
747 metoden- effektivt og virkningsfullt treningsprogram!

 
 

1. Nedtrekk med bredt grep/Nedtrekk med smalt grep
Ta et bredt grep, legg deg litt bakover og kikk skrått opp. Press brystkassen fram
og trekk stangen ned til brystet. Før langsomt tilbake og gjenta syv repetisjoner.

Øk motstanden, skift grep til et underhåndsgrep, og utfør fire reps. Reduser
motstanden og avslutt med 7 nye reps med bredt grep.

Sett: 4 , Reps: 7-4-7

 
 

2. Stående roing med bredt grep/Stående roing med underhånds grep
Hold omkring stangen med et grep supinert grep. Bedden skal være noe bredere
enn skulderbredde. Stå foroverbøyd med rett rygg og lett bøyde knær. Jo mer
foroverbøyd du står jo større bevegelsesbane for de brede ryggmusklene (mm.
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. Gjennomfør 7 reps.

Øk motstanden og skift til et underhånds grep. Utfør 4 reps. Reduser motstanden
å avslutt med 7 reps med bredt og supinert grep.

Sett: 4 , Reps: 7-4-7

 
 

3. Shrugs m/stang, bredt grep/Shrugs m/stang, smalt grep
Stå med et bredt grep om stangen og la den henge foran kroppen. Hev skuldrene
opp mot ørene og senk rolig tilbake. Gjennomfør 7 reps.

Øk mostanden, skift til et smalt grep, og utfør 4 reps. Reduser vekten og avslutt
med 7 reps med bredt grep.
Sett: 4 , Reps: 7-4-7

 
 

4. Liggende pullover
Ligg på tvers av benken og hold hantlen over brystet. Ha en liten bøy i albuene.
Senk armene rolig bakover til overarmene er på høyde med ørene. Herifra
presses tilbake i samme rolige tempo.
Sett: 4 , Reps: 8-12

 
 

5. Stående hantelcurl m/nøytralt grep
Stå med hantlene hengende ned langs siden og la håndflatene vende inn mot
lårene. Bøy i albuene og press helt opp uten å dreie underarmene. Senk rolig
tilbake.
Sett: 3 , Reps: 8-12

 
 

6. Rear-delt flyes
Sitt med støtte mot brystkassen og ta tak i de vannrette håndtakene. Før armene
ut til siden samtidig som skulderbladene trekkes sammen. Før langsomt tilbake
og gjenta.
Sett: 3 , Reps: 12-15
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