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Kommentar

1
Rumensk
markløft

Stå med stangen hengende foran hoften.
Sett setet ut og bøy overkroppen framover
så langt som lårets bakside-muskulatur
tillater det. Det er viktig å holde ryggen og
bena strake under utførelsen.

2
Front knebøy

Start med stangen hvilende på skuldrene.
Grepet ligger utenfor skulderbredde med
fingrene rundt stangen eller i fingertippene.
Overarmen er parallell med gulvet og
albuene peker rett fram. Balansen og trykket
holdes midt på foten, med føttene i
skulderbredde fra hverandre. Hold
overkroppen så oppreist som mulig, samtidig
som du senker hoften”bak og ned”. Hold
albuene pekende framover og knærne over
andre tå. Stopp når hofteleddet er lavere enn
kneleddet.

3
Horisontal
kroppsheving 1

Ta et grep som er litt bredere enn
skulderbredden og heng med en strak fiksért
kropp. Trekk deg opp til brystet berører
stangen og senk rolig tilbake.

4
Push up smalt
grep 2

Stå på tær og hender med en strak fiksert
kropp. Ha et skulderbredt grep. Sørg for at
albuene føres tett på kroppen når du senker
kroppen ned mot gulvet. Press tilbake.

5
Sittende roing 1

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.

6
Bekkenhev med
bena på stol

Ligg på ryggen med armene i kryss foran
brystet og bena på en stol. Ha bøyde hofter
og knær. Stram magen og løft opp setet til
kun skuldrene har kontakt med gulvet og du
har en strak kropp mellom skuldre og knær.
Hold noen sekunder og senk rolig tilbake til
utgangsstilling.
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Hold håndtaket i navlehøyde og stå med
overkroppen rotert mot apparatet. Drei
overkroppen og sving armene mot den andre
siden.
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