
Disse 5 øvelsene er blant de beste du kan inkludere i styrketreningsprogrammet ditt. Her får du utfordret både rygg, armer, skuldre, mage- og kjernemuskulatur, samt
musklene som sørger for rotere kroppen.

  1. T-bar roing
Stå med føttene i hoftebreddes avstand, lett bøyde knær og bøy overkroppen framover. Hold ryggen strak og
legg kroppsvekten bakover. Jo mer foroverbøyd du står jo større bevegelsesbane for de brede ryggmusklene
(m. 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.
Sett:         , Reps:        

  2. Benktrekk m/hantler, pronert grep
Ligg med hoften over hofteputen og anklene festet i apparatet. Hold en hantel i hver hånd i ca.
skulderbreddes avstand. Trekk hantlene opp mot brystet samtidig som skulderbladene presses sammen.
Senk rolig tilbake og gjenta.
Sett:         , Reps:        

  3. Kne- og håndstøttende roing
Stå med tyngden fordelt på det ene kneet og den ene armen. Hold hantelen i den frie hånden og la armen
henge tungt ned. Trekk skulder og arm opp langs siden til hantelen er i magenivå. Senk tilbake.
Sett:         , Reps:        

  4. Smith Inclined Inverted Rows
I utgangsposisjon skal kroppen henge på strake armer og være horisontal. Benytt undergrep/reversed grip.
Mage og korsrygg holder kroppen stabilisert gjennom hele øvelsen. Trekk pusten og løft kroppen opp til
stangen. Forsøk å møte stangen med brystet. Sørg for et konsentrert nedløft og pust ut ved utgangsposisjon.
Grepsbredde kan med fordel varieres. Varier gjerne mellom supinert- og pronert grep. (Bildet viser et supinert
grep).
Sett:         , Reps:        

  5. One arm ring row (Alternativ 1)
Start med føttene på en benk, og hold kroppen oppe med en arm. Ryggen er ned mot bakken, og kroppen
holdes rett som en planke. Start bevegelsen ved å rotere kroppen ned mot bakken. Når kroppen har rotert
ned mot gulvet, starter du bevegelsen ved å rotere tilbake, opp mot taket og trekke deg opp til ringen.
Kroppen skal trekkes helt opp, slik at den ene hånden kommer i kontakt med brystkassen, og den andre
strekkes opp langs festestroppene. 
Fra topp posisjonen senkes kroppen kontrollert tilbake til startposisjonen. Husk å holde kroppen strak
gjennom hele øvelsen.

Dersom øvelsen blir for vanskelig, kan du prøve deg på neste øvelse i stedet.
Sett:         , Reps:        

  6. High Pull: sittende roing m/truncusrotasjon (Alternativ 2)
Dersom forrige øvelse blir for utfordrende, kan du benytte deg av denne øvelsen i steden.

Sitt oppreist med en naturlig svai i ryggen. Ta tak i håndtakene på apparatet med strake armer og slipp
skuldrene frem. Start bevegelsen ved å trekke skuldrene nedover og bakover og beveg håndtakene ned mot
brystet samtidig som du roterer overkroppen mot den ene siden. Følg armene med blikket. Beveg
overkroppen rolig tilbake til utgangsstilling og strekk ut armene.
Sett:         , Reps:        
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