
Kör hela programmet 2 gånger i veckan och spring minst 5 km 2 gånger i veckan.

 

1. Löpning
Varaktighet: 10 min 0 sek

 
 

2. Jumping jacks 2
Stå på golvet med samlade ben och armarna
längs sidan. Hoppa ut till bred benställning
samtidigt som du flyttar ut raka armar till sidan
och upp över huvudet. Hoppa tillbaka till
utgångsställningen samtidigt som du sänker
armarna. Repetera övningen.
Reps: 30

 
 

3. Hoppande ufall 2
Ta ett stort steg fram och böj det främsta knät
något. Byt plats på främsta och bakersta benet
växelvis genom att hoppa. Rör båda armarna
växelvis fram och tillbaka diagonalt så att vänster
arm följer höger ben och omvänt.
Reps: 30

 

4. Hoppande knäböj
Starta i en stående position.
Böj i knäna och berör golvet med händerna.
Hoppa upp med maximal kraft från knäböj
positionen och sträck armarna upp över huvudet.
Reps: 30
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5. Mountain climber
Starta i en push-up position. Håll mage och rygg
stabila medan du drar knät upp till armbågen
innan du för foten tillbaka till startpositionen.
Jobba med vartannat ben så snabbt du kan.
Set:         , Reps: 25

 

6. "Världens bästa stretch"
Starta stående. Ta ett stort steg fram med den
ena foten. Placera båda händerna på insidan av
den främre foten. Sträck ut det bakre benet. Tänk
på att ha en rät linje genom kroppen från ankeln
till toppen av huvudet. 
Rotera den innersta armen mot taket. Placera
handen på utsidan av det främre benet och sträck
ut knät. Böj bägge knäna och lyft överkroppen
och armarna mot taket. Ställ dig sedan upp.
Varaktighet:         , Set:         , Reps: 5 , Paus:
       

 
 

7. Armhävningar 1
Ställ dig med händerna på golvet, axelbrett isär.
Spänn mage och rumpa så att ryggen hela tiden
är i linje med resten av kroppen. Sänk långsamt
kroppen ned mot golvet och pressa tillbaka, utan
att böja i höften. Titta ner i golvet under hela
övningen.
Set: 3 , Reps: 10

 
 

8. Bulgariska utfall på stol
Stå på ett ben med knäna och tårna pekande
framåt. Sätt en stol ca 1 meter bakom dig och
placera det motsatta benet på stolen. Gör en
knäböj och se till att knät hålls ovanför tårna
under hela övningen.
Set: 2 , Reps: 10
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9. Fighterutfall m. medicinboll
Stå med samlade ben och håll en medicinboll
framför dig med båda händerna. Ta ett steg bakåt
och håll bollen i brösthöjd. När benet träffar
golvet bromsar du rörelsen tills kroppen er i djup
position. Sparka ifrån och lyft knät så högt du kan
tills du står på ett ben.
Vikt:         kg, Set: 2 , Reps: 15

 
 

10. Ettbens knäböj på steg med stång
Stå med det ena benet ytterst på step-bräda eller
ett trappsteg. Håll det andra benet i luften utanför
steget och låt stången vila överst på axlarna. Gör
en knäböj på benet du står på samtidigt som du
för det fria benet lite framåt. Gå så långt ned du
klarar av och kom tillbaka till utgångsposition. Se
till så att knän och tår pekar rakt fram och att du
böjer knä och höfter, håll ryggen rak.
Vikt:         kg, Set: 2 , Reps: 10

 

11. Plankan m/diagonallyft, händer - føtter,
växlande
Stå på tå och raka armar. Se till så att du håller
ryggen rak. Håll balansen medan du lyfter och
sträcker motsatt arm och ben.
Set: 2 , Reps: 20

 
 

12. Plankan m/rotation
Stå på tårna och med händerna i underlaget.
Spänn magen och sätesmuskulaturen. Börja med
att sträcka den ena armen sakta upp mot taket
och följ efter med överkroppen. Gå tillbaka till
utgångspositionen. Upprepa övningen på motsatt
sida.
Set: 2 , Reps: 20
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13. Ettbens bäckenlyft 1
Placera fotsulorna på golvet och armarna snett ut
åt sidan. Tippa bäckenet bakåt. Aktivera den
nedersta och djupaste delen av magmuskulaturen
och tryck in naveln mot ryggraden. Sträck det ena
benet och lyft upp bäckenet tills du ligger på
skulderbladen. Sänk och lyft långsamt. Upprepa
med det andra benet.
Set: 2 , Reps: 15

 
 

14. Dead Bug 2
Ligg på ryggen med 90 grader i höfter och knän.
Håll armarna utsträckta över bröstet. Aktivera den
nedre och djupaste delen av magmuskulaturen
genom att dra naveln in mot ryggen. Håll
spänningen, samtidigt som du sänker den ena
armen och sträcker motsatt ben. Återgå till
startläget och upprepa med motsatt arm och ben.
Set: 2 , Reps: 20

 

15. stående framåtböjning
Utgångsposition: Stå med höftbred avstånd
mellan föterna. Tårna ska peka framåt. "ingång":
Andas ut- ta tag om tårna eller anklarna. Andas
in- sträck ryggen och öppna upp i bröstkorgen.
Andas ut- behåll längden på ryggen och luta dig
framåt. Håll positionen i 5 andetag eller mer.
Fokus: Förläng hela ryggraden. Drag eventuelt
knäskålarna uppåt och spänn låren, om du håller
bena raka. Slappna av i nacken. "utgång": andas
in- sträck ryggen och öppna upp i bröstkorgen.
Andas ut- böj i knäna och kom ur positionen.
Set:         , Reps: 3
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16. Framsida lår och höft 2
Placera det ena knät i golvet och stå med upprest
överkropp. Håll runt vristen och dra hälen upp
mot rumpan. Pressa fram höften tills du känner att
det sträcker i framsidan av låret och över höften.
Håll 30 sek. och upprepa övningen med det
andra benet.
Varaktighet:         , Set:         , Reps: 2 , Paus:
       

 

17. Säte 1
Sitt med det ena benet korsat över det andra. Ta
tag med motsatt arm om knät och pressa det mot
axeln/bröstet. Försök behålla skinkan i golvet och
känn att det sträcker i sätesmuskulaturen. Håll 30
sek. och byt ben.
Varaktighet:         , Set:         , Reps: 2 , Paus:
       

 
 

18. Insida lår (Grodan)
Sitt på knäna på en matta. Placera handflatorna i
mattan framför dig och flytta knäna till varsin sida
så långt du kan. Känn efter att det sträcker på
insidan av låren. Håll positionen i ca 30
sekunder.
Varaktighet:         , Set:         , Reps: 1 , Paus:
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