
 

1. Turkish get up, høyre arm
NB: Bruk en vektstang i stedet for en kettlebell.

Start med kula i en hånd strukket ut over hodet. Hold
blikket på kula. Hvis du har kula i høyre arm stå i høyre
fot og gjør et baklengs utfall med venstre fot til kneet er i
underlaget. Bøy deg så til siden og plassèr venstre hånd i
underlaget. Med gulvkontakt i venstre hånd og høyre fot,
løft hofta opp og frem og la venstre bein passere under
hofta frem til utstrakt posisjon. Sett deg ned på rumpa.
Legg overkroppen tilbake og bøy den ledige hånda slik at
albuen kommer i gulvet. Til slutt legger du deg ned slik at
du ligger flatt på gulvet med begge skuldrene i gulvet.
Reis opp igjen med samme teknikk: Opp på albuen, opp
på hånden, løft hofta fra gulvet, ventre bein passerer
under og kneet settes i gulvet, inn i utfallsposisjon og reis
deg opp.
Sett: 3 , Reps: 10

 

2. Turkish get up, venstre arm
NB: Bruk en vektstang i stedet for en kettlebell. 

Start med kula i en hånd strukket ut over hodet. Hold
blikket på kula. Hvis du har kula i høyre arm stå i høyre
fot og gjør et baklengs utfall med venstre fot. Vri venstre
fot inn mot rumpa og sett deg tilbake. Ta imot med den
ledige hånda. Legg overkroppen tilbake og bøy den
ledige hånda slik at albuen kommer i gulvet. Til slutt
legger du deg ned slik at du ligger flatt på gulvet med
begge skuldrene i gulvet. Reis opp igjen med samme
teknikk: opp på albuen, opp på rumpa og med en hånd i
gulvet, opp på kne (til utfalls posisjon) og reis deg opp.
Sett: 3 , Reps: 10

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8224

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8225

Hardworkout.no
Mål 5: Løs opp i ømme muskler  
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