
 
1. Liggande bäckenlyft med boll (alt bänk)
Ligg med båda benen på bollen med armarna snett ut åt sidan. Spänn
rumpan samtidigt som du lyfter bäckenet och den nedre delen av ryggen
från underlaget. Hela underbenet ska placeras på bollen. Håll i 3-5 sek.
Vila lika länge innan du upprepar övningen.
Set: 3 , Reps: 12

 
2. Push ups med benuppskjut
Stå på tå och ha raka armar. Gör en armhävning. För sedan det ena
knät mot samma sidas armbåga och kom långsamt tillbaka. Repetera
hela övningen men på motsatt ben.
Set: 3 , Reps: 14

 
 

3. Ettbens tåhäv
Stå på ett ben. Lyft hälen och gå upp på tå, sänk.
Set: 3 , Reps: 10/ben

 
 

4. 1. Utfallssteg (med hantlar)
Stå med samlade ben, ev med en hantel i varje hand. Lyft det ena benet
och gå framåt i en rak linje. Sänk ner med 90 grader i båda knäna.
Överkroppen ska vara rak. Kom ihåg knäna över tårna i hela övningen.
Vikt:         kg, Set: 3 , Reps: 12

 
5. Hoppande knäböj
Starta i en stående position.
Håll ryggen rak och böj i knäna till ca 90 grader.
Hoppa upp med maximal kraft från knäböjpositionen.
Varaktighet: 1 min 0 sek, Hastighet:         km/h

 
 

6. Ryggliggande aktiv knästräck
Ligg på rygg på en matta. Böj upp i båda benen. Det vilande benet kan
bli hängande vid sidan av det aktuella benet. Benet som ska töjas ska
hållas i en 90 grader böj i höften och stabiliseras genom att hålla i en
pinne bakom knävecket. Sparka försiktigt upp mot taket så att du känner
att det sträcker på baksidan av låret. Håll positionen något på toppen.
Släpp benet i en böj och sträck uppåt igen.
Varaktighet:         , Set:         , Reps: 15/ben , Paus:        
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Styrka löpning Eric  
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