
Danne økta med kettlebell trener både styrke og kondisjon, og setter forbrenningen på høygir. 

Gjennomfør økta med så lite pause som mulig for å holde intensiteten oppe.

 
 

1. Enhånds kettlebellsving vekselvis
Stå oppreist og hold kula foran kroppen med èn hånd. Den andre armen
(den som ikke holder kula) holdes passivt ut til siden. Hold den aktive
armen strak og initier en pendelbevegelse av kula ved å gi et støt fra
hofta. Når kula pendler ut bytter du hånd. Når kulen pendler tilbake mot
kroppen sett deg tilbake og ned (som i knebøy). Når du er i ønsket
bunnposisjon trykk hælene hardt i gulvet og før hofta opp og frem,
samtidig som kula pendler opp mot brysthøyde. Bytt hånd igjen og
gjenta. Pass på å ha skuldre i plan over knær og føtter (ingen torsjons
bevegelse) i grunnposisjon. På topp skal skuldre være tilbaketrukket og
lave.
Vekt:         kg, Sett: 3 , Reps: 5 hver side

 
 

2. Kettlebell full swing
Start med kettlebellen fremfor kroppen. Grip tak i hornet på kulen og dra
kulen bakover mellom benene. Med en agressiv strekk av hoftene
skapes en pendelbevegelse på kulen. La kulen pendle hele veien opp til
over hodet. Kulen henger som et lodd fra amene. Det er viktig med en
rett rygg gjennom hele bevegelsen og at det er hoften som skaper all
kraften.
Vekt:         kg, Sett: 3 , Reps: 5

 
3. Farmer's Walk m/kettlebells
Stå mellom to kettlebells. Bøy deg ned og grip håndtakene. Behold
ryggen rak, se opp og frem og løft kettlebellsene ved å presse ned
gjennom hælene. Behold lang, rak rygg under øvelsen. Gå med korte,
raske skritt. Gå så hurtig som mulig. Husk å puste under øvelsen.

Ta sikte på å gå 25m. Øk etterhvert som du blir sterkere. 
Sett: 3

 
 

4. Goblet squat
Start i en stående posisjon med kettlebellen fremfor, men tett intill
kroppen. Albuene holdes rett ned under kulen. Ha tyngden på helene og
sett deg ned i en dyp knebøy. Husk å ha hoften under kneleddet i
bunnposisjon. Bruk bena til å strekke deg opp til startposisjon. Hold
ryggen rak gjennom hele bevegelsen.
Vekt:         kg, Sett: 3 , Reps: 15
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