Backman Klinikken
Av: Mikaela Backman

Basisprogram videregående
Øvelse

Illustrasjon

Treningsfokus

Øvelsesdata

Kommentar

1
Knebøy m/stativ
1

4 set x 12 rep

Stå med lett utadroterte ben og la stangen
hvile på skuldrene. Bøy ned til ca 90 grader i
knærne og press opp igjen. Hold ryggen rett
og blikket framover under hele bevegelsen.

2
Brystpress
m/bredt grep i
slynge 2

4 set x 12 rep

Stå med tærne i gulvet og støtt deg i
stroppene med strake armer. Ha en slynge i
hver hånd. Skyt rygg. Stabilisér i mage og
korsrygg. Senk kroppen ved å føre albuene
rett ut til siden samtidig som du bøyer dem.
Press rolig tilbake ved å føre armene
sammen foran kroppen igjen.

3
Stående
bicepscurl 2

4 set x 12 rep

Velg over- eller undertak. Stå med stangen
hengende foran deg, bøy i albuene og løft
stangen helt opp mot brystet før du senker
den rolig tilbake.

Stå med samlede ben og strake armer med
en vektskive over hodet. Løft det ene benet,
og gå framover. Når benet treffer gulvet
bremser du bevegelsen til kroppen er i dyp
posisjon. Trykk ifra og gå videre til et nytt
steg. Knekontroll og nøytral rygg er viktig
gjennom hele bevegelsen. Armene må være
strake gjennom hele bevegelsen.

4
Utfall fram med
vekt over hodet

5
Stående
skulderpress fra
bryst

6
Cybex: Chin Up 2

4 set x 12 rep

Stå med stangen hvilende på brystet og
fiksér mage og korsryggen. Press opp til
stangen holdes på strake armer over hodet.

Velg over- eller undertak og heng med
strake armer. Trekk deg opp til haken er på
nivå med grepet. Markér sluttstillingen og
senk rolig tilbake.

Se video av øvelsene

Backman Klinikken
Av: Mikaela Backman

Basisprogram videregående
Øvelse
7
Hofte fleksjon i
slynge 4

Illustrasjon

Treningsfokus

Øvelsesdata

Kommentar

3 set x max rep

Stå på albuene med en slynge plassert
omkring hver ankel. Skyt rygg og stabilisér i
mage og korsrygg. Bøy i hofter og knær
samtidig som du fører setet opp mot taket.
Før rolig tilbake til utgangsstillingen.

Se video av øvelsene

