
 

 

 

Nationell utmaning i plankan 
Just nu pågår en nationell uppmärksamhetsvecka på alla träningsanläggningar i Sverige som arbetar 
med 100 % ren hårdträning. Vi anordnar därför en nationell utmaning i plankan. Det är en statisk övning 
som passar de flesta; kille som tjej, ung som gammal.  
 
Tävlingsregler 
Tävlingen går ut på att stå så länge som möjligt i plankan i enlighet med bilden. Någon ur personalen på 
ditt gym måste ta tid och se till att plankan utförs på ett korrekt sätt.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utförande 
Placera dig på underarmarna och på tårna. Se till att kroppen hålls i en helt rak position som en planka.  
Sug in magen vid naveln och aktivera de inre magmusklerna.  Svanka inte och se till att du inte sjunker 
ner med ryggen utan håll upp kroppen även med skulderbladsmuskulatur och de breda ryggmusklerna.  
Håll sedan kvar denna position så länge du kan. 
 
Tips! Mårten Nylén* kommer varje morgon lägga upp sin dagsfärska tid i plankan på sitt och PRODIS 
konto på Facebook, Twitter och Instagram. Kolla varje dag hur länge Mårten Nylén har stått i plankan 
och försök utmana hans tid. 
 
Efter v. 41 så kommer det att utses:  

 Vilket gym i kommunen som har den bästa plankaren 

 Vilket gym i kommunen som har den bästa sammanlagda tiden på sina 5 bästa bidrag 

 Vilken kommun som har bäst sammanlagda tid delat på hur många gym i samma kommun som 

skickat in bidrag till tävlingen  

Därefter utses en nationell vinnare i plankan (som vinner presentkort på 2000 kr i en sportbutik), bästa 
gym i Sverige (som vinner diplom och ära) samt bästa kommun i Sverige (som vinner diplom och ära). 

 
 

*Mårten Nylén är en av Sveriges mest välrenommerade 

personliga tränare och hälsoutvecklare. Han har en lång 
idrottsbakgrund med över 25 års erfarenhet av sport och 
träning och med hjärtat inom ”kampkonst” i vilket han 
coachat inte mindre än fem världsmästare. Han är även känd 
från TV produktionen Biggest Loser där han har varit med i 
fyra säsonger som huvudtränare och hans extrema resultat är 
bland de största i världen. Inför våren 2015 kommer Mårten 
vara aktuell som expertkommentator i TV produktionen Ninja 
Warrior Sverige.” 

 


