
1. Mavebøjning 1
Lig på ryggen med bøjede knæ og fødderne i gulvet. Løft hovedet og
overkroppen, således at kun lænden er i kontakt med underlaget. Sænk
tilbage. Sørg for en jævn bevægelse.

2. Dips på en bænk
Støt dig mod bænken med et ca. skulderbredt greb. Kroppen holdes
tilnærmelsesvis strakt således at kun hælene er i gulvet. Bøj i albuerne og
sænk kroppen ned mod gulvet. Pres op igen.

3. Knæbøjninger m/ stol 2
Stå oprejst foran en stol. Benene skal være i cirka hoftebreddes afstand. Knæ
og tæer skal pege lige frem og armene holdes strakt foran kroppen. Lav en
knæbøjning således at du akkurat ikke sætter dig ned på stolen. Bliv stående i
denne stilling og lav små knæbøjninger.

4. Firefodsstående diagonalstræk
Stå på alle fire på en måtte. Hold ryggen lige under hele øvelsen. Stræk
modsatte arm og ben samtidig. Gentag med modsatte side.

5. Armstræk m/rotation
Stå på fødder og hænder med en strakt fikseret krop. Sænk kroppen ned mod
gulvet og pres tilbage, uden at bøje i hoften. I slutpostionen drejes
overkroppen ved at vægten lægges over på den ene arm og svinge den anden
arm mod loftet:

6. Armstræk smalt grep 2
Stå på tær og hænder med strakt fikseret krop. Hænderne er placerede med
en skulderbreddes afstand. Med albuerne ind til kroppen sænkes kroppen ned
mod gulvet. Pres op igen og gentag.

https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&ex=16

https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&ex=23

https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&ex=8325

https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&ex=8016

https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&ex=720

https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&ex=261

Jyden, Styrke & Motion
Hjemme træning 1
Af: Jacob Harris

ExorLive.com 13-03-2020 @ 15:45 Side 1 af 1

xorlive.com/video/?

Vis video

rlive.com/video/?

Klik på overskriften ved hver øvelse for at se instruktionsvideo til netop dén øvelse
- eller scan/klik på linket til højre for at få en samlet oversigt over alle øvelser   →

Click on the header for each exercise to see an instruction video for that particular 
exercise - or click/scan the link to the right for a complete set of instruction videos    →
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