Styrketreningsguide

En inngangsport til forbedret prestasjon,
kroppssammensetning og helse
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Om guiden

Guiden er utformet av Eirik Garnås (f. 1989). Eirik er utdannet
personlig trener fra Norges Idrettshøgskole og klinisk
ernæringsfysiolog fra Københavns Universitet. I bagasjen har han
også flere tilleggskurs, deriblant i kettlebell trening og funksjonell
rehabilitering. Han har lang fartstid som trener, blant annet fra
SATS, hvor han jobbet i flere år, og har også vært aktiv med
planlegging og gjennomføring av gym/fysisk aktivitet for barn.

Som trener har Eirik vært spesielt opptatt av teknikkoptimalisering og korrigering av muskulære og posturale avvik.
Han har utformet en rekke artikler og guider på disse og andre helse og treningsrelaterte områder, blant annet for
The Personal Trainer Development Center, som driver med utvikling av personlige trenere, og for Bret Contreras, en
anerkjent styrkecoach. Eirik har selv tidligere drevet mye med fotball og styrketrening, samt sandvolleyball, som har
vært hovedaktiviten de siste par årene.
Guiden er basert på erfaringene og kunnskapen Eirik har opparbeidet seg gjennom årene han har vært aktiv i
treningsbransjen, inkludert refleksjonene han har gjort seg vedrørende hva han selv burde gjort annerledes i
perioden når han drev mye styrketrening som ung. Eirik anerkjenner de mange positive effektene styrketrening kan
ha, men er også inneforstått med at trening med ugunstig teknikk, belastning og/eller øvelsesutvalg vil kunne ha
negative effekter, noe som er bakgrunnen for denne manualen. Til guiden har Eirik plukket ut øvelser som han har
brukt mye i sitt arbeid som trener og anser som spesielt gode og effektive, da blant annet fordi de koordinerer og
styrker store muskelgrupper gjennom naturlige bevegelsesmønstre.
Kontaktinformasjon: SMS: 45293161. E-post: eirikgarnas@gmail.com

Hvorfor styrketrening?
Korrekt implementert og gjennomført, så kan styrketrening...
• … forbedre kroppsholdning
I dagens moderne samfunn så er det unntaket, ikke normen, å ha god
holdning, i stor grad på grunn av enormt mye sitting – vi sitter på
jobben, i bilene våre og hjemme i sofaen, ofte med rund rygg, bøyd over
en telefon eller PC. Det er en veldig annen måte å leve på enn den vi er
fysiologisk tilplasset på bakgrunn av millioner av år med fysisk krevende
arbeidserfaring. Et velformulert styrketreningsprogram kan bidra
markant til å re-sette situasjonen ved å motvirke ufine fysiske avvik
gjennom hele kroppen, fra føtter til hofte til hode.

• … forbedre muskelskjeletthelse
Hvert år så bruker vi enorme summer på
smertenedsettende medisiner, fysioterapeuter,
kiropraktiske intervensjoner og andre tiltak rettet
mot muskel- og skjelettlidelser. Spesielt knærne og
ryggene våre er i dårlig forfatning og gir oss mye
smerte og ubehag, noe som uten tvil er koblet opp
mot mangel på fysisk aktivitet. Styrketrening
representerer et spesielt kraftig våpen i denne
forstand, da det ved å styrke benstrukturer og re-balansere muskulære holdepunkter kan drive vekk flere av
muskell-skjelett problemene vi har surret oss inn i.

• … bedre fysisk/sportslig prestasjon

Hurtighet, styrke, balanse og koordinasjon. Disse
aspektene ved fysisk prestasjon er generelt svært

viktige i sport og idrett. Med andre ord, atleter kan
gjøre lurt i å fokusere på å forbedre og optimalisere
disse elementene av deres fysiske repertoar.
Styrketrening er på dette området et svært godt
tilskudd til annen form for trening, da det i tillegg til
å kunne styrke muskellskjelletthelse er essensielt for
å bygge en fullkommen atlet.

