12 ugers
CW-BOOTYBUILDING
PROGRAM AVANCED

TILLYKKE MED
DIT AVANCED
BOOTYBUILDING
PROGRAM!
Jeg håber på, du kigger på dette med julelys i øjnene og kun tænker på at komme afsted
til træning. Men du er garanteret vant til at stortrives i et fitnesscenter, men jeg er nu
alligevel sikker på, at min tilgang til træning vil give dig en øjenåbner.
Lidt om dig. Du er en øvet fitnesspige, men du søger inspiration. Og du savner måske
at blive udfordret… Så er du kommet det rigtige sted hen. Jeg har nemlig gjort mig
umage for at imødekomme dine ønsker med et splinternyt 12 ugers træningsprogram
for garvede fitnesspiger som dig.
Og du kommer ikke til at kede dig. Du får nemlig fire forskellige programmer over de
næste 12 uger med forskellige fokus. Der vil fx være fokus på at gøre dig endnu bedre
til at træne din booty, så den bliver fast, rund og spændstig - ligesom du dagligt ser på
Instagram.
Hvad venter du på? Jeg håber, du vil nyde dette 12 ugers forløb. Du kommer til at lære,
men du kommer også til at elske din udvikling.
Rigtig god fornøjelse - og ønsker du at dele din oplevelse, bliver jeg kun lykkelig. Du kan
altid skrive til mig på info@cwtraining.dk.

Mange hilsner
Camille

Vej og mål dig undervejs

Jeg anbefaler, at du tager billeder og mål undervejs, så du kan se og
følge med i din udvikling.

Sådan gør du:

• Tag billeder af alle fire vinkler - få eventuelt en anden til det og sørg
for at vinklen er LIGE på.
• Brug samme lys, væg og undertøj. Dette giver klart det bedste
sammenligningsgrundlag.
• Vej dig en gang om ugen.
• Mål dig hver fjerde uge - mål går ikke hånd i hånd med vægten.
• Mål i afslappet tilstand:
+ Højre biceps (8 cm op ad arm fra albueled)
+ Højre lår (14 cm op ad lår)
+ Mave (ved navle)
+ Bagdel (ved største omkreds)

Vi skal have det meste ud af vores tid. Det er omdrejningspunktet
i alle mine træningsprogrammer. Det dyrebareste vi har er nemlig
vores tid. Alle træninger er opbygget på en bestemt måde, så
nedenstående fire faktorer bliver stimuleret:
• Opbygning af muskelmasse
• Opstramning
• Øget udholdenhed og kondition
• Fedtforbrænding
For at opnå dette er det vigtigt, du følger mine anvisninger, som
følger med dette program. Det gælder blandt andet at du;
• Overholder de angivne pauser og supersæt
• Overholder de ugentlige træninger
• Overholder programmernes rækkefølge
• Overholder de angivne repetitioner
• Overholder mine anvisninger om teknik og muskelkontakt
• Overholder det enkelte programs rækkefølge

Men hvad betyder
de forskellige punkter?
Pauser og supersæt

Opvarmning

Ugentlige træninger

Ved at varme ballen op og opnå en brændende
fornemmelse gør, at du fanger din ballemuskel
igennem hele din træning.

Alle træningsprogrammerne er opbygget
omkring supersæt, hvor den første øvelse
er en tung styrkeøvelse efterfulgt af en
repetitionsøvelse med høj intensitet, som
virkelig giver dig sved på panden - og til slut en
angivet pause. Pauserne skal overholdes, da det
er vigtigt, du stimulerer musklen, mens den er
varm.

Programmet er designet til dig, som træner 3-4
gange i ugen - og da dette er et bootyprogram,
dvs. der er fokus på én muskelgruppe, er det
vigtigt, du som minimum restituerer 48 timer
mellem dine træninger. Dine ballemuskler har
brug for roen til at bygge sig faste og stramme
:-)
Mit råd til dig med en travl hverdag - planlæg
dine træninger. Tag kalenderen frem om
søndagen og læg veto på de dage, hvor det er
muligt at komme afsted.
Der er en grund til, at du har anskaffet dig
dette program – du vil gerne have resultater. Så
selvom du ikke altid gider afsted, så lover jeg
dig, at følelsen efter træning er fantastisk og i
sidste ”ende” er det hele værd.
Men alt begyndelse er svær, men hold ved, hold
fast – du bliver pavestolt og pivlækker!

