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Kommentar

1
Sideliggende
rotasjon av
overkroppen 2

2 set

Ligg på siden med den nederste hånden
under hodet og den andre armen strak mot
gulvet foran deg. Hold det øverste benet
bøyd. Drei overkroppen ved at du fører
armen opp og bakover så langt du klarer.
Hold stillingen ca 30 sekunder og drei rolig
tilbake. Forsøk å holde underkroppen i ro
under øvelsen.

2
Planken med
enarms roing

3 set x 20 rep

Stå i plankestilling på tær og strake armer
med en hantel i hver hånd. Bøy i albuen og
trekk armen oppover og bakover. Senk rolig
ned og gjenta med den andre armen. Hold
strak kropp under hele øvelsen.

3
Sittende roing 1

3 set x 10 rep

Sitt foroverbøyd, med en liten bøy i knærne
og skuldrene trukket godt fram. Før
overkroppen tilbake, trekk håndtaket mot
mageregionen, press brystkassen fram og
trekk skuldrene sammen. Slipp rolig tilbake
til startstillingen og gjenta.

4
Mountain climber

3 set x 20 rep

Start i en push-ups posisjon. Hold mage og
rygg stabil, mens du trekker kneet opp til
albuen før du fører foten tilbake til
startposisjon. Jobb med annenhvert ben.

5
Stående roing 1

3 set x 10 rep

Hold omkring stangen med skulderbredt
grep. Stå lett foroverbøyd, med rett rygg og
lett bøyde knær. Start øvelsen med å dra
skuldrene bakover, bøy i albuene og før
armene langs kroppen. Løft stangen mot
magen og press skulderbladene sammen i
sluttfasen. Senk tilbake og gjenta øvelsen.

6
Liggende rotasjon
av overkroppen

3 set x 10 rep

Ligg på magen med pannen i matten og med
bøyde albuer slik at hendene ligger på hver
side av hodet. Løft venstre arm, skulder og
hodet opp fra matten og roter til venstre.
Returner til startstillingen og gjenta til høyre
side.

Se video av øvelsene

