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Kommentar

1
Skråsittende
benpress

Sete:

Plasser benene på fotbrettet i
skulderbreddes avstand. Ha ca. 90 grader i
knærne. Stram opp i mage- og
korsryggregionen og press opp til benene er
nesten strake. Vend tilbake til startstillingen
og gjenta.

2
Sittende lårcurl

Sete:
Ankelpute:
Håndtak:

Sitt helt tilbake i setet og fiksér overkroppen
med grep om håndtakene. Press anklene
mot puten, bøy maksimalt i knærne og vend
rolig tilbake til startstillingen.

3
Brystpress 2

Setehøyde:

Sitt med lave skuldre og et godt grep om
håndtakene. Albuene holdes på høyde med
grepet. Press fram til armene er strake og før
noe langsommere tilbake til brystet.

4
Nedtrekk til bryst

Lårpute:

Ta et bredt grep, legg deg litt bakover og
kikk skrått opp. Press brystkassen fram og
trekk stangen ned til brystet. Før langsomt
tilbake og gjenta.

5
Stående
bicepscurl
m/kabel 1

Stå med rett rygg og et godt grep om
stangen. Bøy i albuene og løft stangen opp
mot brystet. Senk stangen helt tilbake før
neste repetisjon. Hold albuene mest mulig i
ro under øvelsen.

6
Liggende lårcurl
m/ball

Ligg med begge benene på ballen og løft
bekkenet. Ha armene ned langs siden.
Stram lårets bakside-muskulatur og trekk
ballen mot deg. Rull tilbake.

Se video av øvelsene
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7
Liggende
bekkenløft m/ball

Ligg med begge benene på ballen. Ha
armene ned langs siden. Knip setet sammen
og løft bekkenet og nedre del av ryggen opp
fra underlaget. Hold i 3-5 sek. Hvil
tilsvarende.

8
Ryggliggende
ettbens senk

Ligg på ryggen med 90° i hofte og knær.
Plassér fingrene på innsiden av
hoftekammen. Trekk navlen inn. Pust ut,
senk høyre fot og strekk benet ut. Trekk inn
navlen så mye som mulig. Pust inn og bøy
og hev benet opp til utgangsstillingen igjen.
Unngå økt svai i korsryggen. Ikke senk benet
lenger ned enn at du klarer å holde
korsryggen i gulvet.

9
Rulle med
vektstang

Stå i knestående på en matte med grep
rundt stangen i cirka skulderbreddes
avstand. Aktiver magemuskler og beveg
overkroppen fremover så langt du klarer.
Returner til utgangsstilling. Vær
oppmerksom på at du klarer å stabilisere
korsryggen under hele øvelsen.

Se video av øvelsene

