
Träningsschema

BRÖSTOMRÅDE WORKOUT

grUnDLägganDe Press-UPs
Dina knän – placerade framför brädan, dina händer – placerade på Power-
Board. Flytta din överkropp nedåt tills bröstet nästan berör PowerBoard (andas 
när du gör det) skjut dig själv sedan tillbaka uppåt (andas ut när du gör det).

FLYe rÖreLse
ryggläge, fötterna är placerade på PowerBoard. höj vibrationshantlarna i luften, 
håll dina armar lätt böjda. sänk dina armar, tills hantlarna är ungefär i brösthöjd 
(andas in) – höj sedan armarna igen (andas ut).

hanTeLPress meD ViBraTiOnshanTeL
i den här övningen fortsätter du att ligga bakåt framför PowerBoard. Placera 
dina fötter på PowerBoard. håll vibrationshantlarna i händerna med armarna 
utsträckta fullt uppåt. Från här, sänk armarna och håll dem i en 90 graders vinkel 
mot golvet. Vid höjning andas ut; vid sänkning andas in.

KLassisK Press-UP
Du stöder dig med händerna på PowerBoard, medan du håller kroppen i en 
rak linje. Ju längre ut händerna är, desto mer intensiv rörelse på brädan. Böj din 
överkropp nedåt tills bröstet nästan berör PowerBoard (andas när du gör det) 
och skjut dig själv sedan tillbaka uppåt (andas ut när du gör det).

sTaTisK Press-UP
stöd dig själv med händerna på Pow-
erBoard. Ju längre ut händerna är plac-
erade, desto mer intensiv rörelse på 
PowerBoard. sänk din kropp till halva 
höjden och håll denna position i 1 
minut. 
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BrÖsT-sTreTchningar
        Knäböjning, lägg dina händer på PowerBoard och låt armarna skakas av 

PowerBoard. sträck ut bröstmusklerna medan du gör det.

         sitt rakt, öppna upp bröstmusklerna som visas på bilden och håll denna 
position i några sekunder.
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RYGG-WORKOUT

siDODrag
Din överkropp är lutar framåt, din rygg är rak. Dina armar är böjda i bröst-
höjd. Flytta hantlarna framåt, flytta tillbaka hantlarna till utgångsläget.

PLanK
Placera dina underarmar på PowerBoard, höj din över- och underkropp, 
hålla både raka, stöd dig på tårna. Din kropp går i en rak linje parallellt 
med golvet (ingen hängning eller avrundning av ryggen). 

DÖDLYFT meD ViBraTiOnshanTeL
Du står upprätt på PowerBoard med vibrationshantlarna placerade pa-
rallellt. Flytta från en upprätt position med överkroppen till 45° lutning 
framåt, håll armarna hängande vid din sida. se till att din rygg är rak och 
dra in magmusklerna under denna övning. andas in när du rätar upp 
överkroppen; andas ut vid sänkning av överkroppen.

rOWs meD anVänDning aV BÅDa armar
Dina fötter är axelbrett isär på PowerBoard, du böjer knäna något och 
lutar överkroppen ca. 45 grader framåt. Dina armar hänger med hantlar-
na i händerna framför kroppen. Dra in hantlarna parallellt med naveln, 
hålla ryggen rak, hålla spänningen i två sekunder. se till att ryggen är rak 
och dra in magmusklerna under denna övning. andas in när du drar hant-
larna mot dig.

hanTeL-rOWs
Din högra fot är på PowerBoard, din vänstra fot i ett medelstort utfall 
bakom PowerBoard. Böj din överkropp ca 45° framåt och håll hanteln 
med din högra hand bredvid din överkropp. Kör ned hanteln tills din 
arm är utsträckt och höj sedan upp den igen till midjehöjd. 
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rYggsTreTchningar
          Luta ditt bäcken framåt. Tryck tätt ihop händerna och dra aktivt 

armarna framåt så att skulderbladen öppnas maximalt.

         Böj övre delen av din rygg i ett krokigt läge. grip tag i dina knän 
med händerna.
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STJÄRT WORKOUT 

BrOn 
Ligg på rygg, dina armar vid din sida. Placera dina fötter parallellt på PowerBoard och 
flytta din vikt på hälarna. Lyft bäckenet tills din kropp bildar en rak linje. håll spänningen 
i upprätt läge. 

BenLYFT
stöd upp dig själv med dina underarmar på PowerBoard, knäna placerade framför brädan, 
överkroppen rak. höj ditt böjda ben (90º vinkel) så högt som möjligt och sänka det igen, 
utan att vidröra golvet.

UPPhÖJDa Ben meD eTT BÖJT Ben
stöd dig själv med dina underarmar på PowerBoard, knäna placerade framför brädan, 
överkroppen rak. höj ditt böjda ben (90º vinkel) så högt som möjligt och sänka det igen, 
utan att vidröra marken.

