
10 effektive øvelser for stabilieserings- og kjernemuskulatur!

 
 

1. Mountain climbers på BOSU
Start i en push-ups posisjon med hendene plassert på en BOSU-ball.
Den myke siden av BOSU-ballen vender ned. Hold mage og rygg stabil,
trekk vekselvis knærne opp til albuene.
Sett:         , Reps:        

 
2. BOSU: Spensthopp over BOSU
Start med et ben på toppen av BOSU-en og et på gulvet ved siden av.
Gjør en knebøy og skyv fra slik at du gjør et hopp med samlede ben til
andre siden av BOSU-en. Land mykt med knær over tær.
Sett:         , Reps:        

 
 

3. BOSU: Push up med ballen ned
Snu BOSU-en opp ned. Plasser hendene på håndtakene til BOSU-en.
Stå på tærne. Med lave skuldre senker du kroppen ned mot BOSU-en
ved å føre albuene rett ut til siden samtidig som du bøyer dem. Press
tilbake til utgangsposisjon ved å strekke armene og skyve fra. Skyv
ekstra fra på toppen så skulderbladene beveger seg fra hverandre.
Sett:         , Reps:        

 
 

4. Skrå brystpress på en ball
Ligg med kun øvre delen av ryggen på ballen og hold hantlene på strake
armer over brystet. Senk hantlene i en svak bue mot utsiden av
skuldrene og press tilbake til utgangsstillingen med noe større hastighet.
Stabilisér mage- og korsryggregionen under utførelsen.
Vekt:         kg, Sett:         , Reps:        

 
 

5. BOSU: Push up med tyngdeoverføring
Stå på knærne foran BOSU-en og plasser en hånd på toppen av BOSU-
en og en på gulvet. Start med strekte armer. Senk kroppen ned mot
BOSU-en ved å føre albuene rett ut til siden samtidig som du bøyer
dem. Press tilbake i utgangsposisjon ved å strekke armene og skyve fra.
Før tyngden over på begge armene på toppen av BOSU-en. Beveg deg
til andre siden og gjenta øvelsen med den andre armen på BOSU-en.
Sett:         , Reps:        

 
 

6. BOSU: Ettbens knebøy
Stå på en fot litt frampå BOSU-en. Bøy i kne og hofteledd til du har ca.
90 grader i knærne. Strekk så opp igjen til utgangsstillingen. Vær nøye
med å ha kne over tå.
Sett:         , Reps:        
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7. BOSU: Ettbens seteløft, ballen opp
Ligg på ryggen med bøyde knær, armene ut til siden og den ene foten
på BOSU-en. Den andre foten holdes i luften. Trekk nedre del av magen
inn mot ryggen og hold denne spenningen mens du løfter setet og
strekker ut i hofteleddet. Hold korsrygg og bekken i nøytralstilling. Senk
setet ned igjen og gjenta.
Sett:         , Reps:        

 
8. BOSU: Utfall med balanse
Stå en steglengde bak BOSU-en. Plasser en fot på toppen. Ta en dyp
knebøy mot BOSU-en, ved at du bøyer i knærne og senker kroppen ned
og litt framover. Pass på at du har knær over tær og rett rygg. Skift så
vekten over til foten som står på BOSU-en og ta steget helt opp slik at
du står på toppen av BOSU-en med det andre benet løftet foran deg. Stå
noen sekunder før du går tilbake til utgangsstillingen.
Sett:         , Reps:        

 
 

9. BOSU: Knebøy
Stå med parallelle føtter med litt avstand på toppen av BOSU-en. Bøy i
knær og hofter og sving armene fram foran kroppen. Pass på å holde
ryggen rett og at nakken er i en naturlig forlengelse av ryggen. Se på
skrå ned og framover. Pass også på å ha kne over tå. Før armene
tilbake samtidig som du strekker deg tilbake til utgangsstillingen.
Sett:         , Reps:        

 
 

10. BOSU: Sittende sykling
Sitt på toppen av BOSU-en. Støtt hendene bak deg for å få bedre
balanse. Stabiliser mage- og korsryggregionen. Strekk og bøy
annethvert ben i en syklelignende bevegelse.
Sett:         , Reps:        
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