
Økta gjennomføres som et sirkelprogram der du utfører alle 4 øvelsene, hviler i 90 sekunder, og fortsetter til du når 4-5 sett.

 
 

1. Stående hantelpress
Stå med et godt grep om hantlene som holdes på utsiden av skuldrene.
Press opp til hantlene holdes på strake armer over hodet.

Velg en vekt der du når utmattelse etter 12-15 repetisjoner.
Vekt:         kg, Sett: 3-4 , Reps: 12-15

 
 

2. High pull med manualer
NB: Bruk manualer istedenfor kettlebell.

Start med føttene i skulderbredde. Hold en manual i hver hånd. I
bunnposisjon er det viktig at ryggen holdes rak, ha tyngden på helene og
skuldrene befinner seg lett fremfor manualene. Start bevegelsen ved å
strekke på bena. Manualene skal løftes rett opp. Skulder, hofte og
manualene beveger seg like mye til manualene kommer forbi knærne.
Når manualene er løftet hele veien opp til hoften fortsetter man draget
ved å gjøre en "shrug" med skuldrene og trekke albuene opp og ut til
siden. Manualene skal heves helt opp til hodet før de senkes direkte ned
i startposisjon. Det er viktig med en eksplosiv utstrekking av hoftene, for
å skape en kraft som går oppover og at man holder fart på stangen.

Velg en vekt der du når utmattelse etter 12-15 repetisjoner.
Vekt:         kg, Sett: 3-4 , Reps: 12-15

 
 

3. Omvendte flyes m/hantler, mageliggende
Ligg på magen på benken. La armene henge ned mot gulvet. Ha en liten
bøy i albuene. Sving armene ut til siden og opp. Senk rolig tilbake.

Velg en vekt der du når utmattelse etter 15 repetisjoner.
Vekt:         kg, Sett: 3-4 , Reps: 15

 
 

4. Stående fronthev med vektskive
Stå oppreist med hoftebreddes avstand mellom bena. Hold en vektskive
med begge hender og før denne opp over hodet med strake albuer.
Senk vektskiven ned til utgangsposisjon og gjenta.

Velg en vekt der du når utmattelse etter 15 repetisjoner.
Vekt:         kg, Sett: 3-4 , Reps: 15
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