
 
1. Cross country
Du kan velge et program og starte løpesykkelen, eller bare trykke start.
For å endre motstanden trykk pluss el. minus, og for å avslutte trykk
stopp.
Tid: 10

 
 

2. Hip thrust på benk m/vektstang
Legg skulderpartiet ditt på en benk, ha føttene og setet i gulvet med
knærne bøyd. Med en vektstang over hoftene, strekkes hoften ut ved at
du strammer setemuskulaturen. Senk setet ned mot gulvet og gjenta.
Sett: 3 , Reps: 10-12

 
 

3. Oppsteg på trinn med benløft 1
Sett ett ben på kassen som står foran deg. Vær påpasselig med at kne
og tå peker rett frem i samme retning. Legg all vekten på det benet som
står på trinnet. Løft deg opp med det benet som står på trinnet. Stram
forsiden av lår og setet slik at du strekker ut det benet du står på.
Motsatt ben løftes opp i bøy. Senk deg rolig ned igjen og gjenta med
samme ben.
Sett: 3 , Reps: 12

 
 

4. Matrix Leg Press
Plasser føttene på fotbrettet med ca. skulderbreddes avstand. Sørg for
at vinklen i knærne er 90 grader. Spenn opp i mage- og
korsryggsmuskulaturen, og press benene framover. Stopp bevegelsen
når benene er nesten strake, slik at du unngår å overstrekke knærne.
Senk benene mot deg i et litt langsommere tempo.
Sett: 3 , Reps: 15

 
 

5. Lårcurl
Ligg på magen med strake ben og knærne like utenfor setekanten.
Fiksér overkroppen med grep om håndtakene. Bøy maksimalt i
knelleddet, og senk rolig tilbake. Hold anklene bøyd under hele
bevegelsen.
Trener primært: m.biceps femoris, m.semitendinosus,
m.semimembranosus. Assisterende muskler: m.gastrocnemius.
Sett: 3 , Reps: 15
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