
VIKTIGT! Innan du börjar göra övningarna i Power utförande ska du:
- Styrketränat kontinuerligt i minst 12 veckor på konventionellt sätt och byggt en styrkegrund.
- Vara säker på att du kan utföra övningen med rätt teknik.

Är du osäker på om du utför övningen med rätt teknik besök gymmet när instruktör finns på plats och fråga.

 

1. Uppvärmning 10-20 minuter
- 10-15 minuter på valfri konditionsmaskin. Tempot ska
vara ganska lätt till något ansträngande. Du ska kunna
prata med annan person utan större problem.

- Vid behov 5 minuters dynamisk rörlighet

- Du kan även lägga in ett uppvärmnings set av
styrkeövningen innan du ökar på belastningen. 12-15
repetitioner och ett motstånd som är ganska lätt till något
ansträngande.

 
 

2. Sittande benpress - Powerutförande
Utgångsposition: Justera sitsen/ryggstödet så att du
sitter med böjda knän. Ca 90 grader i knäleden. Placera
fötterna axelbrett på fotplattan. Hela fotsulan ska vara
mot plattan och knä och tår ska peka i samma riktning.

Konventionellt utförande: Sträck ut benen på 1-2-3 tills
de är nästan är raka. Lås inte knäleden utan lämna en lätt
böjning i leden. Återgå till utgångsposition på 1-2-3-4.
Repetera och kom ihåg att andas.
Set 2-4 Rep 8-12 Vila: 1-2 minuter

Power utförande: 
Börja med 1 set på konventionellt sätt dvs lyfter vikten på
1-2-3 och sänker vikten på 1-2-3-4. Gör 12-15 rep. Vila 1-
2 minuter. 

därefter 1-3 set med Power utförande.
Lyft vikten genom att sträcka på benen, så snabbt du kan
med bibehållen teknik. Återgå till utgångsposition på 1-2-
3-4. Kom ihåg att andas.

Set 1-3  Rep 5-10  Vila 1,5-2,5 minut
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3. Squat - sidoförflyttning med gummiband
Se bifogade bilder längst bak.

Utgångsposition: Ta ett gummiband och lägg i en
slinga precis ovanför knäleden runt båda benen. Stå
bredbent med halvböjda ben och något framåtlutad
överkropp (Ryggen är rak. Böj i höftled - skjut rumpan
bakåt). Blicken är riktad framåt.

Utförande: Ta ett steg åt höger med det högra benet
utan att höja eller sänka kroppen. Flytta därefter även det
vänstra benet till höger och återgå till utgångsposition. Se
till att gummibandet alltid är något spänt. Upprepa 5-10
gånger.
Utan att ändra kroppsställning så upprepar du
rörelseserien åt vänster. 5-10 gånger

1 set = 5-10 stegförflyttningar åt höger samt 5-10 steg
förflyttningar åt vänster. 

Set: 2-4 Reps: 5-10 Vila 1-2 minuter

 
 

4. Latsdrag till bröst
Utgångsposition: Fäst ett brett handtag med böjda
ändar i kabelmaskinens fäste. Håll i handtaget lite
bredare än axelbrett med handflatorna vända framåt. Sätt
dig ner på sitsen med låren under kuddarna. Luta dig lite
bakåt och håll blicken riktad snett uppåt.

Utförande: Dra stången ner mot bröstet på 1-2-3. Håll
en liten paus på 4:a. Återgå till utgångsposition på 1-2-3-
4. Håll överkroppen rak genom hela rörelsen.

Set: 2-4 Reps: 8-12 Vila: 1-2 minuter
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5. Sittande bröstpress - Powerutförande
Utgångsposition: Justera sitsen så att handtagen är 15-
20 cm under axelnivå. Sitt med rygg och axlar mot
ryggstödet.

SÄKERHET: Använd fotpinnen för att få fram handtagen
i brösthöjd. Sätt fötterna på pinnen och tryck fram
handtagen. Lägg över vikten på armarna genom att sätta
ner fötterna i golvet. När du har genomfört sista
repetitionen så sätter du fötterna åter på pinnen och
lägger över vikten på benen som för tillbaka handtagen.

Konventionellt utförande: Tryck fram handtagen
genom att sträcka på armarna. Lås inte armbågsleden
utan stoppa när armbågsleden fortfarande är lätt böjd.
Lyft vikten på 1-2-3 och återgå till utgångsposition på 1-
2-3-4. Andas ut när du lyfter och in när du sänker vikten.

Set 2-4  Rep 8-12  Vila: 1-2 minuter 

Power utförande
Börja med 1 set på konventionellt sätt dvs lyft vikten på
1-2-3 och sänk vikten på 1-2-3-4. Gör 12-15 rep. Vila 1-2
minuter. 

Därefter 1-3 set med Power utförande.
Lyft vikten, sträck på armarna, så snabbt du kan med
bibehållen teknik. Återgå till utgångsposition på 1-2-3-4.
Kom ihåg att andas
Set 1-3  Rep 5-10  Vila 1,5-2,5 minut  

 
 

6. Rotatorkuff - inåtrotation m gummiband eller i
kabelmaskin
Här tränar du små muskler kring axel och skuldra som
bl.a. har som uppgift att stabilisera axelleden. 

