
Påsk-utmaning 
 
Nu är det påsk och vi kommer med en påsk-utmaning som ni 
kan utföra på egen hand eller tillsammans med familjen. Ni ska 
använda er utav Borg CR10-skalan för att veta på vilken 
intensitetsnivå du ska hålla dig på. Påsk-promenaden fungerar 
samtidigt som uppvärmning inför Påsk 150. 
 
Att tänka på: 
- Du behöver en matta, en vattenflaska och en liten handduk. 
- Håll koll på din intensitet med hjälp av Borg-skalan. Du ska ligga på en ansträngningsnivå  
  6-7 på skalan men inte högre än så.  
- Ju större rörelser och högre tempo du har desto högre blir din puls  
- Ha kul!  
 
 

Påsk-promenaden 
Ge dig ut i friska luften på en rask promenad i 
minst 30 min. Målet är att promenaden skall 
vara måttligt ansträngande, motsvarande 4-5 
på Borg-skalan  
 

Påsk 150 
Målet är att utföra totalt 150 repetitioner av 
nedanstående övningar i valfri kombination, 
på så kort tid som möjligt med en 
ansträngningen motsvarande 6-7 på  
Borg-skalan.  
Starta en klocka, en spellista med din 
favoritmusik och påbörja utmaningen! Ta en 
paus när du känner att du behöver (och så 
länge du behöver) men tiden fortsätter att 
ticka. När du nått 150 repetitioner stannar du 
klockan. Skriv ner hur lång tid det tog för dig  
att genomföra repetitionerna.  
 
  

Du kan träna Påsk 150-passet flera dagar och försöka förbättra tiden!  
Antal minuter pass 1 : _____ 
Antal minuter pass 2: _____ 
Antal minuter pass 3: ____ 

Borg CR10-skalan 

  Väldigt lätt ansträngning 

1 Allt annat än fullständig vila 

    

  Lätt ansträngning 

2-3 Det känns som att du kan fortsätta i flera timmar,  

  det är lätt att andas, du kan prata utan problem. 

  Måttlig ansträngning 

4-5 
Det känns som att du kan fortsätta en  

längre tid, du svettas, 

  du kan hålla en kortare konversation. 

  Kraftig ansträngning 

6-7 
Du kan hålla intensiteten kortare stunder, 

 du andas kraftigt,  

  du kan säga snabbare och kortare meningar 

  Väldigt hård ansträngning 

8-9 Du har svårt att bibehålla intensitet,  

  du har svårt att säga mer än enstaka ord 

  Maximal ansträngning 

10 Det känns omöjligt att fortsätta, du ventilerar maximalt, 

  du kan inte prata 



Utfallssteg 

Tyngre: Med vikt och rotation i övre  

kroppen och med knäet nära golvet 

Lättare: Utan vikt och inte så djupt steg 

 

Burpees 

Tyngre: Med hopp och armpress 

Lättare: Utan hopp och till magliggande  

innan uppstigning igen 

Tricepsdipp på stol 

Tyngre: Med tyngd i famnen och fötterna långt 

från stolen 

Lättare: Fötterna nära stolen 

Knäböj 

Tyngre: Med vikt och djupa knäböj 

Lättare: Utan vikt 

 

Armpressar 

Tyngre: Endast tårna i golvet 

Lättare: Luta mot ett bord eller sätt knäna i golvet 

Mountainclimbers 

Tyngre: Rak kropp och rumpan längre ner 

Lättare: Mot en bänk  


