D.E.HÄLSA
Cirkelträning 15 övningar
Av: Daniel Eriksson
30-45sek arbete / 10-20sek vila
1-2 varv

https://exorlive.com/video/?culture=sv1. Plankan
SE&ex=701
Stå på tår och armbågar och låt bäckenet vila mot
golvet. Lyft bäckenet från golvet genom att spänna
rygg och mage. Stabilisera kroppen i denna
ställningen.
Set:
, Reps:

https://exorlive.com/video/?culture=sv2. Bäckenlyft
SE&ex=7918
Ligg på rygg, böj båda benen och låt fötterna vila
mot mattan. Spänn magen och rumpan. Lyft
rumpan från mattan tills det blir en rak linje från
axlar till knäna. Håll i 1-2 sek, gå tillbaka till
utgångsposition. Upprepa.
Set:
, Reps:

https://exorlive.com/video/?culture=sv3. Samman- och isärdragning av skuldror
SE&ex=8343
mot golvet
Stötta dig med armar och tår mot golvet. Håll
kroppen rak under hela övningen. Försök att trycka
skulderbladen från varandra så att du pressar övre
delen av ryggen upp mot taket. Sänk sedan sakta
nedåt igen och drag samman skulderbladen.
Set:
, Reps:
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https://exorlive.com/video/?culture=sv4. Kombinerad planka och sidoplanka
SE&ex=9247
Stå på golvet på tår och armbågar. Aktivera
magmuskulaturen och håll en rak linje genom hela
kroppen. Håll ställningen. Rotera sedan hela
kroppen runt så att du ligger på sidan med
armbåge och tår i golvet. Sträck den raka armen
upp mot taket. Håll ställningen. Kom sedan ned i
vanlig planka igen.
Set:
, Reps:

https://exorlive.com/video/?culture=sv5. Bäckenlyft m/knästräck
SE&ex=711
Ligg på rygg med böjda knän. Knip rumpan och lyft
bäckenet och nedre delen av ryggen från
underlaget. Håll denna ställningen och sträck det
ena benet. Håll i 2-3 sek. och sänk långsamt
tillbaka. Upprepa med motsatt ben.
Set:
, Reps:

https://exorlive.com/video/?culture=sv6. Liggande benlyft 1
SE&ex=8345
Ligg på rygg med raka ben och armarna nedåt
längs sidan lite utanför kroppen. Håll benen så raka
som möjligt under hela övningen. Lyft ett ben eller
båda benen uppåt till horisontellt läge, sänk
benet/benen sakta nedåt tills de nästan träffar
golvet och repetera.
Set:
, Reps:
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https://exorlive.com/video/?culture=sv7. Magliggande skulderlyft
SE&ex=636
Ligg med armarna ut åt sidan med 90 graders
vinkel i armbågarna. Lyft upp armarna från golvet
samtidigt som du trycker ihop skulderbladen. Sänk
långsamt tillbaka och upprepa.
Set:
, Reps:

https://exorlive.com/video/?culture=sv8. Fyrfotastående diagonalsträckning
SE&ex=8016
Stå på alla fyra på en matta. Håll rygge rak under
hela övningen. Sträck motsatt arm och ben
samtidligt. Upprepa med den andra sidan.
Set:
, Reps:

https://exorlive.com/video/?culture=sv9. Båten
SE&ex=8619
Sitt på en matta med böjda höfter och knä. Lyft
fötterna från mattan och luta överkroppen bakåt.
Armarna hålls raka och rakt fram. Håll positionen.
Set:
, Reps:
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https://exorlive.com/video/?culture=sv10. Brostående benlyft
SE&ex=678
Stöd dig på armar och fötter och lyft bäckenet upp
mot taket. Lyft och sträck ut ena benet. Se till att
bäckenet hålls rakt och inte tippar ner. Håll
ställningen i 2-3 sek. Upprepa med det andra
benet.
Set:
, Reps:

https://exorlive.com/video/?culture=sv11. Sittande rotation av överkropp med
SE&ex=8620
hantel
Sitt på en matta med böjda höfter och knä. Luta
överkroppen lite bakåt och rotera överkroppen
sakta mot varannan sida.
Vikt:
kg, Set:
, Reps:

https://exorlive.com/video/?culture=sv12. Utfall bakåt
SE&ex=7066
Stå med samlade ben och håll armarna intill sidan
av kroppen. Lyft det ena benet och ta ett stort steg
bakåt samtidigt som du faller bakåt. När benet når
golvet bromsar du rörelsen tills kroppen är i en
djup position. Sparka tillbaka och återgå till
startpositionen.
Set:
, Reps:
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https://exorlive.com/video/?culture=sv13. Knäböj
SE&ex=603
Stå med fötterna i höftbredd. Håll ryggen rak med
blicken framåt. Böj i knäna tills låren är parallella
med golvet. Pressa upp och återgå till
utgångspositionen. Alternativt kan du hålla
ställningen med böjda knän i några sekunder. Se
till att ha hälarna på golvet och att knäna pekar i
samma riktning som tårna.
Set:
, Reps:

https://exorlive.com/video/?culture=sv14. Höga knälyft på stället
SE&ex=10308
Stå med parallella fötter. Gå eller Spring på stället
med höga knälyft samtidigt som du använder
armarna.
Varaktighet:
, Hastighet:
km/h

https://exorlive.com/video/?culture=sv15. Burpee med push-up
SE&ex=8799
Starta i stående position. Starta rörelsen genom att
böja knäna och sätt händerna i golvet och sträck ut
benen bakom kroppen. Från push-up position sänk
kroppen ned mot golvet. Pressa kroppen upp i en
puch-up position. Flytta fötterna raskt in undre
kroppen. Hoppa upp från en djup knäböj position
och klappa händerna över huvudet med raka
armar.
Set:
, Reps:
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