
Med denne økta trener du hele kroppen, og pulsen stiger som et resultat av at du.. ja, bruker hele kroppen 

Gjør deg ferdig med to øvelser av gangen; 45 sek arbeid, 15 sek hvile x 5 på øvelse 1 og 2, før du går videre til
neste øvelsespar. Totalt tar økten deg drøye 40 min om du følger oppsettet slik jeg beskriver, men du står jo fritt til
å mikse det sammen som du vil. 
Ikke tenk, bare gjør - god trening!??

 

1. Mageliggende diagonalhev
Ligg på magen med strake armer over hodet. Løft den
ene armen og det motsatte ben opp fra gulvet og senk
langsomt tilbake. Løft deretter motsatt ben og arm.
Sett:         , Reps:        

 
 

2. Burpee med push-up
Start i en stående posisjon. Start bevegelsen ved å bøye
på knærne, sette hendene i bakken og strekke bena ut
bak kroppen. Fra push-ups posisjonen senkes kroppen
ned til bakken. Press kroppen opp i en push-up posisjon.
Flytt føttene raskt inn under kroppen. Hopp opp fra en
dyp knebøy posisjon og klapp over hodet med strake
armer.
Sett:         , Reps:        

 
 

3. Slides: Mountain Climber m/ullsokker
Start i en push-up-stilling med føttene på sliderne.
Hendene skal være direkte under skuldrene sånn at
kroppen danner en linje. Rompe og lår er spent. Utfør en
sprintbevegelse mens overkroppen holdes spent og
skuldrene er fiksert.
Sett:         , Reps:        
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4. Thruster med vekt eller strikk
Stå med skulderbreddes avstand mellom føttene, og hvil
setet på lav stol/step. Hold vektskiven på brystet. Reis
deg opp ved å strekke i kne, hofte og rygg, før samtidig
armene strakt opp over hodet. Det er viktig at ryggen
holdes rett gjennom hele bevegelsen.
Sett: 4 , Reps: 6

 

5. Slides: Leg curl med ullsokker
Ligg på ryggen med hælene på sliderne og armene ned
langs siden. Aktiver magemusklene og løft bekkenet opp
fra gulvet. Trekk så hælene inn mot setet slik at hofter og
knær bøyes. Før så hælene rolig tilbake igjen. Gjenta
bevegelsen mens du har bekkenet løftet opp fra
underlaget.
Sett:         , Reps:        

 
 

6. Overhead squat m/ pinne
Hold en pinne over hodet med strake armer. Senk deg
ned i en knebøy mens du etterstreber å holde pinnen opp
mot taket. Reis deg opp igjen.

 

7. Push up smalt grep 2
Stå på tær og hender med en strak fiksert kropp. Ha et
skulderbredt grep. Sørg for at albuene føres tett på
kroppen når du senker kroppen ned mot gulvet. Press
tilbake.
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