
747 metoden- effektivt og virkningsfullt treningsprogram!

 
 

1. Frontbøy/Knebøy/Hoppende knebøy
Start med stangen hvilende på skuldrene. Grepet ligger utenfor skulderbredde
med fingrene rundt stangen eller i fingeruppene. Overarmen er parallell med
gulvet og albuene peker rett fram. Balansen og trykket holdes midt på foten med
føttene i skulderbredde fra hverandre. Hold overkroppen så oppreist som mulig,
samtidig som du senker hoften”bak og ned”. Hold albuene pekende framover og
knærne over andre tå. Stopp når hofteleddet er lavere enn kneleddet. Gjennomfør
7 reps.

Øk vekten og bytt til vanlige knebøy. Utfør 4 reps. Skift posisjon til hoppende
knebøy og gjennomfør 7 nye reps.

Sett: 3-4 , Reps: 7-4-7

 
 

2. Utfall bakover 2
Stå med samlede ben og sett armene i siden. Løft det ene benet, og ta et godt
steg bakover samtidig som du faller bakover. Når benet treffer gulvet bremser du
bevegelsen til kroppen er i dyp posisjon. Spark ifra og returner til startstillingen.

Utfør umiddelbart 4 hoppende utfall. Deretter 7 gående utfall.
Sett: 3-4 , Reps: 7-4-7

 
3. Sideplanke m/benløft
Ligg på siden og støtt deg på albuen. Aktiver magemuskulaturen og hev bekkenet
fra underlaget til kroppen er strak. Løft deretter øverste ben opp mot taket, senk
rolig ned og senk til slutt bekkenet ned på matten igjen.
Sett: 4 , Reps: Hold 10-15 sek hver side

 
 

4. Rumensk markløft
Hold stangen med overhåndsgrep hengende foran kroppen med strake armer i
hoftehøyde. Skuldre skal være noe tilbaketrukket, bryst noe opp og frem, ryggen
med naturlig svai og knærne lett bøyd. Senk stangen ved å sette setet ut samtidig
som overkroppen senkes fremover. Se rett frem, behold skuldrene tilbaketrukket
og ryggen strak under bevegelsen. Stangen senkes rett ned, hele tiden tett på
kroppen. Gå så langt bevegeligheten tillater. Returner til utgangsposisjon ved å
drive hoftepartiet fremover.
Sett: 4 , Reps: 10-12

 
5. Slides: Seteløft m/ lårcurl
Ligg på ryggen med bøy i hofter og knær, armene ned langs siden og mattene
midt under hælen. Løft opp bekkenet slik at du strekker ut i hoftene. Strekk så ut i
kneleddet ved å skli med hælene fra deg til fotsålene peker rett fram. Trekk
hælene tilbake mot setet, samtidig som bekkenet løftes opp fra gulvet.
Sett: 3 , Reps: 10-15

 
 

6. Sit up på en ball m/vektstang elle medisinball
Ligg med overkroppen på ballen og hold en vektstang eller medisinball over
hodet. Løft vekten og overkroppen, slik at kun nedre del av ryggen er i kontakt
med ballen. Senk langsomt tilbake. Sørg for en jevn bevegelse.
Sett: 3 , Reps: 10-15
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