• … forbedre generell helse
En rekke utbredte sykdommer og helseproblemer,
deriblant type-2 diabetes, hjerte- og karsykdom og
hypertensjon, er tett koblet opp mot fysisk inaktivitet. I
moderasjon, som en del av et balansert treningsopplegg, så
kan styrketrening bidra til å redusere risikoen for disse og
flere andre livsstilssykdommer.

• … gi bedret kroppssammensetning
Manges motivasjon for å trene ligger i et ønske om å endre
kroppssammensetning. Ift. denne målsetningen så kan det
hevdes at ingen annen form for fysisk aktivitet er mer
kraftfullt enn styrketrening, som typisk medfører raske og
synlige kroppslige forandringer. Nybegynnere ser vanligvis
resultater fort, selv hvis de ikke nødvendigvis gjør det som
er optimalt for dem. Fordelene med de kroppslige
endringene er todelte: de er ikke kun av interesse fra et
estetisk perspektiv, men er også av helsemessig betydning.
Man burde derimot være klar over at dette aspektet ved
styrketrening også har en potensiell bakside, i den forstand at hvis man ikke er påpasselig, så vil det kunne
bidra til å skape og opprettholde et usunt fokus på kropp, mat og trening.
• … fremme mental tøffhet og selvtillit
“Go-getters” og mentale tøffinger trener
vanligvis regelmessig, ofte fordi de føler at
fysisk aktivitet har en positiv innvirkning
på deres mentale helse og yteevne. Mange
løfter vekter, noe de føler ikke bare styrker
muskler og ledd, men også hjernen, i den
forstand at det forbereder dem på
kampene de møter utenfor treningsstudio.
Dette relaterer til oppfattelsen om at
motstand, kjemping og nederlag bygger karakter og mental styrke. Ved å bevisst utfordre og pushe seg selv
fysisk forholdsvis regelmessig, så finner man muligens at livet generelt føles noe lettere.

Grunnleggende anbefalinger
• Tren styrke som en del av et variert
aktivitetsopplegg

• Tren hovedøvelsene, og da spesielt knebøy,
armhevinger og kroppshevinger, flere
ganger hver uke og fokuser på å bli
gradvis sterkere i disse

• Vent med å øke treningsmengden og
belastningen til du og treneren er

komfortabel med din tekniske utførelse av den aktuelle øvelsen

• Gjennomfør en generell, samt mer spesifikk oppvarming, før du begynner å løfte tungt
• Start med de “store” øvelsene, slik som markløft og knebøy, når du trener, og gå deretter videre
til de mindre krevende

• Varier antall sett og repetisjoner du utfører på hver øvelse gjennom ukas økter. F.eks. utfør 4
sett x 8 repetisjoner knebøy første økt og 5x5 økt nummer to

• Ikke gå på kompromiss ift. teknikk for å kunne trene med økt belastning

• Legg opp treningsprogrammet på bakgrunn av dine mål. Hvis hovedmålet f.eks. er å prestere
bedre i fotball, så vil det kunne være gunstig å fokusere på øvelser for ben og bakside som
fremmer økt hurtighet

• Lytt til kroppen og ikke overtren. Styrketrening kan være svært gunstig ift. helse, prestasjon og
kroppssammensetning. Det kan dog også være svært ugunstig hvis treningsmengden og
intensiteten langt overgår kroppens tilpasningsevne

Oppvarming og mobilitet

Under finner du forslag til øvelser som kan brukes som en del av en oppvarmingsrutine i forkant av styrketrening
og/eller som et ledd i generell bevegelighetstrening.

