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1 -

Utfall bakover 2

Stå med samlede ben og sett armene i
siden. Løft det ene benet, og ta et godt steg
bakover samtidig som du faller bakover. Når
benet treffer gulvet bremser du bevegelsen
til kroppen er i dyp posisjon. Spark ifra og
returner til startstillingen.

2 -

Sittende roing 2

Sitt med rett rygg, en liten bøy i knærne og
skuldrene trukket godt fram. Trekk håndtaket
mot magen samtidig som du presser
brystkassen fram og skuldrene trekkes
sammen. Slipp rolig tilbake til startstillingen
og gjenta.

3 -

Liggende

bekkenløft med

benstrekk

Ligg på ryggen med bøyde knær og beina
plassert på hver sin sklimatte. Stram sete-
og lårmuskulaturen og løft bekken og nedre
del av ryggen opp fra underlaget. Hold
stillingen og før vekselvis beina ut i strak
stilling ved å skli mattene langs gulvet.

4 -

Push up 2

Stå på føtter og hender med en strak fiksert
kropp. Ha mer enn skulderbreddes avstand
mellom hendene. Senk kroppen ned mot
gulvet og press tilbake, uten å knekke i
hoften.

Trener primært: m.pectoralis major,
m.triceps brachii. Assisterende muskler:
m.deltoideus, m.serratus anterior.

5 - Stå med hoftebreddes avstand mellom
føttene, lett bøy i hofter og knær. Ha ca 90
grader i både skulder- og albueledd. Skyv
armene frem og over hodet til armene er
strake. kom tilbake til utgangsposisjonen ved
å trekke skulderbladene nedover og deretter
bøye i albuen. Ryggen holdes rett under hele
øvelsen.

6 -

Liggende benløft

3

Ligg på rygg med armene langs siden.
Aktiver magemuskulaturen og løft deretter
begge bein samlet opp mot taket. Senk
deretter beina ned mot gulvet og gjenta.
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