
 
 

Döskalleligan 

 

WOD 4  HT 2017 v.45-46 
Resultatet skickas senast söndag kl.24:00 till crossfit@endorfin.se 
 
RX- For time: 
 
12 Ringdips 

8 Double DB Powerclean @22,5/15kg 

7,5m DB Frontrack walking lunges 

8 DB Shoulder to overhead 

16 DB Burpee box stepovers 60/50cm 

8 DB Shoulder to overhead 

7,5m DB Frontrack walking lunges 

8 Double DB Powerclean @22,5/15kg 

12 Ringdips 

 

 
Skalad- For time: 
 
12 DB Pushups 

8 Double DB Powerclean @15/9kg 

7,5m DB Frontrack walking lunges 

8 DB Shoulder to overhead 

16 DB Burpee box stepovers 

8 DB Shoulder to overhead 

7,5m DB Frontrack walking lunges 

8 Double DB Powerclean  

12 DB Pushups 

 

Övningsstandards 
 
Ringdips  Rörelsen startar med atleten hängandes fritt i ringarna, fullt utsträckta armar i toppläget, 

atleten böjer därefter armbågsleden så axeln vidrör ringarna och återgår till fullt utsträckt läge i 

toppen. 

 

DB Pushup (skalad)  Rörelsen startar med atletens händer på hantlarna, med fullt utsträckta armar i 

toppläget. Atleten går ner så axlarna vidrör hantlarna, alternativt lägre ner än hantlarnas höjd och 

benen nuddar golvet.  Rörelsen avslutas i samma position som startpositionen. Atleten skall pressa 

sig upp i en rörelse. ”Kålmask” är ej tillåtet ☺ 

 

DB Powerclean  Rörelsen startar med att hantlarnas ”framhorn” vidrör marken och avslutas med 

hantlarna förbi axlarnas mittlinje, samtidigt som atletens knä- och höftled är utsträckt. 



 
 

 

 

Frontracked walking lunges  Rörelsen startar med hantlarna på atletens axlar, händerna måste 

omsluta hantelns handtag. Det är tillåtet att ställa hantlarna upp på axlarna, så länge de är bakom 

axelns mittlinje i profil och atleten håller runt handtagen. Utfallsstegen sker framåt och det bakre 

knät skall vidröra golvet i varje steg och atleten skall vara utsträckt i knä- och höftled varje repetition. 

Det är inte nödvändigt att sätta i båda fötterna parallellt, så länge övriga krav är uppfyllda. 

 

Shoulder to overhead Rörelsen startar med hantlarna på axlarna, hantlarna pressas på valfritt sätt 

(press, pushpress, push jerk) till raka armar med fullt utstäckt knä-, höft- och armbågsled med 

armarna i rak linje i profil. 

 

DB Burpee box step over Rörelsen startar med burpee: hantlarna sätts i bakom lådan (måste greppas 

genom hela burpeen) atletens bröst och höft vidrör golvet, kliv eller hoppa upp till ett marklyft. 

Atleten kliver sedan över lådan för att repetitionen skall räknas, hantlarna kan bäras på valfritt sätt, 

men atleten skall greppa runt handtagen på hantlarna. Höften behöver inte vara utsträckt på lådan, 

men benen måste hålla sig innanför lådans linjer, det är inte tillåtet att svinga benen bredvid. 

 