Utgångsposition: Stå axelbrett med fötterna med sidan
mot fästet av kabel eller gummiband. Placera en rullad
handduk under den aktuella sidans arm. Håll
gummibandet med armbågen böjd till 90 grader. 

Utförande: Dra gummibandet/kabeln in mot kroppen på
1-2-3. Återgå på 1-2-3-4 till utgångspositionen. Utför
rörelsen med en mjuk och jämn rytm. Du ska inte behöva
rycka eller slita då är belastningen för tung.

Set: 2-4  Rep: 8-12  Vila: 1-2 minuter
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7. Rotatorkuff-utåtrotation m gummiband eller i
kabelmaskin
Här tränar du små muskler kring axel och skuldra som
bl.a. har som uppgift att stabilisera axelleden.

Utgångsposition: Stå axelbrett med fötterna med sidan
mot fästet av kabel eller gummiband. Placera en rullad
handduk under den aktuella sidans arm. Håll
gummibandet med armbågen böjd till 90 grader såsom
bild 1 visar.

Utförande:  Dra gummibandet/kabeln så långt ut till
sidan som möjligt på 1-2-3. Återgå till utgångsposition på
1-2-3-4. Utför rörelsen med en mjuk och jämn rytm. Du
ska inte behöva rycka eller slita då är belastningen för
tung.

Set: 2-4  Rep: 8-12 Vila: 1-2 minuter

 
 

8. Stående hammer curl - Powerutförande
Utgångsposition: Stå axelbrett med fötterna. Håll en
hantel i varje hand och armarna är sträckta neråt.
Handflatorna är vända in mot kroppens sidor. Håll rygg
och huvud rakt.

Konventionellt utförande: Håll armbågarna stilla och
böj armarna i armbågslederna på 1-2-3. Håll
handlederna raka genom hela rörelsen och tummen ska
vara riktad upp mot taket. Håll en liten paus på 4:a
Återgå till utgångsposition på 1-2-3-4.

Set 2-4  Rep 8-12   Vila 1-2 minuter

Power utförande: Börja med 1 set på konventionellt sätt
dvs lyft vikten på 1-2-3 och sänk vikten på 1-2-3-4. Gör
12-15 rep. Vila 1-2 minuter 

Därefter 1-3 set med Power utförande. Lyft vikten, böj
underarmen, så snabbt du kan med bibehållen teknik.
Håll en paus. Återgå till utgångsposition på 1-2-3-4. Kom
ihåg att andas. 

Set 1-3 Rep 5-10 Vila 1,5-2,5 minut  
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9. Triceps kickback - Power utförande
Utgångsposition: Håll en hantel i ena handen. Placera
ena knät och handen på en träningsbänk. Överarmen på
den arm som håller hanteln ska ligga an mot
överkroppen och vara parallell med denna. Underarmen
hänger rakt ner mot golvet. Se bild 1.

Konventionellt utförande: Sträck ut underarmen på 1-
2-3. Armbågen hålls stilla mot överkroppen. Rörelse sker
enbart i armbågsled. (Bild 2 är något missvisande).
Återgå till utgångsposition på 1-2-3-4. Upprepa övningen
med den andra armen. Vila 1-2 minuter och upprepa
setet.
Set: 2-4  Rep: 8-12  Vila: 1-2 minuter

Power utförande:
Börja med 1 set på konventionellt sätt dvs lyft vikten på
1-2-3 och sänk vikten på 1-2-3-4. Gör 12-15 rep.
minuter. Upprepa övningen med den andra armen. Vila
1-2 minuter 

Därefter 1-3 set med Power utförande. Lyft vikten, sträck
på underarmen, så snabbt du kan med bibehållen teknik.
Återgå till utgångsposition på 1-2-3-4. Kom ihåg att
andas. Upprepa övningen med den andra armen.
Set 1-3  Rep 5-10  Vila 1,5-2,5 minut  

 
 

10. Sidoplanka med lyft
Utgångsposition: Ligg på din högra sida och böj benen i
knäleden så att underbenen pekar bakåt. Stöd dig på
höger underarm. Högerarmen ska vara böjd i 90 graders
vinkel i armbågsleden och underarmen pekar rakt fram.

Utförande: Lyft dina höfter några centimeter från golvet
på 1-2-3 och skapa en sidoplanka. Håll positionen en kort
stund på 4:a. Sänk sedan höften till utgångsposition på 1-
2-3-4. Gör 8-12 rep och byt sida. 

Set: 2-4 Rep: 8-12    Vila: 1 minut

Set:         , Reps:        
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11. Balansövning - Rörlighet höft
Stå på ett ben med händerna i sidan. Växla med att
pendla det andra benet framför och bakom stå benet.

2 varv med 10-15 repetitioner per sida.

Ta stöd för att göra övningen lättare. Stå på något mjukt
tex ihopvikt träningsmatta för att göra övningen mer
utmanade.

 

12. Nedvarvning 5-15 minuter
Ju hårdare pass desto viktigare att låta kroppen varva
ner.

Valfri konditionsmaskin 5-15 minuter samt ev. dynamisk
rörlighet
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