
Teknikk i baseløft
- Erfaringsbaserte betraktninger og tips







Lær øvelsen

‘Statisk’ Mot vegg Til boks



Gjennomføring

1. Press skulderbladene sammen og hev brystet

2. Ta et steg ut av stativet og innta en noe bred 
benstilling

3. Ta et godt innpust

4. Initier bevegelsen 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



Stangplassering

Høy Lav



Vanlige feil

Kneinnfall ‘Knedrift’ Ryggkrumming



Alternative varianter

Til boks Frontbøy Over hodet





Oppstilling og grep



Utgangsstilling



Alternativ utgangsstilling (sumo variant)



Gjennomføring

1. Bruk forholdsvis store vektskiver

2. Ta et mellombredt grep rundt stangen

3. Stram 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 

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





Gjennomføring
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

4. Ta et godt innpust og senk stangen rolig ned mot 
øvre delen av brystet. Reverser bevegelsen på en 
kontrollert måte (dvs. uten å ‘bounce’) når stangen 
berører brystet

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





Gjennomføring

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, stram sete 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 fullt utlåste armer

6. Returner vektstangen til utgangsstilling i en 
kontrollert bevegelse. Pust ut/'slapp av' før du 
gjentar prosedyren


