
  

  

  

Denne økta er designet for å øke styrken, eksplosiviteten og fettforbrenningen. Fullfør hver øvelse før du går videre til neste.

 

1. Skulderpress

Start i en stående posisjon med vektstangen hvilende på skuldrene. Det er
hoftebredde avstand mellom føttene. Hendene er plassert like utenfor
skuldrene, og albuene er rett fremfor stangen. Stram mage
og rygg. Start bevegelsen ved å presse stangen opp mot
taket. Stangen skal gå i en rett linje opp mot taket, så hodet
må trekkes litt bak for å tillate stangens bevegelse.
Bevegelsen avsluttes på toppen med helt utstrakte armer,
før stangen senkes kontrollert ned i startposisjon.
Vekt: 60% av 1 RM kg, Sett:         , Reps: 20

 

2. 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: 5 kg, Sett:         , Reps: 20

 

3. Utfall fremover

Stå med samlede ben og sett armene i siden. Løft det ene benet, og gå
framover. Når benet treffer gulvet bremser du bevegelsen til kroppen er i dyp
posisjon. Overkroppen skal være rett. Trykk ifra og gå videre
til et nytt steg. 
Knekontroll og nøytral rygg er viktig gjennom hele
bevegelsen.
Sett:         , Reps: 20

 

4. Push-up

Stå på føtter og hender med en strak fiksert kropp. Ha mer enn skulderbreddes
avstand mellom hendene. Senk kroppen ned mot gulvet og press tilbake, uten
å knekke i hoften.
Sett:         , Reps: 20

 

5. Jumping Jacks

Stå på gulvet med samlede ben. Hopp ut til bred benstilling samtidig som
armene beveges strake ut til siden til litt over skulderhøyde. Hopp tilbake til
utgangsstilling og gjenta.
Reps: 10

 

6. Mountain climber

Start i en push-ups posisjon. Hold mage og rygg stabil, mens du trekker kneet
opp til albuen før du fører foten tilbake til startposisjon. Jobb med annenhvert
ben.
Varighet: 30 Sekunder
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7. Sit-up

Ligg på ryggen med armene krysset over brystet og med knærne bøyd. Løft
hodet og overkroppen, inntil kun korsryggen berører underlaget, og senk
tilbake. Sørg for en jevn bevegelse.
Varighet: 30 Sekunder

 

8. Rotasjon med medisinball

Stå oppreist med cirka hoftebreddes avstand mellom bena. Hold medisinballen
med strake armer foran kroppen. Aktiver magemuskelene og forsøk å roter
overkroppen fra side til side mens hoftene og bena står i ro.
Vekt: 5 kg, Sett:         , Reps: 20

 

9. Push up på medisinball

Stå på føtter og hender med en strak fiksert kropp. Hendene er plassert på
ballen. Senk kroppen mot ballen og press tilbake.
Sett:         , Reps: 20

10. Løp på stedet

Stå med parallelle føtter. Løp på stedet. Rull på foten og løft hælene mot
baken.
Varighet: 60 Sekunder

 

11. Gående utfall med kettlebell over hodet

Stå oppreist og hold en kettlebell med strak arm over hodet. Ta et godt steg
fremover (utfallssteg)med den ene foten og senk deg ned mot gulvet ved å
bøye i hofte og kne. Press deg selv opp igjen gjennom den
fremre foten og gå rett fremover i et nytt utfallssteg med den
andre foten. Hold kettlebellen over hodet under hele
øvelsen.
Vekt: 5 kg, Distanse: 50 Meter

 

12. Sittende roing m/strikk

Sitt med strake ben. Fest midten av strikken under føttene og hold et håndtak i
hver hånd. Senk skuldrene og trekk håndtakene mot magen. Sliopp langsomt
tilbake.
Sett:         , Reps: 20
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13. Planken på albuer og tær

Stå på tær og albuer og finn nøytralstillingen av ryggen og bekken. Lag "flat
mage" og stå i denne posisjonen i 10-15 sek.
Varighet: 60 Sekunder

 

14. Sideplanke på hånd

Ligg på siden på gulvet og støtt deg på hånden. Aktiver magemuskulaturen og
løft hofte og bekken opp fra gulvet til du har en strak kropp. Hold stillingen ca
30 sekunder og senk hoften rolig ned mot gulvet igjen.
Vartighet: 60 Sekunder

15. Sykle med beina i ryggleie

Ligg på ryggen på en matte med armene langs siden. Sykle med beina, hold
korsryggen i kontakt med matten.
Varighet: 60 Sekunder

 

16. Ballslam

Start som i en dyp knebøy med en slamball mellom føttene. Start bevegelsen
ved å strekke deg opp og løfte ballen opp over hodet. Strekk deg opp så lang
du er og eksplosivt kast ballen i bakken ved å bøye armer
og hofter. Bruk magen og hoftene til å sette fart på ballen i
kastet.
Varighet: 60 Sekunder

 

17. Foldekniven sit-up

Ligg på ryggen med armene ned langs siden. Løft benene opp mot kroppen
samtidig som du løfter overkroppen mot benene. I sluttstillingen berører kun
setet gulvet og fingrene berører ankel/tær.
Varighet: 60 Sekunder

 

18. Knebøy m/stang på strake armer

Hold blikket rettet fremover under hele øvelsen. Start med strake ben med
skulderbreddes avstand, tyngdepunktet rett igjennom kroppen med noe mer
fordelt tyngdekontakt på bakre halvdel av fot. Stangen holdes på strake armer
over hodet under hele øvelsen. Gjennom fokus på mage og korsrygg, skal hele
kroppen holdes stabil gjennom alle deler av øvelsen. Trekk
pusten på vei ned, hold i øvelsens nedre fase og pust
deretter ut på vei opp (siste halvdel av oppløftet). Stopp ved
90° i kneleddet, hvor det er viktig at tyngdepunktslinjen ikke
er for langt fremme eller for langt bak.
Vekt: 60% av 1RM kg, Sett:         , Reps: 20
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19. Markløft

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,
med noe mer fordelt tyngdekontakt på bakre halvdel av fot.
Vekt: 60% av 1RM kg, Sett:         , Reps: 20
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