Programmets rækkefølge

Du har tre eller fire forskellige programmer, som
du følger i de 12 uger. Ved at skifte program vil
du opleve, at du hele tiden bliver udfordret,
hvilket medfører, at dine muskler aldrig vænner
sig til træningen. Variation af sæt, pauser, reps
sikrer en optimal progression. Men husk, det
er vigtigt, at du udfordrer dig selv - og måske
endnu vigtigere, at du presser dig selv - så vil du
opleve resultater og udvikling.

Al opvarmning i dit program er “specifik
opvarmning”. Dette skyldes, at jeg ønsker, du
har god kontakt til din ballemuskel fra starten
af din træning - da det jo er den muskel, der er i
fokus.Du finder ligeledes enkelte maveøvelser i
opvarmningen.

RM: Hvilken belastning?

Repetitioner er altid angivet som RM. RM
står for repetition maximum, altså din max
belastning. Det er et begreb, der bruges inden
for styrketræning - og det varierer fra person til
person - så der er ingen grund til at sammenligne
med dine veninder, det er individuelt.

Et eksempel:

Hvis der i dit træningsprogram står, at du skal
udføre 1RM i squat, så betyder det faktisk
bare, at du skal lave én repetition med din max
belastning - alt hvad du kan, én gang - ikke mere.

Teknik og muskelkontakt

I mine YouTube-klip forklarer jeg, hvordan du
aktiverer dine ballemuskler korrekt. Ballen er
doven af natur. Det er derfor essentielt, at du
tænker teknik, når du træner.
Du må aldrig tage mere vægt på, end du kan
løfte korrekt og have kontakt til ballemusklen.
Har du stadig spørgsmål?
så kan du læse mere i min FAQ :
https://www.cwtraining.dk/cwlifestyle

Dine træningsprogrammer

#CWbooty

3-4 træninger om ugen
4 forskellige programmer på 12 uger

Uge 1-3
Opvarmning (alt sammen som supersæt)

Workload

20 x BW crusty lunges
https://youtu.be/FyCrB-Q2-3w
20 x BW side lunges
https://youtu.be/D2SJwA_OwJU
20 x BW walking squat

4 sæt, 90 sek pause
20RM (20 i alt) shiftting lunges i smith
https://youtu.be/Z5e0UEHzSP0
Supersæt
15 reps jumping sumo squat
https://youtu.be/IE2EJN_oEoo

https://youtu.be/SRz5aqAZTdo
20 x Windmill crunshes
https://youtu.be/IQ1M23wqeKw
20 x Leg raises
https://youtu.be/ZqMvue-SFV4
20 x Full crunshes
https://youtu.be/kF6gz0W-nag

4 sæt, 45 sek pause
12-15 RM Half hip thrust i smith med CWBB
(4:4)
https://youtu.be/RzEe6YrhNX8
4 sæt, 90 sek pause
10-12RM (4:1) squat i smith med CWBB
https://youtu.be/SkE8D8nOUaU
Supersæt
15-20 reps abductor siddende
https://youtu.be/N4vDijraayA
3 sæt, 90 sek pause
12-15RM liggende squat i smith med CWBB
(4:1)
https://youtu.be/ELugip4Pyd4
4 sæt, 60 sek pause
10/10/10RM
(dropsæt)
sumosquat
stepbænke
https://youtu.be/FDBSyd7dv4c

på

Uge 4-7
Opvarmning (alt sammen som supersæt)

Workload

4 sæt, 20 sek pause
Stivbenet kombi squat med KB
https://youtu.be/GAKHrDZ04mk
Side-to-side walk
https://youtu.be/Tjv2W_YFUK0
20 x windmill crunshes
https://youtu.be/IQ1M23wqeKw
20 x leg raises
https://youtu.be/ZqMvue-SFV4
20 x full crunches
https://youtu.be/kF6gz0W-nag

