
Treningsprogram for hypertrofi. Utfør to og to øvelser der du ikke tar pause bør etter at du har gjennomført øvelse nummer 2 i hver runde - totalt 5 runder.

 
 

1. Knebøy med vektstang
Start stående med stangen hvilende bak nakken. Grepet er så smalt som mulig utenfor
skuldrene. Tomlene rundt stangen. Bena er litt bredere enn hoftebredde. Brystet opp og
ryggen spent. Sett deg ”bak og ned” med setet. Hold en oppreist og nøytral rygg under
hele bevegelsen. Stopp når hofteleddet er lavere enn kneleddet. Trykk gjennom hælen på
vei opp til startposisjon.
Sett: 3 , Reps: 10-15 , Pause:        

 
 

2. Bulgarsk utfall m/stang
Hold blikket rettet fremover under hele øvelsen. Start med en fot og stå med strakt ben,
tyngdepunktet rett igjennom kroppen med noe mer tyngde på bakre halvdel av stamfot.
Det benet som ikke trenes hviler på benken og forblir passiv gjennom øvelsen. Gjennom
fokus på mage og korsrygg, skal hele kroppen holdes stabil gjennom alle deler av øvelsen.
Trekk pusten på vei ned, hold i øvelsens nedre fase og pust deretter ut på vei opp (siste
halvdel av oppløftet). Stopp ved 90° i kneleddet, hvor det er viktig at tyngdepunktslinjen
ikke er for langt fremme eller for langt bak.
Sett: 3 , Reps: 10-15 , Pause: 1 min 30 sek

 
 

3. Pendlay Rows
Begynn med vektstangen liggende på gulvet foran deg. Bøy deg ned og grip tak i
vektstangen, ryggen din skal være parallell med underlaget, lett bøy i knærne. I
startposisjonen er skulderbladene lett fremovertrukket og brystryggen lett flektert. Begynn
så løftet med å strekke ut i brystryggen, bøy i albuene og trekk stangen eksplosivt opp til
brystet. Press skulderbladene sammen. Hofter og knær skal holdes i samme posisjon
under hele øvelsen. Senk vekten og legg den ned på gulvet mellom hver repetisjon.
Sett: 3 , Reps: 10-15 , Pause:        

 
 

4. Sittende roing m/strikk
Sitt med strake ben. Fest midten av strikken under føttene og hold et håndtak i hver hånd.
Senk skuldrene og trekk håndtakene mot magen. Sliopp langsomt tilbake.
Sett: 3 , Reps: 10-15 , Pause: 1 min 30 sek

 
 

5. Benkpress
Ligg med føttene i gulvet og hold stangen på strake armer over brystet. Ha litt bredere grep
enn skulderbredden. Senk stangen langsomt, til den berører brystet, og press opp igjen
med noe større hastighet.
Sett: 3 , Reps: 10-15 , Pause:        

 
 

6. Liggende brystpress
Ligg på ryggen med føttene i gulvet og hold hantlene på strake armer over brystet. Senk
hantlene i en svak bue mot utsiden av skuldrene og press tilbake til startstillingen med noe
større hastighet. Unngå for mye svai i korsryggen.
Sett: 3 , Reps: 10-15 , Pause: 1 min 30 sek

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8871

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=7318

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=12712

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=735

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=581

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=85

Hardworkout.no
Bygg større muskler med hypertrofitrening  

ExorLive.com 22.10.2020 @ 07.05 Side 1 av 2 Vis video

https://exorlive.com/video/?

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8871
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8871
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=7318
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=7318
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=12712
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=12712
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=735
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=735
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=581
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=581
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=85
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=85
https://exorlive.com/video/?ex=8871,7318,12712,735,581,85,59,12135,8756,11449&culture=nb-NO


 
 

7. 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: 3 , Reps: 10-15 , Pause:        

 
8. Glute bridge walkouts, armer ut til siden
Ligg i ryggleie med begge beina bøyd, armene ut langs siden. Løft opp bekkenet ved å
strekke hoften ut. Hold hoften strak og ta korte skritt utover på hælene til beina er
tilnærmet strake. Vend tilbake med korte skritt og stans når føttene er under knærne og
senk bekkent ned til utgangsposisjon. Gjenta vekselvis ut og inn.
Sett: 3 , Reps: 10-15 , Pause: 1 min 30 sek

 
 

9. Press
Start i en stående posisjon med vektstangen hvilende på skuldrene. Det er hoftebredde
avstand mellom føttene. Hendene er plassert like utenfor skuldrene, og albuene er rett
fremfor stangen. Stram mage og rygg. Start bevegelsen ved å presse stangen opp mot
taket. Stangen skal gå i en rett linje opp mot taket, så hodet må trekkes litt bak for å tillate
stangens bevegelse. Bevegelsen avsluttes på toppen med helt utstrakte armer, før stangen
senkes kontrollert ned i startposisjon.
Sett: 3 , Reps: 10-15 , Pause:        

 
 

10. Stående revers flyes m/ manualer
Stå med hoftebreddes avstand mellom beina og lett bøy i kneleddet. Bøy overkroppen
frem og fest blikket rett frem og litt ned. Press manualene ut til hver sin side slik at de er
omtrent i linje med skuldrene samtidig som du klemmer skulderbladene sammen.
Overkroppen holdes i samme posisjon gjennom hele løftet.
Sett: 3 , Reps: 10-15 , Pause: 1 min 30 sek
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