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Basprogram för en starkare överkropp. Detta program fokuserar på
rygg, baksida axel och biceps.
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.
I detta program jobbar du övning 4 & 5 i ett super set, det betyder att du
kör först övning 4 sedan 5 innan du vilar.
Vila 90 sek - 3 min mellan seten.
Have fun!
1

Latsdrag

Ta ett brett grepp om stången, luta dig lätt bakåt och håll
blicken riktad snett uppåt. Sänk axlar och skuldror, pressa
fram bröstkorgen och dra ner stången mot hakan eller
övre delen av bröstet. Observera att armbågarna förs
nedåt höfterna och inte bakåt. 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 , 8-12 reps
2: 2 set , 8-12 reps
3: 3 set , 8-12 reps

2

Hantelrodd

Stå framåtlutad och stöd med hand och knä mot en bänk.
Greppa hanteln och låt armen hänga ner mot golvet. För
bak axeln och dra upp hanteln till sidan av kroppen.
Rotera i ryggen och för ihop skuldran i slutfasen så ökas
det totala muskelengagemanget. Återgå till startposition.
1: 1 set , 8-12 reps
2: 2 set , 8-12 reps
3: 3 set , 8-12 reps

3

Ryggresning med rak rygg och
viktplatta

Ligg med raka ben och låt överkroppen hänga ned mot
golvet. Håll en vikt mot bröstet , spänn magen och lyft
ryggen tills den är i förlängning av kroppen. Under
rörelsen är ryggen helt rak. Sänk långsamt tillbaka och
upprepa övningen.
1: 1 set , 8-12 reps
2: 2 set , 8-12 reps
3: 3 set , 8-12 reps

4

Facepull

Fäst ett rep i den övre trissan i en dragmaskin eller högt i
en kabelhiss. Greppa repet med ett överhandsgrepp och
ta ett steg bakåt.
Med högt hållna armbågar, dra handtaget mot dig genom
att låta överarmarna röra sig utåt sidorna samtidigt som
du roterar upp underarmarna.
Återgå kontrollerat till utgångsläget. Repetera.
1: 1 set , 10-15 reps
2: 2 set , 10-15 reps
Anteckningar
Superset med biceps

5

Bicepscurl med rep - Hammercurl

Greppa repet som är fäst i den nedersta trissan i
dragmaskinen. Med handflatorna vända in mot låren, dra
upp repet genom att böja fullt i armbågsleden utan att
vrida underarmarna. Sänk långsamt tillbaka till
startpositionen och upprepa.
1: 1 set , 10-15 reps
2: 2 set , 10-15 reps