4 sæt, 90 sek pause
20RM (20 i alt) x walking lunges DB
https://youtu.be/lX-kEmwiRaA
Supersæt
10-15 reps jumping squat
https://youtu.be/Aqb8luFTx44
4 sæt, 90 sek pause
10-12 RM squat i smith med pulse i bund
https://youtu.be/tMQAZo6OFRM
Supersæt
15-20 RM Burn out med DB
https://youtu.be/bENR6Dhm3F4
4 sæt, 60 sek pause
10-12RM dødløft med CWBB (4:4)
https://youtu.be/qve1fhEOUIk
Supersæt
15 reps (med 2 sek hold på toppen) liggende
glute bridge fra gulv
https://youtu.be/yGAxx2737_Q
4 sæt, 90 sek pause
15-20 RM sumosquat med DB
https://youtu.be/SLXnuIf92T0
Supersæt
15-20 weight jumping squat
https://youtu.be/j21Xnfs49p8
3 sæt, 30 sek pause
12-15RM single side lunges med DB
https://youtu.be/kg6pf98FUss
3 sæt, 30 sek pause
Bulgarian split squat med elevated feet
https://youtu.be/REk6WaVRQiA

Uge 7-10
Opvarmning (alt sammen som supersæt)

Workload

Plate walk
https://youtu.be/xCmyO22ZXUA
20 x BW crusty lunges
https://youtu.be/FyCrB-Q2-3w
20 x BW side lunges
https://youtu.be/D2SJwA_OwJU
20 x Russian twist med vægt
https://youtu.be/AKBJ777UEAc
20 x v-ups
https://youtu.be/JypJG6LQWYc
20 x reach through
https://youtu.be/j4t2l3W0yF4

4 sæt, 60 sek pause
10-12RM frontsquat i smith
https://youtu.be/Jg-3eCIel-w
Supersæt
15-20 reps Jumping lunges/squat
https://youtu.be/xrZ00AyDoF0
3 sæt, 60 sek pause
Benpres pyramide
https://youtu.be/UTogW6p8WJA
1 sæt består af:
20 reps 30 sek pause
15 reps 20 sek pause
10 reps 15 sek pause
5 reps (4:4)
4 sæt, 90 sek pause
12-15RM BB hip thrust
https://youtu.be/PnT8jAYaIAs
Supersæt
15-20 RM squat med bounce i bund
https://youtu.be/mNXYRTMSz1c
4 sæt, 30 sek pause (kør begge ben og så pause)
12-15RM step up i smith stativ
https://youtu.be/wDeyHTinHW8
4 sæt, 60 sek pause
Stivbenet dødløft med sving i bund
https://youtu.be/QAjr4Xg7a1c
Supersæt
v-grib squat i smith
https://youtu.be/4gP-Q9jfezU

Uge 10-12
Opvarmning (alt sammen som supersæt)

Workload

4 sæt, 20 sek pause
20 x glute bridge fra gulv
https://youtu.be/yGAxx2737_Q
20 x kickback walk
https://youtu.be/qmrPJ68E1ZQ
20 x side-to-side walk
https://youtu.be/Tjv2W_YFUK0
20 x Russian twist med vægt

6 sæt, 60 sek pause
hip thrust challenge
https://youtu.be/Xh_ERcvFXaw
1 sæt består af:
10RM med BB
5 sek iso hold
BW hip thrust

https://youtu.be/AKBJ777UEAc
20 x v-ups
https://youtu.be/JypJG6LQWYc
20 x reach through
https://youtu.be/j4t2l3W0yF4

3 sæt, 30 sek pause mellem hver ben
10/10/10 Bulgarian split squat DB
https://youtu.be/wThcWkuHMEQ
4 sæt, 60 sek pause
10-12RM Benpres i rack (8:8)
https://youtu.be/Bg-7Hl_bBj4
4 sæt, 60 sek pause
10-12RM box squat
https://youtu.be/zbF2DMBWyj4
Supersæt
15-20 RM DB stivbenet dødløft
https://youtu.be/Hf48HacWgIc
1 sæt (tag 15- 20, hold en pause på 10 sek MAX
og fortsæt til du rammer 100reps)
100 reps Burn out DB med CWBB
https://youtu.be/bENR6Dhm3F4

Mange hilsner