Air squats
1. Still deg opp med forholdsvis bred benstilling
2. Gjennomfør knebøy på bakgrunn av teknikktipsene senere i
guiden, men uten ekstra vekt og i noe roligere tempo. Stopp gjerne
et øyeblikk i bunnen, uten å miste spennet i kroppen, før du går
opp igjen til stående stilling og deretter gjentar øvelsen. Fokuser
spesielt på å spre knærne og distribuere vekten over baksiden av
føttene. Avslutt med kontraksjon av sete i topp-posisjon

Stationary spiderman
1. Still deg opp i push-ups stilling på alle fire
2. Løft det ene benet og plasser det på utsiden av armen
på samme side. “Press” ned mot hælen og gulvet slik at
du merker det strekker godt i bakside lår på det forreste
benet og forsiden øverst på det andre låret
3. Hold strekken i noe tid (gjerne med noe bevegelse opp
og ned) før du trekker foten tilbake og gjentar med det
andre benet

Rotasjon med bånd

1. Still deg opp med forholdsvis bred benstilling
2. Ta et forholdsvis bredt grep om båndet (Jo smalere grep, jo vanskeligere blir øvelsen) og hold det deretter
foran deg med rette armer
3. Stram setemuskulaturen og roter deretter båndet rundt hodet
4. Hold strekken et kort øyeblikk på baksiden før du reverserer bevegelsen

Dynamisk tøyning av hofteleddsbøyer

1. Still deg opp som vist til venstre på bildet over
2. Len deg fremover slik at du merker det strekker godt i hofteleddsbøyeren. Hold strekken et øyeblikk før du
returnerer til utgangsstilling. Gjenta så strekken igjen. Jobb deg frem og tilbake på denne måten mange
ganger før du skifter ben. Hold overkroppen vertikal og stabil gjennom bevegelsen

Dynamisk tøyning av bakside lår

1. Still deg opp i stående stilling
2. Strekk deg ned mot gulvet med rette armer og rette ben
3. Strekk deg så langt du klarer og gjennomfør deretter en knebøy ved å skyve knærne ut til siden og senke
hofta. Hev brystet og stram opp i ryggen
4. Hold posisjonen i bunnen et øyeblikk før du reverserer bevegelsen. Gå opp til du har rette ben, men ikke
slipp strekken/løft armene
5. Gjenta

Tøyning av bryst

1. Still deg opp ved siden av noe du kan legge forarmen inntil og lene
deg på, slik som f.eks. hjørnet på en vegg eller et knebøystativ
2. Len deg fremover frem til du merker at det strekker godt i brystet.
Hold posisjonen en stund eller gjennomfør øvelsen på en dynamisk
måte ved å kun holde posisjonen i noen sekunder før du trekker deg
tilbake og så forholdsvis raskt går inn i strekken igjen

Knebøy

“Et fundamentalt bevegelsesmønster som mobiliserer og styrker en
rekke store muskelgrupper, deriblant sete, lår og rygg.”

Lær øvelsen

Følgende to øvelser gir en fin innføring i utførelse av knebøy med god teknikk...

1. 'Statisk' knebøy
1. Innta bunnposisjonen i knebøy som vist på bilde
2. Plasser albuene på innsiden av knærne
3. Bruk hendene og armene til å presse knærne ut til siden
4. Hev brystet og distribuer vekten over baksiden av føttene/hælene
5. Hold posisjonen i en viss tid
6. Gjenta øvelsen frem til du mestrer den

2. Knebøy foran vegg
1. Still deg opp med forholdsvis bred benstilling foran en vegg.
Begynn med å ha føttene litt på avstand fra veggen og jobb deg så
nærmere etter hvert som du mestrer øvelsen
2. Gå ned i knebøy ved å skyve hofta bak og knærne ut til siden
3. Stopp et lite øyeblikk i bunnposisjon før du reverserer bevegelsen

Teknikktips for en perfekt knebøy

1. Press skulderbladene sammen og hev brystet før du løfter
av vektstangen. Forsøk å opprettholde dette spennet
gjennom utførelsen av øvelsen
2. Ta et steg ut av stativet og innta en noe bred benstilling
3. Ta et godt innpust
4. Initier bevegelsen fra stående stilling ved å ta ut litt
fleksjon/bøyning i knærne samtidig som du skyver hoften
bakover

5. Hold brystet hevet og hode/nakke i linje med rygg
6. Press mot utsiden av føttene/hælene ('spre gulvet')
7. Gå ned til ønsket dybde
8. Skyv/press opp gjennom baksiden av føttene
9. Pust ut

Dybde
I motsetning til hva mange tror så er det generelt bedre for rygg og knær å utføre fullstendige knebøy enn knebøy
med lite bevegelsesutslag. Dette stiller derimot noe større krav ift. teknisk innlæring. Fortrinnsvis bør man gå ned til
punktet der hofte er vertikalt i linje med knær eller lavere. Dog vil individualle forutsetninger måtte tas med i
betraktning.

