
Fullkroppsøkt med vektstang med fokus på styrke og bevegelighet.

 
 

1. Splittbøy m/stang
Stå med stangen hvilende på skuldrene. Det aktive ben plasseres et godt stykke
foran det andre. Bøy ned til ca. 90 grader i kneet. Hold overkroppen oppreist og
blikket fram under hele bevegelsen. Bytt aktivt ben og gjenta.

Vekt: 30-40 kg, Sett: 4 , Reps: 8-10

 
 

2. Stående roing
Hold omkring stangen med skulderbredt grep. Stå foroverbøyd med rett rygg og
lett bøyde knær. Jo mer foroverbøyd du står jo større bevegelsesbane for de
brede ryggmusklene (m. latissimus dorsi). Start øvelsen med å dra skuldrene
bakover, bøy i albuene og før armene langs kroppen. Løft stangen mot magen og
press skulderbladene sammen i sluttfasen. Senk tilbake og gjenta øvelsen.
Dersom øvelsen utføres med hoftebevegelse økes bevegelsesbanen ytterligere.
Vekt: 30-40 kg, Sett: 4 , Reps: 6-8

 
 

3. Gående utfall med vektstang
Stå med samlede ben og hold en vektstang over hodet med strake armer. 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.
Vekt: 30-40 kg, Sett: 4 , Reps: 8-10

 
 

4. Push up på vektstang
Øvelsen skal utføres ved at du holder hendene rundt en vektstang som hviler på
underlaget (ikke illustrert på bildet). Dette sørger for at du i større grad aktiverer
kjernemuskulaturen ettersom du hele tiden må jobbe for å holde igjen vektstangen
fra å rulle fremover.

Stå på føtter og hender med en strak fiksert kropp. Ha mer enn skulderbreddes
avstand mellom hendene. Senk kroppen ned mot gulvet/stangen og press tilbake,
uten å knekke i hoften.
Sett: 4 , Reps: 5-10

 
 

5. Tricepspress m/stang
Hold stangen på strake armer over brystet. Bøy i albuene, senk stangen forsiktig
til pannen og press tilbake. Forsøk å holde albuene i ro under øvelsen.

Du kan med fordel utføre denne øvelsen uten benk der du bare ligger på bakken.
Vekt: 30 kg, Sett: 4 , Reps: 10-12

 
6. Sit-up med vekstang
Ligg på ryggen på gulvet med bøyde knær og fotsålen i gulvet. Ta tak i stangen i
skulderbredde med strake armer over hodet. Spenn magemusklaturen ved å
presse korsryggen ned i gulvet samtidig som du trekker bena inn mot brystet.
Samtidig fører du armene frem slik at stangen tilslutt befinner seg ved føttene.
Returner til utgangsstilling og gjenta.
Sett: 4 , Reps: 12-15
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