
Treningsprogram spesielt egnet for hjemmetrening uten behov for annet utstyr enn motstandsbånd. Fokus: Bryst og
triceps.

 
 1. Push up

Stå på føtter og hender med en strak fiksert kropp. Ha mer enn
skulderbreddes avstand mellom hendene. Senk kroppen ned
mot gulvet og press tilbake, uten å knekke i hoften.
Reps: 10

 
 2. Stående brystpress m/strikk

Fest strikken i ca brysthøyde. Stå med ryggen mot
ribbeveggen og hold armene ut til siden, i ca brystnivå. Ha
bøyde albuer og press armene fram, samtidig som armene
strekkes.
Reps: 10

 
 3. Flyes m/strikk

Fest strikken i skulderhøyde og stå med ansiktet vendt fra
festepunktet. Stå i stegposisjon. Ta tak i strikken med hendene
og hold armene ut fra kroppen med lett bøy i albuene. Før
armene fremover og mot hverandre med håndflaten først. Før
langsomt tilbake og gjenta.
Reps: 10

 
 4. Splittstående triceps press

Stå med benene splittet og stå på midten av strikken med den
forrerste foten. Hold et fast grep i håndtakene. Len deg litt
framover og bøy albuene. Herifra strekker du i albuene og
presser hendene bakover til armene er strake. Senk tilbake og
gjenta. Forsøk å holde skuldrene i ro og la bevegelsen foregå i
albueleddene.
Reps: 10

 
 5. Stående tricepspress med strikk

Stå oppreist med ryggen mot feste for strikken. Grip tak i
håndtakene og hold dem slik at du har hendene på hver sin
side bak hodet og albuene pekende rett frem. Strekk ut i
albuene og press armene opp mot taket. Senk rolig ned igjen.
Reps: 10

 
 6. "Stavtak" m/strikk

Fest strikken høyt oppe i ribbeveggen. Stå med et håndtak i
hver hånd og med ansiktet mot ribbeveggen. Hold armene
strake ut fra kroppen og trekk armene bakover. Slipp langsomt
tilbake.
Reps: 10
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