Stangplassering

To valg ift. stangplassering er spesielt utbredte: én høy plassering og én lav. Ved høy plassering vil overkropp være
noe mer vertikal under utførelse, noe som vanligvis vil medføre et større fokus på forside lår ift. bakside og sete.
Begge varianter er høyst brukbare. Dog vil ofte lav stangplassering kunne gi bedre spenn/rigiditet i overkropp. Om
man har tommelen rundt stangen eller ikke vil avhenge av personlige preferanser.

Høy stangplassering

Lavere stangplassering

Vanlige feil

Kneinnfall

'Knedrift'

Ryggkrumming

Alternative varianter

På de kommende sidene finner du tre knebøyvarianter som kan kjøres i tillegg til, eller evt. istedenfor, klassisk
knebøy. Mange av de tekniske momentene som er viktige i vanlig knebøy er også gjeldene i disse variantene. Det vil
dog være noe endrede krav til utførelse.

Kmebøy til boks
Dette er en interessant øvelse som kan trenes for seg selv eller evt.
som et verktøy til innlæring av god teknikk i knebøy. Mange har en
tendens til å “sette seg rett ned” i knebøy ved å holde overkroppen så
vertikal som mulig, la knærne drive uforholdsmessig fremover og
falle frem på tærne, ofte delvis pga. svakheter i den posturale kjede.
En boks vil potensielt bidra til å få utøveren inn i et bedre
bevegelsesmønster ved å tvinge han/hun til å sette seg mer bakover
og engasjere hofte/sete.
Spesielt viktige poenger:
– Plasser boksen (evt. en lav benk eller bunke med veksiver) på noe avstand, slik at du blir nødt til å sette deg
noe bakover
– Berør boksen i bunnposisjon med rumpa uten å stoppe fullstendig eller miste spennet i overkroppen før du
skyver opp på en eksposiv måte
– Avslutt bevgelsen i topp-posisjon med å stramme rumpa

Frontbøy
Denne spennende knebøyvarianten er på visse måter mer
utfordrende enn vanlig knebøy, da spesielt fordi det vil kunne virke
ubehagelig å ha stangen plassert på forsiden av skuldrene/brystet,
spesielt i starten. Sammenlignet med vanlig knebøy så utføres
frontbøy med noe større knefleksjon og en mer vertikal ryggstilling,
noe som fører til noe større belastning på forside lår ift. bakside og
sete.
Spesielt viktige poenger:
– Ha brystet og albuene hevet, slik at du klarer å holde mest mulig kontroll over vekstangen og unngår at den
glir fremover
– Spre knærne
– Press gjennom hælene/baksiden av føttene

Stangplassering
Under vises to alternative stangplasseringer. Begge er høyst brukbare. Dog stiller den ene (nr. 2) et krav til
forholdsvis god bevegelighet.
Alternativ 1

Alternativ 2

Overhead squat
Denne spesielt utfordrende knebøyvarianten stiller markant
større krav til balanse og kroppskontroll enn de fleste andre
øvelser, og er i så måte spennende. Det at vekstangen holdes over
hodet medfører at man ikke kan løfte like tungt som i klassisk
knebøy, da blant annet fordi armer og skuldre involveres som
“svake ledd” i en større kjede. Dog vil øvelsen kunne være fin å
bruke til oppvarming og/eller som et tilskudd til annen
knebøytrening.
Spesielt viktige poenger:
– Start lett. Bruk kun en pinne eller lett stang ved første gangs utførelse
– Hold stangen i en vertikal linje over midten av føttene. Dette betyr at stangen vil være noe bak hodet i nedre
delen av løftet
– Ha god avstand mellom deg selv og andre som trener, samt utstyr og objekter, slik at skaderisiko ved
potensielt fall eller miste av vekstang minimeres

Markløft

“En tøff øvelse som utfordrer den posturale kjede –
en ofte 'sovende' og neglisjert del av kroppen.”