BrO meD hÖJDa Ben (sTaTisK & DYnamisK)
Ligg på rygg, dina armar vid sidan av kroppen. Placera dina fötter parallellt på PowerBoard 
och flytta din vikt på hälarna. Lyft bäckenet tills din kropp bildar en rak linje. håll spännin-
gen i övre läge. För den dynamiska bron, sänker du bäckenet i detta läge tills skinkorna 
nästan vidrör golvet.
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sTJärT sTreTchningar sTreTches
         Ligg ner och sträck ut benen, tar ditt knä och dra det mot dig så långt som möjligt, 

och nu gör du fotledsrotationer.  

       Böj nu det högra benet. Placera vänster fotled på ditt knä, ta tag i höger lår och dra 
det mot dig, du trycker på vänster knä utåt. Upprepa dessa övningar med det andra 
benet.
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BEN OcH VADER WORKOUT

aKTiVa LUnges
Placera ett ben på PowerBoard medan det andra benet förlängs bakom dig i en utfallsposition. Din 
överkropp förblir fortfarande upprätt, din mage indragen. sänk ditt knä mot golvet och höj det igen 
till utgångsläget. ändra ditt stående ben och öva benet omedelbart. 

sQUaTs (KnÖBÖJningar)
Placera dina fötter brett isär på PowerBoard. Böj knäna, sträcka ut dina armar framför dig för att få 
bättre balans. håll in magen hårt, se till dina knän stanna kvar bakom tålinjen medan du böjer.

sTÅenDe VaDPress
Dina fötter är i axelbredd position på PowerBoard, vända framåt i parallellt läge. Trampa nu långsamt 
på dina tåspetsar och ned igen.
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Ben sTreTchningar
         Placera din högra fot bakåt tills hälen vidrör golvet. För detta ändamål kan PowerBoard stängas 

av om så önskas. Dra sedan överkroppen med din vikt framåt så att det bakre benet och vaden är 
helt spända. andas in och ut djupt.

        Placera din högra fot framåt och böj det vänstra benet. sträck sedan helt ut det högra benet. Fatta 
din högra tåpunkt med höger hand, på detta sätt kan du öka sträckningen av vaden. håll denna 
position i några sekunder. andas in och ut djupt. Upprepa dessa övningar med den andra sidan.

A

B

BicePscUrL
stå på PowerBoard, fötterna axelbrett isär. håll armarna böjda framför din kropp, hantlarna är i 
brösthöjd. sänk dina armar – nästan till den grad att de är raka, tills hantlarna är i midjehöjd och 
lyft dem igen. 

siDOhÖJningar
Lägg Powerband under PowerBoard så att bandet sticker ut på båda sidor i samma längd. 
Om du inte har ett Powerband, kan du också använda vibrationshantlar från casada eller hål-
la en flaska vatten i varje hand. Placera dina fötter axelbrett isär på PowerBoard med Power-
band i händerna. Lyft nu upp dina armar till axelhöjd, hålla dem lätt böjda, och sänk dem till  
dina höfter.

KicKBacKs
sträck din överkropp framåt, hålla ryggen rak. Dina överarmar längs sidorna, underarmarna är 
böjda i 90º läge, hantlarna på ungefär brösthöjd. Flytta båda armarna direkt bakåt, utan att ändra 
armens position. Vid slutet av rörelsen håller du snabbt på sammandragningen. 

FramLYFT
håll dina händer framför kroppen i midjehöjd. 
armarna är nästan helt utsträckta. höj nu armar-
na till axelhöjd.
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AXEL/ARM TRÄNING

aXeL sTreTningar
         Placera vänster arm framför kroppen och dra den framåt med den högra armen mot kroppen 

och håller den där. Ta djupa andetag in och ut. släpp sedan sakta.

         Placera din högra hand på höger skulderblad, dra armbågen tillbaka och håll den spänd. släpp 
sakta. Upprepa dessa övningar med den andra sidan.
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BUK WORKOUT 

siDOPLanKa
Vila din underarm sidledes på PowerBoard och placera fötterna snett på golvet – se till 
att din kropp bildar en rak linje. Den andra underarmen vilar på höften, hålla positio-
nen. Övningen kan göras mer intensiv om du höjer och sänker överkroppen.

armBÅge TiLL Knä
Du sitter på PowerBoard, din högra fot vilar på golvet. höj ditt vänstra ben och flytta 
ditt knä mot höger armbåge. räta ut ditt ben igen och sänk överkroppen. 

BenÖVningar
Du sitter på PowerBoard och håller fast vid kanten om det behövs eller korsar armarna 
framför bröstet. Din överkropp är tillbakalutad och du höjer benen. sedan drar du dina 
knän mot bröstet så långt det går innan du sträcker ut dem igen utan att nå golvet. 
medan dina ben är utsträckta är du själv nästan i liggande läge. 

siDOBÖJningar
sitt i mitten av PowerBoard och vänd dig till höger. stöd dig själv med din högra hand, 
höj sedan ditt ben och dra det synkront mot kroppen, medan du flyttar vänster armbå-
ge mot dittknä. sträck sedan samtidigt ut ditt ben igen.

magsTreTchningar
sträck ut dig; knäna är uppstöttade, benen är intill bröstet. Fötterna är utsträckta. Ta 
djupa andetag in och ut. med höfterna fast i golvet, trycker du nu överkroppen uppåt 
och sträcker ut magmusklerna. 
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