
 
1. Push up på knäna
Stå på raka armar med knäna och tårna ner i en matta. Händerna ska
placeras mer än axelbrett avstånd i mattan. Sänk överkroppen ner mot
mattan, och pressa dig tillbaka utan att kroppen ändrar sin linje. Håll
rygg och nacke i neutral position och håll magen spänd.
Reps: 10 , Sets: 3

 
2. Bäckenlyft
Ligg på rygg på en matta med armarna längst sidan och utsträckta ben.
Böj i knäna och placera fötterna rakt under knäna. Aktivera
magmusklerna och lyft bäckenet upp tills du har en rät linje genom
kroppen från knä till axel. Sänk dig långsamt ner igen och upprepa.
Set: 3 , Reps: 10

 
 

3. Utfall framåt

Stå med samlade ben och sätt armarna i sidan. Spänn mage och rygg
så överkroppen är stabil. Lyft det ena benet och gå framåt, så kroppen
kommer i en djup position. Kliv tillbaka och växla ben. Knäkontroll och
neutral rygg är viktigt genom hela rörelsen.

Set: 3 , Reps: 10

 
 

4. Tåhävningar
Stå på en matta eller golv med ca höftbrett avstånd mellan fötterna. Lyft
på hälarna och pressa dig upp tills du står på tå. 
Sänk dig ner till startpositionen och upprepa. Utöka genom att stå på ett
ben.
Set: 3 , Reps: 15

 
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. Burpee
Starta i stående position. Starta rörelsen genom att böja knäna och sätt
händerna i golvet och sträck ut benen bakom kroppen. Sänk kroppen
kontrollerat men fort ned mot golvet och förflytta fötterna raskt in under
kroppen. Res upp kroppen och börja om.
Varaktighet: 1 min 0 sek
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