
Har du tillgång till hantlar eller vikter att träna med har du i det här programmet övningar som du kan
använda som komplement till de övningar du fått tidigare.
Målet är att du ska bli trött i de muskler som arbetar under vardera övning, med en bibehållen god känsla i övrigt i kroppen. 
Utför 10-15 reps x 2-4 set per övning och sida.
Som förberedelse och uppvärmning för kroppen kan du utföra 10 reps av vardera övning utan vikt, alternativt med en lättare vikt. 

 
 

1. Knäböj med hantlar
Håll blicken riktad rakt framåt under hela övningen och nacken i ett neutralläge.
Håll hantlarna framför kroppen, vilandes på axlarna och/eller i händerna. Lyft
armbågarna så att hantlarna ligger stabilt. Sitt så djupt du klarar med ett stadigt
utförande. Låt hela fotsulorna ha kontakt med golvet under hela rörelsen. 

 
 

2. Knästående enarmsrodd
Stå med tyngden fördelad på det ena knät och handen på samma sida. Håll
hanteln i den fria handen och låt armen hänga tungt ner. Dra upp armen längst
sidan tills hanteln är i höjd med magen. Sänk tillbaka och upprepa.

 
 

3. Stående rodd m hantlar
Detta är en variant på övningen ovan som är lite mer utmanande för dina
ryggmuskler. Håll i en hantel i vardera hand och stå med axelbretts avstånd
mellan benen. Luta dig framåt och låt armarna hänga ned mot marken. Dra
hantlarna upp mot magen/nedre delen av bröstet, och dra ihop skulderbladen
ordentligt, sänk långsamt ned armarna igen.

Du kan alternativt stötta den ena armen mot en bänk, och jobba med en arm i
taget. 

 
 

4. Utfall steg m hantlar
Stå med fötterna i höftbredd och en hantel i var hand, alternativt en hantel i en
hand. Ta ett steg framåt och sänk kroppen med vikten på det främre benets häl
tills knät är i ungefär 90 graders vinkel. Pressa dig upp med hjälp av det främre
benet, byt ben och upprepa. 

 
5. Bicepscurl och axelpress m hantlar
Ställ dig med armarna ner längs sidan och håll en hantel i var hand. Böj
armbågarna, för hantlarna till axlarna och vidare upp mot taket genom att sträcka
ut i armbågarna.  Kom tillbaka till utgångsställning och upprepa.

 
 

6. Liggande pullover
Ligg på rygg på en bänk eller på golvet. Greppa en hantel över bröstet med båda
händerna. Ha armbågarna något böjda. Sänk långsamt armarna bakåt tills
överarmarna är i höjd med öronen. Pressa sedan långsamt upp igen.
Se till att ländryggen är i kontakt med underlaget under hela övningen. Du kan
också välja att ha fötterna i luften under utförandet, vilket kan
kännas mer utmanande för dina magmuskler. 

 
 

7. "Dead Bug" med viktskiva eller hantel
Detta är en variant på övningen ovan som är lite mer utmanande för dina
magmuskler. Lägg dig på rygg på en matta. Lyft upp benen till ca 90° vinkel i
höfter och knän. Håll i en viktskiva med båda händer. Håll kontakt mellan
ländrygg och underlaget under hela övningar. Sänk viktskivan bakåt och ner mot
underlaget samtidigt som du sträcker ut det ena benet. Kom tillbaka och upprepa
med motsatt ben.
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