
Dette treningsprogrammet er for deg som ønsker å trene både styrke og kondisjon samtidig. Programmet passer for de som ønsker
seg ned i vekt og å få mer synlige muskler. Der er lagt opp til 6 økter i uken.

 
 

1. Knebøy med vektstang
Start stående med stangen hvilende bak nakken. Grepet er så smalt
som mulig utenfor skuldrene. Tomlene rundt stangen. Bena er litt
bredere enn hoftebredde. Brystet opp og ryggen spent. Sett deg ”bak og
ned” med setet. Hold en oppreist og nøytral rygg under hele bevegelsen.
Stopp når hofteleddet er lavere enn kneleddet. Trykk gjennom hælen på
vei opp til startposisjon.
Sett: 4 , Reps: 15

 
 

2. Leg Extension
Sørg for å ha god støtte i korsryggen. Press anklene mot ankelputen og
strekk benene maksimalt ut. Markér gjerne sluttstillingen og senk rolig
tilbake.
Sett: 4 , Reps: 15

 
 

3. Lårcurl
Ligg på magen med strake ben og knærne like utenfor setekanten.
Fiksér overkroppen med grep om håndtakene. Bøy maksimalt i
knelleddet, og senk rolig tilbake. Hold anklene bøyd under hele
bevegelsen.
Sett: 4 , Reps: 15

 
 

4. Good Morning
Stå med skulderbreddes avstand mellom føttene. Løft stangen over
hodet og la den hvile på skuldrene/øvre rygg. Ha kroppsvekten i hæl og
med rett rygg før hoftene bakover mens du bukker brystet mot gulvet.
Stopp når overkroppen er vannrett og start oppadgående bevegelse med
å presse hofta fram.
Sett: 4 , Reps: 15

 
 

5. Sittende tåhev
Sitt slik at kun den forreste delen av føttene berører fotbrettet. Anklene
bøyes slik at det skapes god spenning i leggmusklene. Herifra press det
opp og anklene strekkes maksimalt. Senk langsomt tilbake og gjenta.
Sett: 4 , Reps: 15

 
 

6. Stående tåhev
Plasser den forreste delen av føttene på fotbrettet. Stå med strake ben
og med føttene i ca. hoftebreddes avstand. Press opp til tåstående.
Senk tilbake.
Sett: 4 , Reps: 15

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8871

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=3143

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=56

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8292

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=70

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=3219

Hardworkout.no
Det komplette treningsprogrammet for styrke OG
kondisjon! 3/6  

ExorLive.com 22.06.2019 @ 13.29 Side 1 av 1 Vis video

https://exorlive.com/video/?

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8871
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8871
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=3143
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=3143
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=56
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=56
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8292
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8292
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=70
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=70
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=3219
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=3219
https://exorlive.com/video/?ex=8871,3143,56,8292,70,3219&culture=nb-NO

