du har det hardt, er ganske andpusten og kan bare snakke med enstavelsesord. 

***  Kjøl ned = 10 minutter i deilig, rolig tempo der pulsen går ned og ikke opp. 

**** Spurt = Løp så fort du kan.

MANDAG Kondisjon

TIRSDAG Styrketrening

ONSDAG Kondisjon

TORSDAG

FREDAG Styrketrening

LØRDAG Kondisjon

SØNDAG

Optimal uke for deg som  
vil ha maksimal effekt:

MANDAG Kondisjon

TIRSDAG Styrketrening

ONSDAG Halvt styrketreningsprogram

TORSDAG

FREDAG 200 kettlebellsving

LØRDAG Halvt styrketreningsprogram

SØNDAG 200 kettlebellsving

TRENINGSPROGRAM 
PLAN B-uke for de dagene du har 
det veldig travelt: 
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I FORMseksplosive 

BooTy Camp 

Løping er super rumpe-
trening, spesielt hvis du 
løper opp og ned bakker. 
Suppler med styrke- 
øvelser som knebøy og 
utfall. 
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3. SIDEUTFALL
Slik gjør du: Stå med en kettlebell 
i venstre hånd, og hold den oppe 
ved kragebeinet (A). Ta et skritt til 
siden med høyre bein, og pass på at 
føttene hele tiden peker rett fram. 
Bøy knærne, slik at baken kommer 
nærmere underlaget, samtidig som du 
fører kettlebellen ned mot høyre fot 
(B). Spark fra, kjør kettlebellen opp til 
venstre kragebein igjen, samle føttene 
og gjenta øvelsen på motsatt side.   
Fokus: Det er viktig at du tenker på å 
bøye kneet, slik at det er baken som 
kommer nærmere underlaget, og ikke 
overkroppen. Tenk også på at ryggsøy-
len skal være rett. Baken skal strutte litt 
når du bøyer beinet. 

1. KNEBØY
Slik gjør du: Stå med en hoftebreddes avstand mellom 
føttene. Hold en kettlebell med begge hendene oppe ved 
brystet. Bøy knærne, slik at baken kommer nærmere under-
laget, mens overkroppen fortsatt er rett. Se framover når du 
gjør øvelsen (A). Gå opp til stående igjen (B). 
Fokus: Det er viktig at du har vekten på hælene og prøver 
å gå så langt ned med baken som mulig. Jo lenger ned du 
kommer, desto bedre får du tak i setemusklene.  

2. UTFALL
Slik gjør du: Hold kettlebellen i venstre hånd oppe ved kragebeinet. 
Ta et stort skritt fram med høyre bein, og gå opp på tærne på høyre 
fot (A). Bøy beina, slik at det bakerste kneet kommer nærmere 
underlaget (B). Pass på at vekten er likt fordelt på hvert bein. 
Konsentrer deg om å gå langsomt ned og raskt opp. Når du er på vei 
opp, skal du presse fra med hælen på forreste bein.
Fokus: Vekten på det forreste beinet skal ligge på hælen. Stram 
magen, slik at overkroppen holder seg rett under hele øvelsen.

A

B

B

A

B

  Gjør de fire øvelsene to ganger i uken i åtte uker.   

  Hver gang tar du fire runder med de fire øvelsene. 

  Ta 30 sekunder pause hver gang du bytter øvelse. 

  Gjør 12 repetisjoner av øvelse 1–3 og 20 repetisjoner  
av øvelse 4 i hver runde. 

A

STYRKETRENING 
SOM STRAMMER OPP

A

B
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4. SVING
Slik gjør du: Stå med en hoftebreddes avstand 
mellom føttene. Ta tak i kettlebellen, og sving den 
opp med strake armer ved å strekke beina kraftfullt 
opp og skyte hoften litt fram (A). Pass på at du ikke 
overdriver med hoftene. La kettlebellen svinge inn 
mellom beina mens du bøyer beina og skyver baken ut 
til armene treffer låret (B). Sving opp igjen. 
Fokus: Hold ryggen rett gjennom hele øvelsen.

Se flere øvelser på iform.nu/rumpe

A

B

Kostholdet  
er også viktig 

Det er ikke nok bare å trene. 
Hvis du veier et par kilo for mye 
og gjerne vil forandre formen på 

baken, bør du også tenke over hva 
du spiser. Er du abonnent, finner du 

effektive matplaner på 
iform.nu/rumpemat
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4 ØVELSER 
SOM GIR DEG  
FAST RUMPE 
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