Lowerbody By Member 24 #2
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.
Kör hårt!
1

Marklyft klassiska

Stå axelbrett och greppa skivstången precis utanför
knäna, stående i marklyftsposition med rak rygg och
stången intill underbenen. Skapa buktryck genom att
andas in och spänna bålen, för att bibehålla en rak och
stabil rygg genom lyftet. Lyft rakt upp genom att räta på
knä och höft till upprätt position. Återgå till startposition.
Att tänka på: Stången ska hänga i raka armar, så nära
kroppen som möjligt genom hela rörelsen, utan att hindra
fullgod teknik.
1: 1 set , 8-12 reps
2: 2 set , 8-12 reps
3: 3 set , 8-12 reps

2

Bulgarian split squat

Stå på det främre aktiva benet, med det andra vilandes på
en bänk eller dylikt en bit bakom dig. Böj i höft och knä
och sträva ner mot 90 graders vinkel i knät eller djupare.
Håll överkroppen upprest och blicken riktad rakt fram
genom hela rörelsen. Sänk kroppen rakt ner och behåll
knät ovanför tårna. Utför dina repetitioner och byt ben.
1: 1 set , 10-15 reps
2: 2 set , 10-15 reps
3: 3 set , 10-15 reps
Anteckningar
Kan använda hantel/hantlar om du vill göra rörelsen
tyngre. Känns balansen utmanande, sätt foten på en
"steplåda" eller ta en viktplatta och använd att sätta foten
på.

3

Benpress

Placera fötterna stabilt med en höftbredds mellanrum. Ha
ca 90 graders vinkel i knäled. Spänn mage och korsrygg
och pressa tills benen är nästan raka. Kom tillbaka till
startpositionen och repetera. Behåll den upprätta
positionen, trycket mot dynan med ländryggen genom
hela rörelsen. Vänd rörelsen innan viktplattorna slår ihop.
1: 1 set , 8-12 reps
2: 2 set , 8-12 reps
3: 3 set , 8-12 reps

4

Benspark

Justera ryggstödet så att knäna är i linje med maskinens
rotationsaxel när du sitter tillrätta. Justera smalbensstödet
så att det sitter bekvämt och att foten har fullgod rörelse
och kan slappna av. Fatta handtagen och stabilisera
kroppen. Pressa framåt och uppåt tills knäleden är helt
utsträckt. Sänk tillbaka långsamt till utgångsläget. Vänd
rörelsen innan viktplattorna slår ihop.
1: 1 set , 15-20 reps
2: 2 set , 15-20 reps

