Backman Klinikken
Av: Mikaela Backman

Styrketrening for svømmere
Øvelse

Illustrasjon

Treningsfokus

Øvelsesdata

Kommentar

1
Markløft

2 set x 10 rep

Hold blikket rettet fremover under hele
øvelsen. Vektstangen henger på strake
armer, føres så nært kroppen som mulig,
men uten at den forstyrrer hensiktsmessig
bevegelse og teknikk. Trekk pusten på vei
ned, hold i øvelsens nedre fase, og pust
deretter ut på vei opp. Hvis øvelsen kun
gjennomføres med oppløft (olympisk løft),
trekkes pusten godt før stabilisering og
oppløftet starter. Hold lett svai i korsryggen
og etterstreb å holde denne gjennom hele
oppløftet. Skulderbreddes benstilling,
tyngdepunktet holdes rett igjennom kroppen,

2
Planken med
enarms roing

2 set x 8 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
Planken med
utoverføring av
ben

2 set

Stå med støtte på albuene og tærne. Vær
påpasselig med å holde ryggen rett under
hele øvelsen. Før det benet ut til siden igjen.

4
LF DAP: Skulder
utadrotasjon

2 set x 10 rep

Fest karabinen i albuehøyde. Stå med et fast
grep om håndtaket og 90 graders vinkel i
albuen. Legg underarmen tett mot magen og
rotér utover i skulderleddet så langt du
klarer. Albuen holdes tett på kroppen under
hele bevegelsen. Bytt arm. Senk skuldrene
nedover og bakover i en naturlig posisjon.

5
Stående
skulderrotasjon
inn

2 set x 10 rep

Stå med fast grep om håndtaket og 90
graders vinkel i albuen. Stå med siden mot
apparatet og la underarmen peke ut fra
kroppen. Rotér innover i skulderleddet helt til
underarmen ligger tett mot magen. Albuen
holdes tett på kroppen. Bytt arm.

6
"Firfot" armløft

2 set x 10 rep

Stå på alle fire og finn nøytralstillingen i
ryggen og bekkenet. Lag "flat mage" og løft
den ene armen til den er i forlengelse av
resten av kroppen. Gjenta med den andre
armen.

Se video av øvelsene
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7
Planken

2 set

Stå på tær og albuer og la bekkenet hvile
mot gulvet. Løft bekkenet opp fra gulvet ved
å stramme opp i rygg og mage. Stabilisér
kroppen og hold stillingen. Kom rolig tilbake
til utgangsstilling

8
Push up på
knærne 2

2 set x 10 rep

Stå på knærne med en fiksert kropp. Ha mer
enn skulderbreddes avstand mellom
hendene. Senk kroppen ned mot gulvet og
press tilbake, uten å knekke i hoften.

9
Sit up 3

2 set x 10 rep

Ligg på ryggen med bøyde knær, føttene i
gulvet og armene ned langs siden. Løft
overkroppen i retning av lårene. Løft helt
opp. Sørg for en jevn bevegelse.

Se video av øvelsene

