
Uppvärmning
Börja alltid med att värma upp kroppen innan du börjar styrketräna. 10-15 minuter på valfri konditionsmaskin med
en intensitet som känns lätt – ganska ansträngande. Du ska inte köra hårdare än att du klarar av att föra ett samtal
med en annan person.

 
 

1. Sittande Benpress
Startposition: Justera ryggstödet så att du sitter med
böjda knän, ca 90 grader i knäleden. Placera fötterna på
fotplattan ungefär axelbrett. Knä och tår i samma
riktning. 

Utförande: Sträck ut benen tills de är nästan raka. Lås
aldrig knälederna. Återgå till startposition och upprepa.

Tempo tänk/räkna 1-2-3 när du lyfter vikten dvs sträcker
på benen och 1-2-3-4 när du sänker vikten dvs böjer på
benen.
Set: 1-3 , Reps: 8-12 , Vila : 45-90 sek

 
 

2. Sittande bröstpress
Startposition: Justera sitsen så att handtagen är 15-20
cm under axelnivå. Armbågarna ska vara i höjd med
händerna. Sitt med huvud, axlar och rygg mot
ryggstödet. 

SÄKERHET: För att få fram handtagen, sätt fötterna på
fotpinnen och pressa fram dom mha av benen. Ta tag i
handtagen och lägg över vikten på armarna genom att
sätta fötterna i golvet. 

Utförande: Tryck fram handtagen genom att sträcka på
armarna. Ryggen har kontakt med maskinens ryggstöd
hela tiden. Återgå till startposition genom att kontrollerat
sänka vikten.

Tempo tänk 1-2-3 när du lyfter vikten. Sänk vikten på 1-
2-3-4.

Set: 1-3 , Reps: 8-12 , Vila : 45-90 sek
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3. 3. Sittande rodd
Startposition: Sitt i maskinen med sträckta armar.
Armarna ska vara i axelhöjd. Finns det en bröstkudde på
maskinen sitter du med stöd mot den.

Utförande: Börja dra med raka armar så att
skulderbladen närmar sig varandra därefter böjer du på
armarna och drar mot bröstet så lång du kan utan att
gunga bakåt i höftleden. Återgå till startposition

Tänk på: Tempo, 1-2-3 när du lyfter vikten. Paus på 4:a.
Något långsammare tempo när du återgår till
startposition dvs 1-2-3-4.

Set: 1-3 , Reps: 8-12 , Vila : 45-90 sek

 
 

4. Stående hantellyft åt sidan
Utgångsposition: Stå axelbrett med fötterna. Håll en
hantel i varje hand och handflatorna är vända in mot
kroppen. Armarna är en aning böjda i armbågsleden.
Kroppen och huvud hålls rakt.

Utförande: Lyft hantlarna åt sidorna på 1-2-3 tills
armarna är parallella med golvet. Håll en liten paus i
översta läget dvs på 4:a. Återgå till utgångsläge på 1-2-3-
4.  
Set: 1-3 , Reps: 8-12 , Vila : 45-90 sek

 
 

5. Tricepspress med rep
Utgångsposition: Övningen utföres i kabelmaskin.
Kabelfästet ska vara i det översta läget. Fäst ett rep i
fästet. Stå upprätt mot maskinen. Fötterna är axelbrett.
Greppa repet och håll armbågarna intill kroppen.

Utförande: Sträck ut armarna 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 stilla och ligger
intill överkroppen. Det är i armbågsleden rörelse sker. 
Set: 1-3 , Reps: 8-12 , Vila : 45-90 sek
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6. Stående bicepscurl i kabelmaskin
Utgångsposition: Övningen utföres i kabelmaskin.
Fästet ska längst ner mot golvet och du fäster en rak
stång i fästet. Stå axelbrett med fötterna och vänd mot
maskinen med armarna sträckta neråt. Håll i stången
med ett axelbrett grepp och handflatorna vända framåt.
Håll huvud och rygg raka.

Utförande: Håll armbågarna stilla intill överkroppen och
böj armarna i armbågsleden. Lyft vikten på 1-2-3 och
sänk sedan armarna till utgångsposition på 1-2-3-4.
Set: 1-3 , Reps: 8-12 , Vila : 45-90 sek

 
 

7. 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. Den här pausen är viktig. Återgå till
utgångsposition på 1-2-3-4. 

Tänk på: Jobba kontrollerat och fokusera på
magmuskulaturen genom hela övningen. 
Set: 1-3 , Reps: 8-12 , Vila : 45-90 sek

 
 

8. Lower back
Utgångsposition: Justera ryggkudden så att det ligger
mot bröstryggen. Sätt dig längst in på sätet i maskinen,
knäna ska vara en aning böjda. 

Utförande: Sträck ut ryggen och tryck ryggkudden bakåt
på 1-2-3. Huvudet hålls i linje med överkroppen. Återgå
till utgångsposition på
1-2-3-4.
Set: 1-3 , Reps: 8-12 , Vila : 45-90 sek
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