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Börja med en lätt uppvärmning för att bli varm i kroppen och komma igång, ex. löpning, crosstrainer
eller rodd ca 10 min + rörlighet.

Kör sen övningarna i tur och ordning enligt följande:
1. Övningar med skivstång (i alla fall de första passen du gör övningen): först med käpp 1-5 serier
med 10 reps, tills du känner att tekniken sitter.
2. Med lätta vikter. Ifall övningen är helt ny för dig eller om du inte är så stark: använd gärna en
kortare skivstång som väger 10 kg eller hantlar till att börja med.
3. Öka vikterna om det känns okej, men kör fortsättningsvis med rätt lätta vikter och fokusera på
tekniken. Gör 3 serier med 12-15 repetitioner. Håll 0:30-1 min vila mellan serierna.

Pass A

3x12-15, 0:30-1 min vila 

Knäböj (lår, säte)

1. Skivstången i brösthöjd på en ställning framför dig.
2. Greppa skivstången lite bredare än axelbrett.
3. Ducka under stången så att den hamnar på övre ryggen.
4. Ha fötterna stadigt och rakt under stången.
5. Andas IN och spänn bålen, och lyft av stången som i en liten knäböj.
6. Backa ett steg bakåt, korrigera fotpositionen om det behövs. OBS: Knän
och tår i samma riktning framåt. 
7. Andas IN och knäböj så långt ned du kan med rak rygg.
8. Andas UT samtidigt som du räta upp dig igen.

Bänkpress (bröst + triceps)

1. Ligg på en bänk med hela foten stadigt i marken.
2. Greppa stången lite bredare än axelbrett. Böj handleden lite bakåt, försök
att ändå ha stången så nära underarmen som möjligt – inte ut på
handflatan.
3. Dra ihop skulderbladen och brösta upp dig/brygga. Huvud, skuldror och
bak ska hållas i kontakt med bänken.
4. Lyft ut skivstången till raka armar. Andas IN, sänk kontrollerat stången till
bröstet. 
5. Stoppa och pressar sen upp stången igen. Andas UT samtidigt som du
pressar upp stången.



Skivstångsrodd (rygg, axlar + biceps)

1. Ha skivstången framför dig på golvet, greppa den lite bredare än
axelbrett.
2. Lyft upp stången så att du står framåtlutad, med rak rygg.
3. Andas IN och dra stången mot magen. För armbågarna nära kroppen. 
4. Sänk kontrollerat ned stången till raka armar igen och andas samtidigt
UT.

Undvik att gunga eller svinga med kroppen, och behåll ryggen rak genom
hela övningen.

Pass B

OBS: Gör antingen axelpress med hantlar ELLER militärpress med skivstång, gör med hantlar ifall
militärpress med skivstång känns för utmanande. 

3x12-15, 0:30-1 min vila

Marklyft (säte, ländrygg + lår, övre rygg)

1. Ha skivstången på marken.
2. Ställ dig nära skivstången, så att den är placerad ungefäröver fotens mitt.
Stå ungefär höftbrett.
3. Greppa stången ungefär axelbrett.
4. Andas IN, spänn bålen och lyft stången genom att använda benen – räta
ut knän och höft. För stången nära kroppen.
5. Lyft tills du står rakt.
6. Andas UT och sänk kontrollerat ned stången till marken igen.

Axelpress med hantlar (axlar + triceps)

1. Lyft hantlarna till axlarna.
2. Brösta upp dig och andas UT samtidigt som du pressa upp hantlarna rakt
upp till raka armar.
3. Andas IN och sänk ned hantlarna till axlarna igen.



Militärpress med skivstång (axlar + triceps)

1. Ha skivstången på en ställning i brösthöjd.
2. Grepp stången lite bredare än axelbrett med lite bakåtvinklade handleder
och lyft av den till ditt bröst.
3. Stå höftbrett. Spänn säte och bål.
4. Brösta upp dig, andas UT samtidigt som du pressar upp stången till raka
armar. Luta huvudet en aning bakåt för att låta stången stiga rakt uppåt, för
ändå stången så nära näsan som möjligt. När stången passerat näsan låter
du huvudet komma fram igen för en neutral nacke och rygg.
5. Andas IN i toppläget, eller då du sänker stången till ditt övre bröst igen. 

OBS: Undvik att luta dig bakåt för mycket.

Latsdrag (rygg + axlar, biceps)

1. Greppa stången lite bredare än axelbrett.
2. Sätt dig med låren under benstödet, brösta upp dig och titta svagt uppåt.
3. Andas IN samtidigt som du drar ner stången till bröstet.
5. Andas UT samtidigt som du för kontrollerat tillbaka stången.

+ magövningar för både pass A och B

Gör samtliga övningar 1-2 gånger (antingen roterande eller samma övning två gånger efter varann
innan du byter övning). Håll 20-30 sek vila om det behövs. Gör fler repetitioner/håll längre om du
orkar.

Sit ups

Ligg på rygg med böjda ben och fötterna i marken. Håll händerna i kors på
axlarna. Lyft övre ryggen genom att spänna magmusklerna, håll 2 sek. Sänk
ryggen igen. Andas UT då du höjer kroppen, och IN då du sänker kroppen.

1-2x15-20

Cross crunch

Ligg på rygg med böjda ben. Placera ena benets fot på det andra benet
enligt bilden och håll händerna bakom huvudet. Lyft upp axlarna från golvet
och för motsatt armbåge mot det övre benets knä. Återgå kontrollerat till
startpositionen. Andas UT då du reser dig, och IN då du sänker dig.

1-2x15-20/sida



Planka 

Stöd kroppsvikten på underarmarna och tårna. Spänn magmusklerna och
håll nacken rak och ryggen neutral.

Lättare: Håll knäna i marken, men obs! håll kroppen ändå rak.

1-2x20-30 sek


