
Det här programmet passar de lite äldre ungdomen 13-15 år som har tränat ett tag och kanske har lite idrottsvana
sedan innan. Lägg på den vikt du precis klarar av att utföra de angivna antalet repetitioner på. Om du klarar att
utföra många fler repetitioner än angivet, öka vikten något för att främja muskelstärkande egenskaper. Lycka till :)

 1. Roddmaskin
Justera motståndet med hjälp av reglaget på höger sida. Tryck på "on" och
välj vilken information du vill se på skärmen. Ha raka armar och börja med
att sträcka ut benen. När benen är raka lutar du ryggen lätt bakåt samtidigt
som drar armarna mot magen. Sträva efter så långa roddtag som möjligt.
Varaktighet: 5 min 0 sek

 2. Löpband 1
Du kan välja ett program och sedan starta löpbandet, eller enbart trycka
start. För att ändra hastigheten trycker du plus/minus, och för att ändra
lutningen trycker du pil upp/ner. För att avsluta trycker du stopp.
Varaktighet: 5 min 0 sek

  3. Sittande benpress
Placera fötterna på fotplattan med axelbrett avstånd. Böj knäna i ca. 90
grader. Spänn mage och korsryggsregionen. Pressa benen mot fotplattan,
tills knäna är nästan helt utsträckta. Återgå till startposition och upprepa.
Set: 2 , Repetitioner: 12

  4. Baksida lår
Lägg dig med magen på maskinen och grip tag i handtagen. Låt båda
benen hakas fast under fotkudden. Böj knäna och dra fotkudden mot
bakpartiet, låt sedan benen långsamt komma tillbaka igen.
Set: 2 , Repetitioner: 12

  5. Lådhopp
Starta stående med en box framför dig. Gör ett hopp upp på boxen och
landa med 3/4 av foten upp på boxen. Lämna boxen genom att sträcka
höfterna. Kroppen ska vara helt rak över boxhöjd innan du träffar golvet och
genomför ett nytt hopp. Försök att ha så kort kontakttid med golvet som
möjligt.
Set: 2 , Repetitioner: 12

  6. Latsdrag till bröst
Ta ett brett grepp om stången, luta dig lite bakåt och håll blicken riktad snett
uppåt. Pressa fram bröstkorgen och dra stången ned till bröstet. Återgå
långsamt och upprepa. För att öka rörelsebanan och för att engagera
skulderbladsmuskulaturen ytterligare kan rörelsen gärna startas med att dra
ned och bak skulderbladen och att du "släpper" axlarna helt upp när du
vänder tillbaka till utgångspositionen igen.
Set: 2 , Repetitioner: 12
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  7. Bröstpress 2
Sitt med avslappnade axlar och fatta ett bra grepp om handtagen.
Armbågarna ska vara i höjd med händerna. Pressa fram tills armarna är
raka och för dem långsamt tillbaka mot bröstet.
Set: 2 , Repetitioner: 12

  8. Bäckenlyft 1
Ligg på rygg med armarna snett ut åt sidan. Lyft upp benen och ha en liten
böj i knäna. Lyft bäckenet rätt upp mot taket utan att svinga med benen och
sänk långsamt tillbaka.
Set: 3 , Varaktighet: 30 sek

  9. Stå på handflatorna m/partner
Stå i plankposition på händer och fötterna med huvudena mot varandra.
Båda lyfter högra hand från underlaget och slår på partnerns handflata.
Repetera övningen med motsatt hand. Magmuskulaturen är aktiverad och
kroppen hålles rak under hela övningen.
Set: 3 , Varaktighet: 30 sek

  10. Russian Twist m. hantel
Sätt dig på en matta och håll en hantel med båda händer framför dig med
böjda armbågar. Luta överkroppen lite bakåt och lyft upp fötterna från
mattan. För hanteln kontrollerat till sidan så att du roterar överkroppen.
Upprepa växelvis sida till sida.
Set: 3 , Varaktighet: 30 sek
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