
Programmet har til hensikt å øke maksimal muskelstyrke og er beregnet på deg som har god treningsbakgrunn.

 
 

1. Dyp knebøy
Hold hodet i en posisjon hvor blikket er rettet fremover under hele øvelsen. Start
med strake ben i skulderbreddes avstand, tyngdepunktet rett igjennom kroppen
med noe mer fordelt tyngdekontakt på bakre halvdel av fot. Gjennom fokus på
mage og korsrygg, skal hele kroppen holdes stabil gjennom hele øvelsen. Trekk
pusten på vei ned, hold i øvelsens nedre fase og pust deretter ut på vei opp (siste
halvdel av oppløftet).
Sett: 4 , Reps: 6 , Progresjon: LP

 
2. Markløft på lav boks
Stå med føttene på en lav boks med en vektstang foran deg på gulvet. Senk deg
ned med bøy i hofter/knær og rett rygg. Ta tak i stangen og løft den opp ved å
strekke ut i hofte og knær. Hold stangen nær kroppen hele veien opp og ned.
Sett: 4 , Reps: 6 , Progresjon: LP

 
 

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: 3 , Reps: 10-12 , Progresjon: ØP

 
 

4. Tricepspress m/stang, på benk
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.
Sett: 3 , Reps: 10-12 , Progresjon: ØP

 
 

5. Stående bicepscurl m/kabel
Stå med rett rygg og et godt grep om stangen. Bøy i albuene og løft stangen opp
mot brystet. Senk stangen helt tilbake før neste repetisjon. Hold albuene mest
mulig i ro under øvelsen.
Sett: 3 , Reps: 10-12 , Progresjon: ØP
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