Backman Klinikken
Av: Mikaela Backman

Styrketrening mot depresjon
Øvelse

Illustrasjon

Treningsfokus

Øvelsesdata

Kommentar

1
Løpebånd 1

duration: 15 Mins
speed: 8 Km/t

Du kan velge et program og starte
løpebåndet, eller bare trykke start. For å
endre hastigheten trykk pluss/minus og for å
endre stigningen trykk pil opp/pil ned. For å
avslutte trykk stopp.

2
Knebøy med
hantler

3 set x 10 rep

Stå med hoftebreddes avstand mellom
føttene og en hantel i hver hånd. Bøy ned til
ca 90 grader i knærne og skyv opp til
utgangsposisjon igjen. Hold ryggen rett
under hele øvelsen.

3
Jumping jacks 2

3 set
duration: 1 Mins

Stå på gulvet med samlede ben og armene
langs siden. Hopp ut til bred benstilling
samtidig som du beveger strake armer ut til
siden og opp over hodet. Hopp tilbake til
utgangsstilling samtidig som du senker
armene. Gjenta bevegelsen.

4
Gående utfall
med hantler

3 set x 10 rep

Stå med samlede ben og hold en hantel i
hver hånd. Løft det ene benet, og gå
framover på rett linje. Når det bakre benet
treffer gulvet, spenner du fra og tar et nytt
steg med det andre benet. Overkroppen skal
være rett. Husk knær over tær gjennom hele
øvelsen.

5
Box jump, åpen
hofte på kassen

3 set x 10 rep

Start stående med en boks fremfor deg. Gjør
et hopp opp på boksen og land med 3/4
deler av foten inne på boksen. Strekk ut
hoftene og innta en stående posisjon før du
forlater boksen. Kroppen skal være helt strak
over bokshøyde før du treffer bakken og
gjennomfører et nytt hopp. Forsøk å ha så
kort kontakttid i bakken som mulig.

6
Push up mot
benk

3 set x 10 rep

Stå i push up stilling mot en benk. Ha et
skulderbredt grep. Finn nøytralstillingen av
ryggen og bekken. Lag "flat mage", senk
overkroppen mot benken og press tilbake.

Se video av øvelsene

