
Helkrops styrketræning - inkl. opvarmning og 4 Supersæt
#1 - Opvarmning
1. Sæt (Øv. 2-3)
2. Sæt (Øv. 4-5)
3. Sæt (Øv. 6-7)
4. Sæt (Øv. 8-9)
Hold ca. 30 sek. pause mellem øvelserne og 60 sek. mellem sæt.
--- 
Har du 5-10 minutter til en smule nedvarmning/udstræk, kan det være en god idé at få ind efter træningen.

 
1. Romaskine
Juster modstanden med håndtaget på din højre side. Tryk på "on", vælg
hvilken information du vil se på skærmen og start roningen. Træk
håndtaget til maven og pres samtidig med benene så de strækkes.
Tid: 7 min. , Level: 5

 

 
2. Squat
Start stående med stangen hvilende bag nakken. Grebet et så smalt
som muligt udenfor skuldrene. Tommelfingrene rundt om stangen.
Benene er lidt bredere end hoftebredde. Brystet op og ryggen spændt.
Sæt dig "bagud og nedad" med bagdelen. Hold en oprejst og neutral ryg
under hele bevægelsen. Stop når hofteleddet er lavere end knæleddet.
Pres dig ved hjælp af hælen på vej op til startpositionen.
Vægt: ____ kg , Sæt: 4 , Reps: 8

 

 
3. Push-up
Hvil på hænder og fødder med udstrakt og fikseret krop. Hænderne
placeres med mere end en skulderbreddes afstand. Sænk overkroppen
ned mod gulvet og pres op igen, uden at knække i hoften.
Sæt: 4 , Reps: 10

 

 
4. DB Rows (Knæ- og håndstøttende roning)
Stå med tyngden fordelt på det ene ben og den ene arm. Hold
håndvægten i den frie hånd og lad armen hænge tungt ned. Træk
skuldrene og armen op langs siden til håndvægten er på niveau med
maven. Sænk ned igen.
Vægt: ____ kg , Sæt: 4 , Reps: 8

 

 
5. Leg Raise
Lig på ryggen med benene udenfor bænken. Tag et godt greb over
hovedet, stræk benene ud og løft op mod taget. Sænk dem langsomt til
de er i forlængelse af kroppen og gentag.
Sæt: 4 , Reps: 10
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6. Dødløft
Hold blikket fremad under hele øvelsen. Vægtstangen hænger i strakte
arme og føres op og ned så tæt på kroppen som muligt men uden, at
den forstyrrer brugen af korrekt bevægelse og teknik. Træk vejret ind på
vej ned, hold det i øvelsens nedre fase, og pust derefter ud på vej op.
Hvis øvelsen kun gennemføres med løft opad (olympisk løft), trækkes
vejret godt ind før stabilisering og opløft påbegyndes. Hold et let svaj i
lænden, og forsøg at holde dette gennem hele opløftet. Hav en
skulderbreddes afstand mellem benene, tyngdepunktet holdes lige
gennem kroppen og med lidt mere vægt på fodens bagerste del.
Vægt: ____ kg , Sæt: 4 , Reps: 8

 

 
7. Skulder pres
Start i grundstilling med to kugler i chest rack. Med rette ben og ret ryg
pres kuglerne over hovedet. Sænk kuglerne og gentag.
Vægt: ____ kg , Sæt: 4 , Reps: 10

 

 
8. Pull-up (Kropshævning m/bredt greb)
Hæng med et bredt greb og træk dig op til nakken er på højde med
grebet. Sænk dig roligt ned igen. Hold blikket frem og nedad under hele
bevægelsen.
Vægt: ____ kg , Sæt: 4 , Reps: 8

 

 
9. Crunches på bold
Lig med ryggen på bolden og rul så langt bagover som muligt uden at
miste balancen eller fodfæstet. Benstillingen er bred. Løft hovedet og
overkroppen, så kun den nederste del af ryggen er i kontakt med bolden.
Sænk roligt tilbage til udgangspositionen og gentag.
Sæt: 4 , Reps: 10
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