
Mål:
Styrke kjernemuskulatur og stabiliseringsmuskulatur. Spesielt egnet for utholdenhetsutøvere.

 
 

1. TRX Sprinter Start
Stå på gulvet med hender i TRX under armene med håndtakene i
armhulen. Gå tilbake til du har 45 graders vinkel i kroppen i forhold til
gulvet. Plasser det ene benet bak i en sprinter posisjon. Kom opp på et
ben i balanse, før benet tilbake til utgangsposisjonen.

Mål:
Denne øvelsen styrker hoftemusklene som brukes av løpere og syklister.
Den aktiverer også hele kjernen.
Sett:         , Reps:        

 
 

2. TRX Pike
Plasser begge føtter i TRX og hender i gulvet. Trekk føttene inn mot
armene samtidig som du hever setet og holder bena rette. Hodet
kommer inn mellom hendene.

Mål:

Øvelsen aktiverer den nedre og øvre delen av magemusklene, samt
nedre del av ryggen, hoftebøyerne og musklene øverst på beina og
lysken. Disse musklene er gjerne en svakhet hos mange syklister.
Sett:         , Reps:        

 
 

3. TRX Oblique Crunch
Plasser begge føtter i TRX, med ansiktet fra ankerpunktet og hender i
gulvet rett under skulder. Trekk begge knær inn mot annenhver side opp
mot armene til det er 90 grader i hofteleddet.

Mål:
En svært god øvelse for å trene de skrå magemusklene. De skrå
magemusklene er viktig for å holde overkroppen oppreist under lange
løp og ritt.
Sett:         , Reps:        

 
 

4. TRX Power Pull
Stå med en hånd i TRX (singel hand mode). Roter kroppen ned mot
gulvet med hånden som er fri. Trekk deg opp ved å bøye albue og å
rotere gjennom hoften samtidig som du strekker hånden så langt opp på
TRX som mulig.

Mål:
Denne øvelsen øker kroppens evne til å rotere overkroppen. Øvelsen
trener ikke bare de skrå magemusklene, men også deler av ryggen.
Sett:         , Reps:        
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Hardworkout.no
20 min effekt treningsøkt med TRX slynge!  
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