Oppstilling og grep

Bena stilles slik at stangen er lokalisert over midten av
føttene

Omvendt grep kan være gunstig ved løft av tyngre vekter,
da det vil gjøre det lettere å ha et godt tak om stangen

Utgangsstilling
Ved korrekt utført markløft vil hoftens utgangsposisjon naturlig være noe høyere enn hoftens bunnposisjon i knebøy
med god dybde. Ved for lav utgangsposisjon vil man enten måtte heve hoften før avløft, eller evt. løfte stangen rundt
knærne, noe som vil si at stangbanen ikke er vertikal. Dette er ikke ideelt da det bla. fører til feilaktig
vektdistribusjon og overdreven påkjenning på nedre rygg. Lignende problemer vil oppstå hvis hoften er for høyt
elevert ved avløft.

Alternativ utgangsstilling (sumo variant)

I sumo markløft er hoftens utgangsposisjon noe lavere enn i vanlig markløft, da en bredere oppstilling tillater dette.

Sumo markløft med strikk. Strikken gir økt motstand i øvre del av løftet og ekstra rumpetrening

Teknikktips for en perfekt markløft

1. Bruk forholdsvis store vektskiver slik at vektstangen er noe hevet
fra bakken. Ved utførelse med kun vekstang, så avslutt den
nedadgående fasen før stangen berører bakken
2. Ta et mellombredt grep rundt stangen ved å ta ut litt fleksjon i
knærne og skyve hoften bakover. La skinnleggen berøre stangen
(men ikke dytt stangen ut av posisjon)
3. Strarm opp ved å heve brystet, skyve knærne noe ut mot siden og
distribuere vekten over baksiden av føttene
4. Ta et godt innpust og løft deretter vekstangen opp fra bakken på
en rolig og kontrollert måte (Ikke rykk til)

5. Hold stangen tett inntil kroppen.
6. Avslutt i stående stilling, gjerne med kontraksjon av setemuskulatur
7. Oppretthold god holdning i den nedagående fasen
8. Stopp såvidt på bakken, pust ut og stram opp igjen før utførelse av neste repetisjon

Vanlige feil

Hoftedepresjon

Runding av rygg

Dragning/løfting rundt knærne

Armhevinger

“En kjent klassiker som kan utføres overalt og tilpasses alle nivåer.“

1. Innta posisjonen som vist på bildet over. For mindre motstand, ha knærne i bakken og/eller hendene på en
plattform/benk. For økt motstand, plasser vektskiver på øvre rygg, ha bena elevert og/eller plasser hendene
på hver sin boks og utfør ekstra dype armhevinger mellom boksene
2. Stabiliser hofte og rygg (unngå svai). For økt stabilisering og stimulering av rumpe og mage, stram
setemuskulaturen under utførelsen av øvelsen. Denne varianten er noe mer krevende enn 'vanlige
armhevinger', men gir potensielt også et større utbytte
3. Senk brystet på en rolig og kontrollert måte samtidig som du holder kroppen rett og stabil
4. Såvidt berør bakken med brystet før du reverserer bevegelsen
5. Oppretthold stabil hofte og ryggstilling i den oppadgående fase
6. Avslutt i utgangsstilling

Kroppshevinger

“En av de aller kuleste kroppsvektøvelsene.”

