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Basprogram för helkropp bestående av superset. Det betyder att du
jobbar två övningar i följd innan du vilar.
För att bygga styrka och forma kroppen vill du öka belastningen över tid.
Du kan öka belastning genom att göra fler repetitioner, tyngre vikt men
också genom att utmana dig i tempot i och rörelsens omfång.
Hitta en vikt där du kan jobba någonstans mellan det angivna
repetitionsantalet. Klarar du inte det lägsta antalet repetitioner
rekommenderas att gå lite lättare, klarar du fler än det angivna antalet
på repetitionerna så kan du höja vikt och jobba dig upp i repsantalet tills
du nått maxantalet på alla set. Då är det dags att öka vikt igen på ett
eller flera set.
Vila 90 sek - 2 min mellan seten.
This gonna be awesome!
1

Benböj i Smithmaskin

Kliv ett steg framåt och luta dig något bakåt mot stången.
Starta med raka ben och axelbrett avstånd mellan dem,
med vikten något mer fördelad på den bakre delen av
fötterna. Håll blicken riktad framåt under hela övningen.
Genom att fokusera på mage och korsrygg ska hela
kroppen hållas stabil genom hela övningen. Andas in på
väg ner, hålla andan i övningens nedre fas, och andas ut
på väg upp.
1: 1 set , 12-20 reps
2: 2 set , 12-20 reps
Anteckningar
Superset med Arnoldpress

2

Arnoldpress - stående

Håll hantlarna med handflatorna mot dig precis framför
skuldrorna. Pressa hantlarna över huvudet samtidigt som
du vrider handflatorna från dig. Sträck ut armarna. På väg
ner vrider du handflatorna tillbaka till utgångsläget.
1: 1 set , 10-15 reps
2: 2 set , 10-15 reps
Anteckningar
*TILLÄGG* Sittsndes på bänk, box eller golv.

3

Utfallssteg bakåt alt. framåt med
skivstång

Stå med fötterna i höftbredd och en skivstång vilandes på
axlarna. Ta ett stort steg bakåt, alternativt framåt, som på
räls, skjut fram höften, lyft bröstet och sänk kroppen med
vikten på det främre benets häl tills knät är i ungefär 90
graders vinkel. Se till att knät inte trycks framför tårna.
Pressa dig upp med hjälp av det främre benet, byt ben
och upprepa. Håll ryggen rak och blicken riktad rakt fram
under hela rörelsen.
1: 1 set , 12-20 reps
2: 2 set , 12-20 reps
Anteckningar
Superset med Stående hantellyft åt sidan

4

Stående hantellyft åt sidan

Stå med neutral rygg och anspänning i bålen, med lätt
böjda armbågar och hantlarna utanför axelled. Lyft
armarna uppåt och utåt i en cirkulär rörelse utan att höja
axlarna. I toppläget är lillfingersidan av handen riktad mot
taket. Vänd rörelsen när armbågarna och händerna är i
höjd med axeln.
1: 1 set , 10-15 reps
2: 2 set , 10-15 reps

5

Låga chins böjda ben

Låt kroppen hänga på raka armar med ett
överhandsgrepp om stången. Ha fötterna stabilt i
underlaget, med höften hög och benen böjda. Låt
anspänningen i mage/rygg hålla kroppen stabiliserad
genom hela rörelsen. Dra dig upp med bröstet mot
stången (om din rörlighet tillåter). Återgå långsamt till
utgångspositionen.
1: 1 set , 6-10 reps
2: 2 set , 6-10 reps
Anteckningar
Superset med Triceps press bakom nacken med kettlebell
Nivå 1: Böjda ben Nivå 2: Raka ben Nivå 3: Fötterna på
låda

6

Triceps press bakom nacken
med kettlebell

Greppa en kettelbells med båda händerna. För upp den
på raka armar ovanför huvudet. Tighta till armbågarna och
böj så att klotet sänks ner bakom huvudet, armbågarna
pekar uppåt. Pressa sedan tillbaka upp till startpositionen
och upprepa.
1: 1 set , 10-15 reps
2: 2 set , 10-15 reps

7

Latsdrag med v-handtag

Ta tag i ett roddhandtag, ett v-handtag. Luta dig lätt bakåt
med blicken snett uppåt. Pressa fram bröstkorgen, sänk
axlar och skuldror och dra handtagen ned mot den övre
del av bröstet. Armbågarna hålls tätt intill kroppen vid
slutet av rörelsen. Återgå långsamt och "släpp" upp
axlarna helt i utgångsläget. Detta släpp i slutläget och
sänkning i startläget ökar rörelsebanan och engagerar
skulderbladsmuskulaturen ytterligare.
1: 1 set , 15-20 reps
2: 2 set , 15-20 reps
Anteckningar
Superset med Stående hammercurl

8

Stående hammercurl

Stå med hantlarna längs sidan med viss anspänning i
muskeln, med handflatorna vända in mot låren. Lyft
hantlarna genom att böja fullt i armbågsleden utan att
vrida underarmarna. Tummen upp. Sänk långsamt tillbaka
till startpositionen och upprepa.
1: 1 set , 12-20 reps
2: 2 set , 12-20 reps

9

Tucked

Ligg på rygg med armar och fötter över golvet.
Korsryggen hålls i kontakt med golvet genom att spänna
magen. Tryck knäna in mot bröstkorgen och överkroppen
mot knäna så att de möts på mitten. Sträck dig därefter ut
till startpositionen utan att armar och ben kommer i
kontakt med golvet. Håll mage och rygg stabila genom
hela övningen.
1: 1 set , Tid (s): 20-30 sek
2: 2 set , Tid (s): 20-30 sek
3: 3 set , Tid (s): 20-30 sek
Anteckningar
Superset med Russian Twist Vila 30 sekunder mellan
seten

10

Russian Twist

Sitt på underlaget med neutral till krummad position i
ryggen, böjda ben och håll kulan med böjda armar. Rotera
kulan, i höjd med magen från sida till sida.
1: 1 set , Tid (s): 20-30 sek
2: 2 set , Tid (s): 20-30 sek
3: 3 set , Tid (s): 20-30 sek

