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1

Løpebånd 1

duration: 30 Mins 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

Benkpress 2

4 set x 12 rep Ligg med føttene i gulvet og hold stangen på
strake armer over brystet. Ha litt bredere
grep enn skulderbredden. Senk stangen
langsomt, til den berører brystet, og press
opp igjen med noe større hastighet.

3

Skrå brystpress

4 set x 12 rep 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 å svaie for
mye i korsryggen.

4

Liggende

brystpress

4 set x 12 rep 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.

5

Flyes kabel

4 set x 12 rep Plasser benken slik at trinsene er i
skulder/brysthøyde. Bruk håndtakene med
lang rem. Ligg på ryggen og hold et godt
grep i håndtakene. Start øvelsen med
hendene rett over og litt utenfor skuldrene.
Press opp slik at armene strekkes og
håndtakene føres mot hverandre. Senk rolig
tilbake.

6

Sittende

hantelcurl

4 set x 12 rep Sitt med hantlene ned langs siden. Bøy i
albuene og press helt opp samtidig som du
dreier hantlene utover. Senk rolig tilbake.

7

Dips 2

4 set x 12 rep La kroppsvekten henge på strake armer.
Sørg for å ha senkede skuldre. Bøy i knærne
og senk overkroppen rolig ned til
overarmene er omtrent horisontale. Press
opp igjen.

Se video av øvelsene

https://exorlive.com/video/?ex=581&culture=nb-NO
https://exorlive.com/video/?ex=581&culture=nb-NO
https://exorlive.com/video/?ex=83&culture=nb-NO
https://exorlive.com/video/?ex=83&culture=nb-NO
https://exorlive.com/video/?ex=85&culture=nb-NO
https://exorlive.com/video/?ex=85&culture=nb-NO
https://exorlive.com/video/?ex=85&culture=nb-NO
https://exorlive.com/video/?ex=7369&culture=nb-NO
https://exorlive.com/video/?ex=7369&culture=nb-NO
https://exorlive.com/video/?ex=204&culture=nb-NO
https://exorlive.com/video/?ex=204&culture=nb-NO
https://exorlive.com/video/?ex=204&culture=nb-NO
https://exorlive.com/video/?ex=174&culture=nb-NO
https://exorlive.com/video/?ex=174&culture=nb-NO
https://exorlive.com/video/?ex=380,581,83,85,7369,204,174&culture=nb-NO