Hang-ups med ekstra vekt, her demonstrert av en av de mest hardtarbeidende kundene
jeg har hatt

1. Ta et godt grep rundt stangen/håndtakene. For å gjøre øvelsen lettere, få en til å holde deg og bidra under
løftet, plasser bena på en benk eller kun utfør den negative/nedadgående delen av øvelsen (ekstra sakte).
For å gjøre øvelsen vanskeligere, bruk et vektbelte
2. Heng rolig i fullstendig utstrukket stilling før du begynner øvelsen
3. Pust inn og heis deg opp mot stangen i en kontrollert bevgelse. Prøv å unngå å krumme skuldre/rygg
4. Avslutt når du har haken over stanga
5. Senk deg ned på en rolig og kontrollert måte
6. Enten stopp såvidt i bunnposisjon/utgangsstilling før du begynner på neste repetisjon eller umiddelbart
reverser bevegelsen på en kontrollert måte

Benkpress

“En favoritt hos mange som styrker bryst og triceps.”
1. Sett deg på benken. Innta forholdsvis bred
benstilling og legg deg deretter ned på benken
med stangen plassert over ansiktet
2. Løft brystet og stabiliser kroppen ved å presse
skulderbladene sammen, trekke skuldre/øvre
rygg og rumpe mot hverandre og 'presse'
hælene/føttene godt i bakken
3. Ta et forholdsvis bredt grep rundt stangen og

løft deretter av uten å miste spennet i kroppen. Ved løft av tyngre vekter vil det være lurt å ha en
spotter/hjelper som kan sikre trygg gjennomføring av øvelsen
4. Ta et godt innpust og senk stangen deretter rolig ned mot øvre delen av brystet. Reverser bevegelsen på en
kontrollert måte (dvs. uten å 'bounce') når stangen berører brystet. Hold gjerne stangen stabilt et lite
øyeblikk i bunnposisjon, men ikke stopp fullstendig/mist spennet i kroppen
5. Løft opp. Ha hode, øvre rygg/skuldre, rumpe og føtter i kontakt med underlaget til enhver tid
6. Avslutt i utgangsposisjon uten å miste spennet/rigiditeten i kroppen før du starter på neste repetisjon

Press

“En tøff øvelse hvor kroppen instilles som en 'plattform' under vekstangen.”
1. Ta et middels bredt grep rundt vektstangen.
Ideelt sett bør stangen ligge i et stativ ved utløft,
spesielt ved løft av tyngre vekter
2. Løft brystet og plasser stangen på øvre delen av
brystet før du løfter den ut av stativet og tar et lite
skritt bakover
3. Still deg opp med middels bred benstilling og få
albuene inn under stangen. Len hode og øvre rygg

noe bakover og ta deretter et godt innpust før du løfter
4. Løft i en rett bane opp slik at stangen passerer like foran ansiktet. Kom inn under vektstangen med
kroppen så fort den har passert hodet
5. Avslutt med fult utlåste armer
6. Returner vektstangen til utgangsstilling i en kontrollert bevegelse. Pust ut/'slapp av' før du gjentar
prosedyren

Et spesielt tips: Stram setemuskulaturen under hvert løft for å stabilisere hofte rygg/unngå svai

Sittende roing

“En glimrende øvelse for å styrke en del av kroppen man ikke
umiddelbart ser i speilet, men som er utrolig viktig, nemlig øvre rygg.”

1. Sett deg ned på benken med noe bøyde knær og grip deretter håndtaket festet til kabelen
2. Begynn øvelsen med rett rygg, 'høyt bryst' og rette armer. La kabelen trekke deg noe fremover ( Øvelsen kan

utføres med varierende grad av bevegelsesutslag) uten at du mister kontroll over rygg før du reverserer
bevegelsen og drar håndtaket mot øvre del av magen

3. Utfør bevegelsen på en rolig og kontrollert måte. Unngå overdrevent momentum
4. Trekk skuldre/skulderblader ned og sammen i sluttfasen av den konsentriske delen av øvelsen. Utfør gjerne
en kort statisk hold med sammentrekte skulderblader når håndtaket er i kontakt med kroppen før du
reverserer bevegelsen

Et spesielt viktig moment: Trekk suldrene bak og ned!

