
 

 

CrossFit Copenhagen Trænerkursus 

Instruktionsmanual til undervisningsstruktur 

 

Denne manual giver et kort overblik over hvad vi, i CrossFit Copenhagen, anser som 

den bedste model for undervisning i en vilkårlig øvelse. 

Manualen giver ligeledes en kort introduktion til hvordan en time kan planlægges. 

 

Helt overordnet om undervisning i en øvelse skal det siges, at folk klart hurtigst lærer 

at bevæge sig pænt ved rent faktisk at få lov til at bevæge sig. Dette sker ved, at folk 

hurtigt i løbet af timens start bliver aktiveret og ligeledes ved, at vi som instruktører 

fatter os i korthed og holder et godt flow i timen, så der er tid og plads til bevægelse. 

 

Undervisning i en øvelse 

Undervisningen i en øvelse er 4-delt i følgende dele: 

- Demonstration 

- Instruktion 

- Fejlretning 

- Skalering 

 

Demonstration 

Uanset kompleksiteten af øvelsen skal den færdige øvelse altid præsenteres som 

det første.  

Eksempel ved undervisning i wall ball: 

“Hej, jeg hedder XX, vi skal i dag kigge på wall balls, og jeg vil til at starte med lige 

vise hvad en wall ball er”.  

Herefter vises øvelsen med korrekt teknik. Slutteligt forklares standarden for 

øvelsen, så folk ved hvad målet er (standard for wall ball = hoften under knæet i 

squat og bolden over stregen). 

Under demonstrationen er det enormt vigtigt at man begrænser sin tale, for ikke at 

forvirre medlemmet mere end nødvendigt. 

 

Instruktion 

Progressioner 

Instruktionen er den tekniske gennemgang af øvelsen.  

De øvelser der naturligt kan deles op (thruster, snatch, clean, muscle up etc.) i flere 

dele skal man benytte progressioner på. Dette giver det klart bedste 

undervisningsresultat og får folk til at bevæge sig pænest på hurtigste vis. 

Eksempel: 

Thrusters kan instrueres ved at undervise i først et push press og så et front squat, 

for til sidst at lave de to øvelser sammen. Hvis folks push press bliver rettet til med 

fokus punkter, og front squat der efter rettes til gennem fokuspunkter er der en god 

sandsynlighed for at medlemmets thruster bliver pæn.  

 



 

 

Hver gang man har givet et fokuspunkt (hold albuerne højt i front squat, lad stangen 

blive på skuldrene til hoften og knæene er strukket i push press etc) skal folk have 

lov til at lave nogle gentagelser kun med dette nye fokuspunkt for øje. Brug gerne 2-

3 arbejdssæt med fokuspunkter pr. progression. 

 

Lagkageprincip 

Hvis øvelsen ikke naturligt kan deles op (air squat, strict pull up, strict hspu, push up 

etc.) underviser man ud fra et lagkageprincip. Man ser her kroppen som en lagkage 

og bygger i instruktionen af øvelsen op og arbejder sig vej igennem kroppen (lag på 

lag/led for led). Start altid med det vigtigste led.  

Eksempel: 

Air squat kan ikke naturligt deles op i flere dele. Derfor ville en typisk undervisning 

kunne se således ud: 

Start med at forklare hvor fødderne skal stå (eks. skulderbredde med tæerne en 

anelse ud ad). Her efter laver folk 5-10 gentagelser med et fokuspunkt (brystet skal 

pege ligefrem mod væggen foran jer) 

Der efter forklares knæene bane og placering (følger tæernes retning). Her efter 

laves 5-10 gentagelser. 

Her efter kan hoftens rolle i et squat forklares og derefter bevæges der til positionen 

med ryggen/brystet og slutteligt kan hovedpositionen forklares. Efter hvert nyt fokus 

(fødder, knæ, hofte etc.) laves gentagelser, så folk kan fokusere på én ting ad 

gangen. 

 

Fejlretning 

Når øvelsen er teknisk gennemgået skal folk fejlrettes. Man ser efter skadelige fejl 

først (hvis de altså sker) og derefter ineffektive fejl. Ret kun én fejl ad gangen og 

sørg for at vælge den fejl der kan rette bevægemønstret mest til at starte med. 

Eksempel: 

Hvis et medlems ryg falder sammen under et air squat og vedkommende står med  

næsten samlede fødder og kigger ned i jorden, så skal man selvfølgelig starte med 

at rette standbredden før man taler om hvor folk skal kigge hen.  

 

Skalering 

Inden en given workout skal starte skal alle medlemmer på holdet have et sæt 

øvelser som de kan udføre - også under høj intensitet. Derfor benytter vi skaleringer 

til de medlemmer der ikke kan lave de øvelser som står skrevet på tavlen. 

 

Det vigtigste ved en skalering er at den givne skalering ligger så tæt op ad den 

originale øvelser som muligt. Dvs. samme muskler er involveret og 

bevægelsesmønstret er så tæt sammenligneligt som muligt. 

 

Man kan skalere efter 3 parametre: 

- Load (vægt) 

- Distance (range of motion) 



 

 

- Speed (hastighed) 

De fleste skaleringer går på load eller distance, men i enkelte tilfælde som i squat 

osv kan man sætte speed ned for at få folk til at registrere hvad der sker. Dog skal 

der altid skaleres på load før speed. 

 

Eksempler på distance skalering: 

HSPU: Sæt abmat ind under hovedet, så range of motion bliver nedsat.  

Squat clean: Skaleres til hang power clean fx. Her bliver vejen stangen skal flyttes 

kraftigt nedsat (man fjerner vejen fra gulvet til knæene og vejen fra powerposition til 

squat).  

 

Eksempler på load skalering: 

Vægtstangs-, KB- og DB-øvelser: tag færre kg på, så er load skaleret - helt simpelt. 

Push ups: lav dem på knæene for at mindske load. 

HSPU: Placer knæene eller fødderne på en box, så fjernes en del af massen der 

skal løftes. 

 

Planlægning af en time 

 

Når man planlægger en time er det absolut vigtigste at man gør plads til de dele der 

står på workout kalenderen. 

Det værste der kan ske her er at medlemmerne kun får tid til at lave fx 12 minutter af 

en AMRAP 15.  

 

Derfor: Planlæg altid så alle elementerne fra WOD-kalenderen indgår. Resten af 

tiden fyldes ud med nødvendig opvarmning, teknisk gennemgang (der er prioriterede 

øvelser på WOD-kalenderen som SKAL gennemgås teknisk), drikkepause, 

toiletpause, øvrige spørgsmål osv. 

 

Hvis der mod forventning skulle være tid til overs i sidste ende, så sørger man for at 

have en finisher i baghånden, så timen ikke slutter før tid. Denne finisher kan være 

af forskellig karakter, men forsøg at undgå øvelser der allerede har været 

præsenteret i timen. Det vigtigste her er at en finisher ikke er et must - det er kun 

hvis der naturligt er tid til den - man skal ikke rushe igennem resten af timen for at få 

tid til sin finisher. 

 

 


