
  1. Splittböj på bänk
Ställ dig på ett ben med knän och tår pekande rakt fram. Placera en bänk ca 1 meter
bakom dig och placera motsatt ben på bänken. Utför en knäböj och se till att hålla knät
över tårna genom hela övningen.
Progression: lägg till ett hopp, knäböj-hopp-landa med kontroll-repetera. 
Set: 3 , Reps: 8-10

  2. Nordic hamstrings curl 1
Stå på knäna och fäst fötterna under en ribbstol eller liknande. Sänk dig långsamt
framåt/nedåt mot golvet och ta emot med armarna. Håll emot så långt du kan, släpp
sen för att ta emot dig med händerna. Repetera. Håll ryggen rak, och försök att ej böja
höfterna under rörelsen. 
Set: 3 , Reps: 6-8

  3. Armhävningar 1
Ställ dig med händerna på golvet, axelbrett isär. Spänn mage och rumpa så att ryggen
hela tiden är i linje med resten av kroppen. Sänk långsamt kroppen ned mot golvet och
pressa tillbaka, utan att böja i höften. Titta ner i golvet under hela övningen.
Set: 2 , Reps: 12-15

  4. Superman
Ligg på magen och lyft armar och fötter upp från golvet. Armarna hålls framför kroppen
som en förlängning av kroppen. 30-40s. 
VARVA MED ARMHÄVNING.
Kör armhävningarna, gå direkt till "superman", sen vila. 2 set.
Set: 2 , Reps:        

  5. Sidplanka på bänk m. benlyft
Lägg dig på sidan med underarmen i golvet och den översta foten placerad på en bänk
eller liknande. Den nedersta foten ligger i golvet. Lyft dig upp i plankan och för
samtidigt det nedersta benet upp mot benet på bänken. Sänk ner benet långsamt. Håll
positionen och upprepa rörelsen upp och ner med det nedersta benet.
Set: 10-12 , Reps: 2

  6. Plankan m/diagonallyft, händer - føtter, växlande
Stå på tå och raka armar. Se till så att du håller ryggen rak. Håll balansen medan du
lyfter och sträcker motsatt arm och ben.
45-60s. 
Set: 3 , Reps:        
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