Dips

“En fin kroppsvektøvelse som styrker bryst og triceps.”
1. Ta grep rundt dipsstengene og løft deg opp i en rett
stilling. Bøy knærne og hold skuldrene noe
tilbaketrukket/brystet høyt
2. Send deg rolig ned. Gå fortrinnsvis ned til punktet der
skuldre er såvidt under albuer eller dypere. I
bunnposisjon vil det være naturlig å merke at det
strekker godt i brystet
3. Reverser bevegelsen på en rolig og kontrollert måte.

Avslutt i topp-posisjon før du initierer neste repetisjon
4. Unnga at skuldrene trekker unødig fremover/at du inntar en bøyd holdning i overkroppen under
utførelsen av øvelsen
5. Hvis du ønsker å gjøre øvelsen lettere så kan du få en til å hjelpe deg i den konsentriske/oppadgående delen
av øvelsen (f.eks. ved å holde deg under knærne), feste en strikk i dipsstativet som du plasserer under
knærne, kun utføre den eksentriske/nedadgående delen av øvelsen (senk deg sakte ned slik at du får
treningseffekt) eller utføre øvelsen i et dips-apparat hvor man kan redusere vektbelastningen ved å ha
knærne/kroppen oppå en pute/støtteanstaltning. Hvis du derimot ønsker økt moststand, så kan du trene
med et vektbelte

Planken

“En grunleggende øvelse som involverer statisk trening av mage og sete.”

1. Sett deg ned på knærne og plasser deretter albuene og underarmene på bakken foran deg. Evt. så kan
øvelsen utføres med rette armer
2. Still deg opp som en planke. Stram/kontraher setemuskulaturen for å stabilisere rygg og mobilisere rumpe.
Dette gjør øvelsen mer krevende, men også mer effektiv og kan derfor anbefales. For å gjøre øvelsen enda
mer krevende kan vektskiver plasseres på øvre rygg og/eller man kan ha overarmene “skråstilt” mot
overkroppen, i den forstand at man skyver seg noe bakover etter man har stilt seg opp med overarmene i
vertikal stilling. For å gjøre øvelsen lettere kan man ha knærne i bakken eller armene på en elevert
plattform/benk
3. Oppretthold sammentrukket setemuskulatur og stabil stilling gjennom hele øvelsesforløpet. Unngå å heve
eller senke hoften
4. Avslutt øvelsen etter oppsatt tid eller når du ikke lenger klarer å opprettholde rigiditeten

Utfall

“En fin øvelse som spesielt ved første gangs gjennomføring er
en garantist for stølhet i rumpe og lår.”
1. Still deg opp i normal, stående stilling. Ved
gjennomføring med belastning, så kan blant
annet vektstang, manualer eller kettlebells
benyttes. Ved tung belastning anbefales det å
bruke vekststang som kan hentes og plasseres
på rygg fra knebøystativ. Manualer og
kettlebells kan holdes i hendene, evt. på øvre
bryst
2. Ta et langt skritt frem med det ene benet og

senk deg deretter kontrollert ned til kneet på det andre benet nesten eller såvidt er i kontakt med bakken.
Reverserer bevegelsen ved å skyve deg bestemt opp med midtre/bakre del av foten på det forreste benet.
Gjenta deretter bevegelsen, enten med det samme benet i fremre posisjon eller motsatt ben. Alternativt så
kan du utføre gående utfall hvor du med annethvert ben beveger deg fremover
3. Hold overkroppen forholdsvis vertikal gjennom utførelsen av øvelsen. Unngå overdreven svai i ryggen. Økt
stabilitet kan oppnås ved engasjering av magemuskulatur

Stående roing

“En fin øvelse som kan utføres nesten overalt og bidra til å forebygge
og bekjempe kontorskuldre og fremme god holdning.”

