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BOSU helkropp
Øvelse
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Treningsfokus

Øvelsesdata

Kommentar

1
BOSU:
Stasjonært utfall

3 set x 8-12 rep

Sett en fot på toppen av BOSU-en og
plasser den andre foten et godt steg tilbake.
Bøy i knærne og senk kroppen ned og litt
framover. Pass på at du har knær over tær.
Strekk opp igjen til utgangsstillingen og
gjenta.

2
BOSU: Push up
med ballen ned 3

3 set x 8-12 rep

Snu BOSU-en opp ned. Plasser hendene på
håndtakene til BOSU-en. Stå på tærne. Med
lave skuldre senker du kroppen ned mot
BOSU-en ved å føre albuene rett ut til siden
samtidig som du bøyer dem. Press tilbake til
utgangsposisjon ved å strekke armene og
skyve fra. Skyv ekstra fra på toppen så
skulderbladene beveger seg fra hverandre.

3
BOSU:
Firfotstående
diagonal arm- og
benstrekk

3 set x 8-12 rep

Stå på alle fire på BOSU-en. Stabiliser
mage- og korsryggregionen. Strekk vekselvis
den ene armen og det motsatte benet til de
er i forlengelse av kroppen. Hold noen
sekunder før du vender tilbake til
utgangsstillingen og gjentar til motsatt side.
Pass på å holde korsryggen i nøytralstilling
under hele øvelsen.

4
BOSU:
Sideliggende
lateralfleksjon 2

3 set x 8-12 rep

Sitt på gulvet og len hoften inn mot BOSUen. Strekk ut bena og legg deg ned på siden
over BOSU-en. Hold hendene bak hodet.
Løft overkroppen rolig rett opp til siden uten
å dra med armene. Vend rolig tilbake til
utgangsposisjonen. Gjenta til motsatt side.

5
BOSU: V-sittende
med kroppsstrekk
1

3 set x 8-12 rep

Sitt på toppen av BOSU-en. Løft bena opp
mot brystet til du har ca. 90 graders vinkel i
hoftene. Hold armene krysset over brystet.
Stabiliser mage- og korsryggregionen.
Strekk kroppen rolig og kontrollert ut, til den
er tilnærmet strak, og bøy deretter opp igjen.

Se video av øvelsene

