
Passet består av åtta övningar. Det varierar mellan gymmen vilka styrkemaskiner som finns därför anges det efter
vissa övningar på vilket gym man kan utföra den övningen. 

 
 

1. 1. Benpress - alla gym
Utgångsposition: Ställ in ryggstödet så att du sitter
maskinen med ca 90 grader i knäleden. Placera fötterna
ungefär axelbrett på plattan. Hela fotsulan i plattan. Knä
och tår pekar i samma riktning. 

Utförande: Sträck ut benen tills de är nästan är raka. Lås
aldrig knälederna!
Böj benen och räkna 1-2-3-4  när du sänker vikten
samtidigt som du andas in.
Pressa med benen. Räkna 1-2-3 när du lyfter vikten
samtidigt som du andas ut. 
Set: 1-2 , Reps: 8-12 , Vila: 1-2 min

 
 

2. 2A. Benföring åt sidan i maskin - Malmköping,
Järna och Åkers
Utgångsposition: Sitt i en abduktionsmaskin, benen
ihop och maskinens kuddar mot nedre delen av låret. 

Utförande: Sära på benen. Räkna 1-2-3 när du lyfter
vikten (andas ut) liten paus på 4 och andas in medan du
återgår till utgångsposition på 5-6-7-8. 

Alternativ övning är benföring åt sidan i kabelmaskin. Se
övning 2B
Set: 1-2 , Reps: 8-12 , Vila: 1-2 min

 
 

3. 2B. Benföring åt sidan i kabelmaskin - Gnesta
och Stallarholmen
Utgångsposition: Fäst en fotmanschett runt vristen.
Maskinens kabelfäste är placerat i golvnivå. Stå med
parallella ben med sidan mot maskinen. Ta stöd i
maskinen eller mot en pinne. 

Utförande: Lyft långsamt det yttre benet åt sidan så högt
du kan utan att böja i knäleden. Vajern passerar framför
ståbenet. Överkropp och höft ska var stilla. Du ska ha
bra stabilitet över höften på ståbenet genom hela
övningen. Lyft på 1-2-3. Håll en liten paus på 4:a. Återgår
till utgångsposition på 1-2-3-4. Stark bål genom hela
utförandet.

Set: 1-2 , Reps: 8-12 , Vila: 1-2 min
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4. 3. Stående tåhävning på viktskivor med stöd -
Alla gym
Utgångsposition: Stå med främre delen av foten på
viktplattor eller dylikt så att den främre delen av foten är
något högre än bakre delen.
Se till att du kan ha stöd från en vägg, stol eller liknande
när du utför övningen

Utförande: Res dig upp på tårna så högt du kan. Räkna
1-2-3 när du går upp på tå. Stanna till i översta läget på
4. Sänk ner igen och räkna 1-2-3-4 under
sänkningsfasen.  
Set: 1-2 , Reps: 8-12 , Vila: 1-2 min

 
 

5. 4A Sittande bröstpress - Järna och Malmköping
Utgångsposition: Justera sitsen så att handtagen är ca
15-20 cm under axelnivå. Armbågarna ska var i höjd
med händerna. Sitt med huvud, axlar och rygg mot
ryggstödet. 

Utförande: Pressa fram handtagen och räkna 1-2-3. Gör
en paus på 4:a. Återgå till utgångsposition på 1-2-3-4.
Kom ihåg andningen. Andas ut när du lyfter och andas in
när du sänker vikten.
Set: 1-2 , Reps: 8-12 , Vila: 1-2 min

 
 

6. 4B Liggande bänkpress - Gnesta, Stallarholmen,
Åkers
Utgångsposition: Ligg på bänken med fötterna i golvet.
Maskinens handtag ska vara i brösthöjd.

Utförande: Sträck armarna uppåt på 1-2-3. och sänk
sedan tillbaka på 1-2-3-4. Bakhuvud, axlar och säte ska
ha kontakt med bänken och hela fotsulan ska ha kontakt
med golvet genom rörelsen.
Set: 1-2 , Reps: 8-12 , Vila: 1-2 min
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7. 5A. Sittande rodd - Järna, Malmköping och Åker
Utgångsposition Järna och Åkers: I Järna och Åkers
justera sits på maskinen så att handtagen är i axelhöjd. I
Järna justerar du även avståndet fram till handtagen så
att du precis når dom. Sitt med bröstet mot bröstkudden
och fötterna i golvet.

Utgångsposition Malmköping: Sätt dig på sätet och
greppa handtagen så armarna är parallella med golvet.
Sitt med rak rygg och med stöd från bålen genom hela
genomförandet.

Utförande: Dra handtagen mot bröstet på 1-2-3. Håll en
paus på 4:a och återgå till utgångsposition på 1-2-3-4.

Set: 1-2 , Reps: 8-12 , Vila: 1-2 min

 
 

8. 5B Sittande rodd - Gnesta och Stallarholmen
Utgångsposition: Sitt vänd mot maskinen, rakt handtag
fäst i nedre fästet, fötterna på fotplattan. Något böjt i
knäleden, Rak rygg och med stöd från bålen genom hela
övningen.

Utförande: Dra handtaget mot nedre delen av
revbenen/naveln på 
1-2-3. Raka handleder. Håll en paus på 4:a. Återgå till
utgångsposition på 1-2-3-4.
Vikt:         kg, Set:         , Reps:        

 
 

9. 6 Stående bicepscurls med hantlar - alla gym
Utgångspostion: Stå axelbrett med fötterna, armarna
hänger sträckta neråt med en hantel i varje hand.
Handflatorna riktas framåt. Stå rakt med stöd från bålen. 
Håll överarmen stilla ”mot kroppen” rörelse sker enbart i
armbågsled. 

Utförande: Böj armarna i armbågsled, räkna 1-2-3 när
du lyfter vikten. Håll en liten paus på 4:a. Sänk hantlarna
kontrollerat till utgångsposition på 1-2-3-4. Kom ihåg att
hålla handlederna raka! 
Set: 1-2 , Reps: 8-12 , Vila: 1-2 min
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10. 7. Stående tricepspress - alla gym
Utgångsposition: Övningen utföres i en kabelmaskin.
Kabelfästet ska var i översta läget. Fäst ett rep eller ett
rakt handtag i fästet. Stå upprätt mot maskinen. Fötterna
är axelbrett antingen bredvid varandra eller som bilderna
visar med ena foten framför den andra. Greppa
handtaget med ett överhandsgrepp. Håll armbågarna
intill kroppen

Utförande: Sträck ut armarna och tryck ner handtaget på
1-2-3. Återgå till utgångsposition på 1-2-3-4. 

Att tänka på: Håll kroppen rak och stilla genom
övningen. Överarmen och armbågen är helt stilla och
ligger intill överkroppen. Det är underarmen som rör sig
bakåt när man lyfter vikten och framåt när man sänker
vikten.
Vikt:         kg, Set:         , Reps:        

 
 

11. Crunches i maskin
Utgångsposition: Justera rullen så att den ligger mot
bröstbenet.

Utförande: Böj överkroppen framåt på 1-2-3. Håll en kort
paus på 4:a. Återgå till utgångsposition på 1-2-3-4.
Pausen du gör när du är som mest framåtböjd är viktig i
den här övningen. Låt inte viktplattorna slå ihop mellan
repetitionerna. 

Att tänka på: Fokusera på magmuskulaturen under hela
rörelsen.
Vikt:         kg, Set:         , Reps:        
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