Backman Klinikken
Av: Mikaela Backman

Definerte Armer og Bryst - Styrketrening
6.repetisjoner - 4.sett på hver øvelse
Det skal være tungt slik at repetisjon 5 og 6 er ganske tung å utføre.
Øvelse
Illustrasjon
Treningsfokus
Øvelsesdata

Kommentar

1
Stående fronthev
2

Stå med en hantel i hver hånd. Løft vekselvis
armene opp foran kroppen til de er 10 -15
grader over horisontalplanet.

2
Stående
hantelpress

Stå med et godt grep om hantlene som
holdes på utsiden av skuldrene. Press opp til
hantlene holdes på strake armer over hodet.

3
Stående
hantelcurl

Stå med hantlene hengende ned langs
siden. Bøy i albuene og løft hantlene helt
opp samtidig som du dreier de utover. Senk
rolig tilbake.

4
Stående
foroverbøyd
sidehev

Stå foroverbøyd med en lett bøy i knærne og
albuene. Ha en lett svai i korsryggen. Aktiver
magemuskulaturen. Løft armene rett ut til
siden og kjenn at skulderbladene møtes.
Senk rolig ned. Gjenta.

5
Liggende
brystpress

Ligg på ryggen med føttene i gulvet og hold
hantlene på strake armer over brystet. Senk
hantlene i en svak bue mot utsiden av
skuldrene og press tilbake til startstillingen
med noe større hastighet. Unngå for mye
svai i korsryggen.

6
Stående enarms
triceps press 3

Stå med den ene armen hevet over hodet,
mens den andre støtter i albuen. Bøy i den
aktive arm og senk hantlen ned bak hodet.
Press tilbake til startstillingen. Bytt arm.

Se video av øvelsene
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7
Stående
skulderhev 1

Stå med armene ned langs siden og ha en
hantel i hver hånd. Løft skuldrene opp mot
ørene og hold i 3 sek. Senk skuldrene
langsomt og gjenta.

8
Kne- og
håndstøttende
roing

Stå med tyngden fordelt på det ene kneet og
den ene armen. Hold hantelen i den frie
hånden og la armen henge tungt ned. Trekk
skulder og arm opp langs siden til hantelen
er i magenivå. Senk tilbake.

9
Utadrotasjon
m/hantel

Stå oppreist og hold en hantel i en hånd.
Løft armen opp i 90 grader slik at overarmen
er parallell med gulvet samt at underarmen
er paralell med gulvet, men med 90 garder
bøy i albuen.. Dette er utgangsstillingen din.
Roter armen utover slik at vekten beveges
opp mot taket. Når underarmen er beveget
fra horisontal til vertikal så returner tilbake til
utgangsstilling.

Se video av øvelsene

