Lowerbody By Member 24 #1
Basprogram för att bygga rumpa och ben.
För att bli stark 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 - 3 min mellan seten.
Lycka till!
1

Goblet Squat

Stå med bred benställning, med en kettlebell i händerna
som du håller i brösthöjd. Bilderna visar två val av grepp.
Gå ner i en djup knäböj, se till så att knä och tår pekar åt
samma håll. Pressa dig upp till utgångspositionen igen.
1: 1 set , 10-15 reps
2: 2 set , 10-15 reps
3: 3 set , 10-15 reps
Anteckningar
*ALTERNATIV* Jobba med hantel eller skivstång i
frontrack, får du inte fram armbågarna och kan vila med
stången på axlar välj att jobba med stången bak.

2

Rakt marklyft

Håll stången med ett överhandsgrepp hängandes framför
kroppen på raka armar. Axlarna ska föras tillbaka en aning
och bröstet lyfts, ryggen ska ha en naturlig kurvatur och
knäna lätt böjda. Sänk stången genom att böja i höften,
föra sätet bakåt och låta överkroppen sänkas framåt.
Blicka framåt, behåll axlarna på plats bakåt och ryggen
rak genom hela rörelsen. Stången sänks rakt ner, tätt intill
kroppen. Gå så långt som rörligheten tillåter. Återgå till
utgångsläget genom att driva höftpartiet framåt.
1: 1 set , 8-12 reps
2: 2 set , 8-12 reps
3: 3 set , 8-12 reps

3

Booty builder

Sätt dig tillrätta i maskinen med fötterna stabilt på
fotplattan. Ställ in passande vikt, spänn bältet över dina
höfter och luta dig tillbaka så att dina skulderblad vilar mot
dynan. Lägg vikt över hälarna och tryck upp höften så
högt som möjligt, krama samman skinkorna i toppläget.
Återgå långsamt till utgångsläget. Repetera.
Din vikt stöds av skulderbladen och fötterna.
1: 1 set , 10-15 reps
2: 2 set , 10-15 reps
3: 3 set , 10-15 reps

4

Hip thrust i Smithmaskin

Placera en bänk framför Smithmaskinen, så att du hamnar
med stången över dina höfter och skulderbladen mot
bänken. Lägg vikt över hälarna och tryck upp höften. Din
vikt stödjs av skulderbladen och fötterna. Tryck upp höften
så högt som möjligt, pressa samman skinkorna. Återgå till
utgångsläget. Önskar du få ut ett större rörelseutslag i
Smithmaskinen, kan du ha fötterna på en upphöjning.
Anteckningar
*ALTERNATIV* till Booty builder om inte den maskin eller
liknande finns.

5

Utfall med hantlar

Stå med fötterna i höftbredd och en hantel i var hand. Ta
ett steg framåt eller bakåt, 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 överkroppen upprest och blicken riktad framåt under
hela rörelsen.
1: 1 set , 20-24 reps
2: 2 set , 20-24 reps
3: 3 set , 20-24 reps

