
TEST C

Lunges Dips Kropshævninger Dødløft Burpees
Startposition: Stående

Bundposition: Liggende på maven med 
hænderne fri af gulvet.

Topposition: Hop med knæ, hofte og 
skulder i en lige linje. Hændernes 
placering er valgfri.
 
Én gentagelse: En gentagelse er fra 
startposition til bundposition og retur til 
topposition. Hver gentagelse skal udføres 
som en kontinuerlig bevægelse. Det er 
ikke tilladt at holde pauser mellem 
gentagelserne andet end for at genfinde 
balancen.

Start/bundposition: Vægten på gulvet, 
strakte arme, overhåndsfatning, ret ryg. 
Fødderne skal placeres inden for hånd- 
fatningen.

Topposition: Fuld lockout i knæ og hofte 
samt ret ryg.

Én gentagelse: En gentagelse er fra 
bundposition til topposition og retur til 
bundposition. Vægtstangen skal sænkes 
kontrolleret retur til bundpositionen. 
Ryggen holdes ret under hele bevægel-
sen. Hver gentagelse skal udføres som en 
kontinuerlig bevægelse. Det er ikke tilladt 
at holde pauser mellem gentagelserne 
andet end for at rette på greb eller 
genfinde balancen.

Start/bundposition: Frithængende med 
overhåndsgreb og fuld lockout i albuer.

Topposition: Hagen over stangen/bom-
men.
 
Én gentagelse: Kroppen i ro med strakte 
knæ under hele bevægelsen og fødderne 
under eller foran hænderne. En gentagel-
se er fra bundposition til topposition og 
retur til bundposition. Hver gentagelse 
skal udføres som en kontinuerlig 
bevægelse. Det er ikke tilladt at holde 
pauser mellem gentagelserne andet end 
for at rette på greb eller genfinde 
balancen. Ekstra vægt tilføjes ved brug af 
det udleverede vægtbælte.

Start/topposition: Frithængende med 
fuld lockout i albuerne.

Bundposition: Bagsiden af skuldrene 
under albuerne.
 
Én gentagelse: Strakte knæ under hele 
bevægelsen og fødderne under eller foran 
hænderne. En gentagelse er fra toppositi-
on til bundposition og retur til topposition. 
Hver gentagelse skal udføres som en 
kontinuerlig bevægelse. Det er ikke tilladt 
at holde pauser mellem gentagelserne 
andet end for at rette på greb eller 
genfinde balancen. Ekstra vægt tilføjes 
ved brug af udleveret vægtbælte

Start/topposition: Stående med 
vægtstang på skuldrene.

Bundposition: Bageste knæ maksimalt 10 
cm over gulvet (knæet må gerne berøre 
gulvet)
 
Én gentagelse: Bevægelsen skal være 
kontrolleret med ret ryg og uden 
mellemskridt. En gentagelse er fra 
topposition til bundposition og retur til 
topposition. Hver gentagelse skal udføres 
som en kontinuerlig bevægelse. Det er ikke 
tilladt at holde pauser mellem gentagelser-
ne andet end for at rette på greb eller 
genfinde balancen.
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PROTOKOL FOR AFVIKLING AF TEST C, STYRKE 

1. TEST C
Formålet med test C er at teste generel fysisk parathed under anvendelse af øvelserne; Lun-
ges, Dips, Kropshævning, Dødløft og Burpees.

2. ANBEFALINGSSTRUKTUREN OG NIVEAUSÆTNING
Nedenstående tabel viser niveauer for TEST C samt de operative fysiske anbefalinger til KAT 2 
til 5. Kravene til KAT 1 (basiskravet) fremgår af underbilag 2 til bilag 1 i nærværende bestem-
melse. Den enkelte medarbejder skal vurderes i forhold til den operative fysiske anbefaling, 
der gælder for den pågældendes funktion, men kan efter eget ønske vælge at lade sig teste 
mod et højere niveau som del af en træningsmålsætning.
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RETTELSESMEDDELELSE NR. 201 TIL VFKBST. 
 
 
1. VFKBST FSU.491-7. BESTEMMELSER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING 
OG IDRÆTSVIRKSOMHED I FORSVARET. 
 
Rettes som følger: 
 


Udtages Indsættes 
 
FSUBST 491-7, 2015-04, side 1 til 10 
BILAG 1, side 1 til 2 
UNDERBILAG 1 til BILAG1, side 1 til 2 
UNDERBILAG 2 til BILAG 1, side 1 til 2 
UNDERBILAG 3 til BILAG 1, side 1 til 5 
UNDERBILAG 4 til BILAG 1, side 1 til 2 
UNDERBILAG 5 til BILAG 1, side 1 til 3 
UNDERBILAG 6 til BILAG 1, side 1 til 7 
UNDERBILAG 7 til BILAG 1, side 1 til 7 
BILAG 2, side 1 til 5 
- 
- 
- 
- 
BILAG 3, side 1 til 2 
- 
- 
BILAG 5, side 1 til 3 
 


 
VFKBST FSU.491-7, 2018-04, sode 1 til 12 
BILAG 1, side 1 til 2 
UNDERBILAG 1 til BILAG 1, side 1 til 2 
UNDERBILAG 2 til BILAG 1, side 1 til 3 
UNDERBILAG 3 til BILAG 1, side 1 til 4 
UNDERBILAG 4 til BILAG 1, side 1 til 6 
UNDERBILAG 5 til BILAG 1, side 1 til 5  
- 
- 
BILAG 2, side 1 til 7 
UNDERBILAG 1 til BILAG 2, side 1 til 2 
UNDERBILAG 2 til BILAG 2, side 1 til 3 
UNDERBILAG 3 til BILAG 2, side 1 til 3 
UNDERBILAG 4 til BILAG 2, side 1 til 6  
BILAG 3, side 1 til 3 
BILAG 4, side 1 til 3 
UNDERBILAG til BILAG 4, side 1 til 5 
BILAG 5, side 1 til 4 


 
2.  Rettelser vil som hovedregel kun udkomme elektronisk. 
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