
Oppvarmings øvelser 1-5

45 sek arbeid (bruk nedtelling på tlf din eller klokke)
15 sek pause 
X 3-4 runder. Avhengig av tid du har

Øvelse 18 avspenning

 

1. "Verdens beste tøyning"
Start stående. Ta et stort steg frem med den ene foten.
Plasser begge hender på innsiden av den fremste foten.
Strekk godt ut det bakerste benet. Tenk på å ha en rett
linje gjennom kroppen fra ankelen til toppen av hodet. 
Rotér den innerste armen opp mot taket. Plassér hånden
på utsiden av det fremste benet og strekk ut kneet. Bøy
på begge knærne og løft overkroppen og armene opp
mot taket. Stå deretter opp i stående.
Varighet: 2 min 0 sek, Sett:         , Reps:         , Pause:
       

 

2. Firfotstående arm- og benløft 10 repx2
Stå på alle fire uten å "henge" i skulderpartiet. Løft hodet
slik at det er i forlengelse av overkroppen og trekk haken
inn. Trekk også navlen inn mot ryggraden og lag "flat
mage". Deretter strekker du det ene benet bakover
samtidig som du løfter motsatt arm. Vend tilbake og
gjenta motsatt.

 

3. Retraksjon og protraksjon av skuldrene i
planken
Støtt deg på armer og tær. Hold kroppen strak under
hele øvelsen. Forsøk å skyv skulderbladene fra
hverandre slik at du skyver øvre del av ryggen opp mot
taket. Senk deretter rolig ned igjen og trekk
skulderbladene sammen.
Sett:         , Reps:        

TRENTO
Egentrening sirkeløkt m/lite utstyr  
For: PT Anki

https://exorlive.com/video/?ex=10178,3115,8343,9081,11712,12746,557,789,11460,3277,714,9445,23,8620,115,9442,636,6769&culture=nb-NO&hidesmb=true


 
 

4. Dynamisk stabilitet skulder med strikk,
kosteskaft eller håndkle
Stå med en strikk i hendene. Tomlene skal peke oppover
og albuene er lett bøyde. Før armene opp over hodet og
ned igjen med et drag utover i strikken. Når du klarer
dette uten problemer kan strikken vibreres under hele
øvelsen.
Øvelsen kan også gjøres i ryggliggende stilling
Sett:         , Reps:        

 
 

5. Scaption, hender på skuldre
Plassér fingrene på skuldrene. Løft albuene på skrå
oppover og bakover så høyt som mulig. Gå langsomt
tilbake til utgangsposisjon. Bevegelsen skal ha en jevn
rytme og være smertefri.
Sett:         , Reps:        

 
 

6. Bulgarsk utfall
Stå på ett ben med knær og tær pekende rett frem. Sett
en benk ca 1 meter bak deg og plasser motsatt bein på
benken. Gjør en knebøy og vær påpasselig med å holde
kne over tå under hele øvelsen.

 
 

7. Stående roing m/strikk 1
Fest strikken nede i ribbeveggen. Stå med spredte ben,
et håndtak i hver hånd og med ansiktet mot ribbeveggen.
Hold armene strak ut fra kroppen og trekk håndtakene
mot magen. Senk langsomt tilbake.

TRENTO
Egentrening sirkeløkt m/lite utstyr  
For: PT Anki

https://exorlive.com/video/?ex=10178,3115,8343,9081,11712,12746,557,789,11460,3277,714,9445,23,8620,115,9442,636,6769&culture=nb-NO&hidesmb=true


 
 

8. Push up på knærne eller tær
Stå i push up stilling med knærne i gulvet. Ha et
skulderbredt grep. Finn nøytralstillingen av ryggen og
bekken. Lag "flat mage", senk overkroppen mot gulvet
og press tilbake.

 
 

9. Stuperen
Stå med hoftebreddes avstand mellom føttene. Gjør et
simulert stup i én synkronisert bevegelse - Bøy
overkroppen fremover, opptil 90 grader i hoften på
standbenet (skadet ben) samtidig som armene føres
over hodet. Det andre benet føres opp mot taket. Behold
ca. 10 - 20 grader i standbenets kne, bøy opp til 90
grader i benet som løftes mot taket, bekkenet skal være
horisontalt i sluttposisjon.

 
 

10. Ettbens tåhev
Stå på ett ben. Løft hælen og press opp til tåstående.
Hold stillingen i 10-15 sek. Hold blikket framover og
unngå å kikke ned mens du gjør øvelsen. Øvelsen kan
gjøres vanskeligere ved at du lukker øynene.
Trener primært: m.gastrocnemius, m.soleus.

 
 

11. Liggende ettbens seteløft 2
Ligg med det ene benet bøyd og det andre strakt i ca 45
graders vinkel. Ha armene ned langs siden. Stram sete-
og lårmuskulaturen og løft bekkenet og nedre del av
ryggen fra underlaget. Hold i 3-5 sek. Hvil tilsvarende.
Gjenta med motsatt ben.

TRENTO
Egentrening sirkeløkt m/lite utstyr  
For: PT Anki
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12. Sideplanke m/benløft
Ligg på siden og støtt deg på albuen. Aktiver
magemuskulaturen og hev bekkenet fra underlaget til
kroppen er strak. Løft deretter øverste ben opp mot taket,
senk rolig ned og senk til slutt bekkenet ned på matten
igjen.

 
 

13. Dips på en benk
Støtt deg mot benken med ca. skulderbreddes grep.
Kroppen holdes tilnærmet strak slik at kun hælene er i
gulvet. Bøy i albuen og senk kroppen ned mot gulvet.
Press opp igjen.
Trener primært: m.triceps brachii, m.deltoideus,
m.pectoralis major. Assisterende muskler: m.pectoralis
minor, m.serratus anterior m.fl.

 
 

14. Sittende rotasjon av overkropp med hantel eller
vannflaske
Sitt på en matte med bøyde hofter og knær og med en
hantel i begge hender foran deg. Len overkroppen litt
bakover og roter overkroppen rolig til annenhver side.

 
 

15. Foroversittende sidehev med hantel eller
flasker
Sitt foroverbøyd og la armene henge ned mot føttene. Ha
ca. 140 graders vinkel i albuene. Løft armene ut til siden
og opp. Senk langsomt tilbake og gjenta.
Vekt:         kg, Sett:         , Reps:        

TRENTO
Egentrening sirkeløkt m/lite utstyr  
For: PT Anki
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16. Rygghev "jorda rundt"
Ligg på magen med hendene plassert rett utenfor
skuldrene og se ned i gulvet. Løft overkroppen opp fra
gulvet, beveg armene frem over hodet og deretter i en
stor sirkel ut fra kroppen og tilbake til utgangsstilling.
Senk til slutt overkroppen ned igjen.

 

17. Mageliggende skulderløft
Ligg med armene ut til siden og ha 90 graders vinkel i
albuene. Løft armene fra gulvet og trekk skulderbladene
sammen. Senk skuldrene rolig tilbake.
Sett:         , Reps:        

 
 

18. Sideliggende rotasjon av overkroppen 1
Ligg på siden med hendene plassert over ørene. Hold
albuene samlet og det øverste benet bøyd. Drei
overkroppen ved at du fører den øverste albuen opp og
bakover så langt du klarer. Hold stillingen ca 30 sekunder
og drei rolig tilbake. Forsøk å holde underkroppen i ro
under øvelsen.
Varighet: 1 min 0 sek, Sett:         , Reps:         , Pause:
       

TRENTO
Egentrening sirkeløkt m/lite utstyr  
For: PT Anki
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