
Miks og match disse øvelsene ut i fra egne ønsker og mål. Utfør hver øvelse som beskrevet, og hold det gående i 7
minutter. Ingen pauser, og full innsats.

 
 1. Knebøy

Stå med føttene i skulderbreddes avstand. Bøy ned til ca. 90
grader i knærne og hold stillingen i 1-10 sekunder før du
presser opp igjen. Hold ryggen rett og blikket fram. Alternativt
kan den dype sittestillingen holdes i noen sekunder før du
presser opp igjen.
Sett: X , Reps: 10

 
 2. Seteløft

Plasser fotsålene på gulvet og armene ut til siden. Vipp
bekkenet bakover. Aktivér den nederste og dypeste delen av
magemuskulaturen, trekk navlen inn mot ryggraden og lag "flat
mage". Løft bekkenet opp fra gulvet helt til du ligger på
skulderbladene og hold stillingen i 1-5 sekunder. Senk og løft
langsomt.
Sett: X , Reps: 10

 
 3. Utfall til siden

Start i en ståenede posisjon, med føttene sammen. Gjør et
steg ut til siden, samtidig som du setter setet ned og bak over
helen på den aktive foten. Når foten treffer gulvet bremses
bevegelsen. Ved sluttstilling er det aktive benet bøyd, og
standbenet er tilnærmet strakt. Hold stillingen i 1-5 sekunder
før du returner hurtig til startstillingen.
Sett: X , Reps: 10

 
 4. Skrå sit-up

Ligg på ryggen med 90 grader i hofter og knær og hodet
hvilende i hendene. Aktiver magemuskulaturen så du har
korsryggen i gulvet. Løft overkroppen opp fra gulvet og vri den
slik at albuen føres mot motsatt kne. Kan utføres på en side av
gangen eller annenhver side.
Sett: X , Reps: 10 hver side

 
 5. Høye kneløft på stedet

Stå med parallelle føtter. Løp på stedet på tær med høye
kneløft samtidig som du beveger armene.
Sett: X , Varighet: 30-60 Sekunder
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