
Passar barn/unga 11-13 år som har lite eller ingen vana av tidigare idrottsaktiviteter. Vikten på övningarna
bestämmer ni själva men den ska vara så pass tung att det precis går att utföra antalet givna repetitioner. ex. om
det står 12 repetitioner så är vikten för lätt om det går att utföra 15 eller fler repetitioner. Tänk på vikten av att utföra
övningen med god teknik

 1. Crosstrainer
Tryck på "quick start" och justera motstånd och hastighet efter eget
önskemål.

Crosstrainer är ett förslag. Jogging på löpband eller ex. roddmaskin
fungerar också fint. Välj en övning som involverar hela kroppen.
Varaktighet: 10 min 0 sek

  2. Utfall framåt
Stå på en matta eller golv. Lyft det ena benet och ta ett steg framåt. När
foten träffar golvet så sänker du dig ner mot golvet tills att det motsatta knät
nästan nuddar golvet. Överkroppen ska du hålla rak. Pressa ifrån och kom
tillbaka till startpositionen. Upprepa på andra sidan. Tänk på att hålla ryggen
neutral, knät ska vara stabilt och gå i samma riktning som vristen.
Set: 2 , Repetitioner: 12

  3. Knäböj med boll
Stå med en boll som ryggstöd och håll en hantel i var hand (obs dessa kan
uteslutas). Placera fötterna med axelbrett avstånd mellan varandra och
pekandes snett utåt. Böj knäna till ungefär 90 graders vinkel, och pressa
sedan upp igen. Håll ryggen rak och blicken riktad rakt fram.
Vikt: 4 4 (vä/hö) kg, Set: 2 , Repetitioner: 12

  4. Lådhopp
Starta stående med en box framför dig. Gör ett hopp upp på boxen och
landa med båda fötterna helt placerade på boxen. Hoppa ner igen. :)
Set: 2 , Repetitioner: 12-15

  5. Drag neråt
Ställ in säteshöjden så att knäna har bra stöd. Greppa tag om handtagen
med så brett grepp som möjligt. Dra handtagen nedåt framför dig tills de är
i axelhöjd, och släpp dem långsamt upp igen tills armarna är helt raka. 
Set: 2 , Repetitioner: 12

  6. Rodd i maskin
Ställ in säteshöjden så att bröstkudden stödjer dig mitt på bröstet och
bröstkudden så att du precis når till handtagen. Sitt med rak rygg och
pressa fram bröstet. Greppa tag om handtagen. Håll armarna raka och
släpp fram axlarna. Härifrån drar du armarna bakåt med armbågarna tätt
intill kroppen, så att handtagen förs mot magen och skulderbladen förs ihop
mot varandra.
Set: 2 , Repetitioner: 12
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  7. Gå upp och ner på armbågarna i plankan 2
Stå med underarmarna och tårna på en matta som en planka. Gå upp till
raka armar och ner igen. Håll höfterna så stilla som möjligt under rörelsen.
Spänn magen och byt växelvis arm.
Set: 2 , Repetitioner: 12-15

  8. Situps 1
Ligg på rygg med böjda ben och med fötterna i golvet. Stöd huvudet med
händerna, undvik att dra i nacken. Lyft överkroppen så att enbart
korsryggen till slut berör underlaget, och sänk sedan långsamt tillbaka. Gör
övningen med en jämn och kontrollerad rörelse.
Set: 2 , Repetitioner: 12-15
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