1. Juster festepunktet i et kabelstativ slik at det er ca. i høyde med hodet ditt. Hekt på et tau i kabelfestet.
Alternativt så kan øvelsen utføres med en treningsstrikk som festes i en ribbevegg, søyle, e.l. Ved
gjennomføring med strikk så kan motstanden justeres ved å redusere eller øke kroppens avstand fra
festepunktet
2. Grip tak i tauet eller strikken, gå ut til og still deg deretter opp i ønsket posisisjon med moderat bred
benstilling
3. Trekk kabelen/strikken mot øvre delen av brystet. Fokuser på å trekke skulderbladene sammen og
skuldrene bak og ned på samme måte som i sittende roing. Hold gjerne den avsluttende, ned og
sammentrekte skulderposisjonen statisk et lite øyeblikk før du reverserer bevegelsen. Senk belastningen hvis
du ikke klarer å utføre øvelsen uten å krumme øvre rygg/skuldre
4. Returner armene og strikk/tau til utgangsposisjon på en kontrollert måte

Pull through

“En fin øvelse for innlæring av 'hip hinge' og trening av
setemuskulatur.”

1. Juster festepunktet på et kabelstativ slik at det er plassert forholdsvis lavt ned mot bakken og hekt deretter
på et tau. Evt. bruk en strikk som du fester i f.eks. en ribbevegg eller benk. Vær generelt varsom ift.
belastning, da stor motstand fort vil kunne ha negativ effekt på øvelsesutbyttet ved å redusere den tekniske
gjennomføringskvaliteten
2. Grip tak i tauet/strikken og ta et godt steg fremover. Innta en forholdsvis bred benstilling
3. Ta ut litt bøy i knærne samtidig som du lar kabelen dra hoften din bakover. Hold brystet 'høyt', slik at du
unngår å krumme ryggen. Ikke bøy unødig i knærne eller sett deg ned. Tenk heller at du skal sette deg
bakover
4. Sett deg så langt bakover som du føler er mulig/naturlig uten å miste balansen/kontroll før du reverserer
bevgelsen
5. Skyv deg noe eksplosivt fremover gjennom hælene og avslutt med å stramme setemuskulaturen

Kettlebell swing

“En klassiker som kan sies å være den mest
elementære kettlebell øvelsen.”

1. Still deg opp med kettlebellen på gulvet foran deg. Stå med forholdsvis bred benstilling
2. Grip tak i kettlebellen. Ha rette armer, noe bøy i knærne og forholdsvis flat rygg
3. Initier øvelsen ved å hurtig 'dra' kettlebellen mot deg
4. Reverser bevegelsen når kettlebellen er mellom beina ved å pushe hoften eksplosivt fremover. Hold
tyngdepunktet mot baksiden av føttene/hælene. Avslutt med å kontant stramme setemuskulaturen i toppfasen
5. Kontroller (men ikke brems) kettlebellen i den nedadgående fasen samtidig som du lar hofta falle bakover i
foreberedelse på neste eksplosive gjennomføring. Gjennomfør alle repetisjonene før du setter fra deg
kettlebellen. Med andre ord, det er kun repetisjon 1 som igangsettes med kettlebell på bakken

Tips: For variasjon, prøv å utføre øvelsen med én hånd/arm

Ernæring

Generelle anbefalinger:
• Etabler grønnsaker, frukt, nøtter, kjøtt, egg og
sjømat som basen i kostholdet ditt
• Spis i så stor grad som mulig økologiske og
naturlige, minimalt bearbeidede produkter
• Juster protein- og karbohydrateinntaket ditt
ift. sult/aktivitetsnivå/behov. Innta
fortrinnsvis uraffinerte produkter slik som
f.eks. søtpotet, fullkornsris, seifilet og/eller egg
• Lag store porsjoner under matlaging, slik at
det er noe til overs til senere
• Ikke vær redd for energitette matvarer hvis du trener mye/har stort kaloribehov, men prøv å unngå i så
stor grad som mulig kraftig bearbeidede produkter
• Spis når du er sulten. Vurder periodisk faste, spesielt hvis du vanligvis ikke er sulten om morgenen
• Vent helst minst 1,5 timer etter at du har spist et stort måltid før du trener. Evt. tren i fastet tilstand
• Innta 2-4 hovedmåltider om dagen, avhengig av dine rutiner og ditt energibehov

