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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

Sittende

hantelpress

4 set x 10 rep Sitt med god støtte i ryggen, ha bøyde
albuer og fiksér mage- og korsryggregionen.
Ha et godt grep om hantlene som holdes på
utsiden av skuldrene. Press opp til hantlene
holdes på strake armer over hodet.

3

Stående

skulderpress fra

bryst

4 set x 12 rep Stå med stangen hvilende på brystet og
fiksér mage og korsryggen. Press opp til
stangen holdes på strake armer over hodet.

4

Stående fronthev

4 set x 12 rep Stå med en hantel i hver hånd. Løft vekselvis
armene opp foran kroppen til de er 10 -15
grader over horisontalplanet.

5

Stående sidehev

4 set x 12 rep Stå litt framoverbøyd, med 100-110 graders
bøy i albuene og hantlene litt framfor deg.
Løft armene ut og opp, og søk høyest med
albue og lillefinger. Senk langsomt tilbake.
Hantlene heves maks. 15 grader over
horisontalplanet.

6

Stående omvendt

flyes m/kabel

4 set x 12 rep Grip det høyre håndtaket med venstre hånd
og det venstre håndtaket med høyre hånd.
Ta et skritt bakover fra trinsene. Hold
armene godt foran kroppen i ca
skulderhøyde. Dra håndtakene bakover i en
sirkulær bevegelse med albuene lett bøyde.
Armene skal peke ut til siden, håndbakene
skal vende bakover og skulderbladene skal
presses mot hverandre i sluttstillingen. Før
armene fram igjen og gjenta.

7

Foroversittende

sidehev

4 set x 12 rep Sitt foroverbøyd og la armene henge ned
mot føttene. Ha ca. 140 graders vinkel i
albuene. Løft armene ut til siden og opp.
Senk langsomt tilbake og gjenta.
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