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Uge Sæt Reps Tempo Rest RIR Sæt 1 Sæt 2 Sæt 3 Sæt 4 Sæt 5 Sæt 6
1 3 8-10 Kontrolleret 0 sek 0-1
2 3 8-10 Kontrolleret 0 sek 0-1
3 3 8-10 Kontrolleret 0 sek 0-1
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Uge Sæt Reps Tempo Rest RIR Sæt 1 Sæt 2 Sæt 3 Sæt 4 Sæt 5 Sæt 6
1 3 8-10 Kontrolleret 1,5 min 0-1
2 3 8-10 Kontrolleret 1,5 min 0-1
3 3 8-10 Kontrolleret 1,5 min 0-1
4 3 8-10 Kontrolleret 1,5 min 0-1
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Uge Sæt Reps Tempo Rest RIR Sæt 1 Sæt 2 Sæt 3 Sæt 4 Sæt 5 Sæt 6
1 3 8-10 Kontrolleret 1,5 min 0-1
2 3 8-10 Kontrolleret 1,5 min 0-1
3 3 8-10 Kontrolleret 1,5 min 0-1
4 3 8-10 Kontrolleret 1,5 min 0-1

B2) DB triceps extensions

B1) French press

Navn: 
Dato: 
Program: Biceps/triceps

A3) Spider curls

A2) DB seated curls

A1) Incline DB curls

Dato

Dato

Dato

Dato

B3) Triceps pushdown

Dato

Øvelserne udføres lige efter hinanden, dvs. 3 bicepsøvelser, så pause.. 3 sæt, før du går videre til triceps
øvelserne. Sænk vægtene i 2-3 sekunder. God fornøjelse :-)

 
 

1. Incline DB curl

Skråsiddende med håndvægtene hængende ned langs siden og
håndfladerne vendende imod hinanden. Bøj helt op i albuerne samtidig
med at underarmene drejes udad. Vend roligt tilbage til
udgangspositionen og gentag.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 8

 
 

2. Seated DB curl

Sid med støtte i ryggen. Rotér udad i skuldrene således at
håndfladerne vender udad. Bøj i albuerne og løft hantlerne op mod
skuldrene. Sænk hantlerne og gentag. Hold overarmene "låst" under
hele bevægelsen.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 8

 
 

3. Spider curl

Lig skråt fremover på knæene og lad håndvægtene hænge ned mod
gulvet. Bøj helt op i albuerne så de løftes mod hagen. Vend roligt
tilbage til udgangspositionen og gentag.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 8

 
 

4. French press

Sid på bænken og hold stangen med bøjede albuer bag hovedet. Hold
albuerne i ro og pres op til armene er strakte. Sænk roligt tilbage og
gentag. Kan også udføres stående.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 8

 
 

5. DB triceps extension

Hold håndvægtene i strakte arme over brystet. Bøj i albuerne og sænk
roligt håndvægtene ned til de er ud for ørene og pres tilbage til
udgangspositionen.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 8

 
 

6. Triceps pushdown

Tag et godt greb om tovet, hold albuerne ind til kroppen og pres ned
således at albuerne strækkes helt. Vend roligt tilbage til
udgangspositionen og gentag.

Vægt:         kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 8

Biceps/Triceps Cluster  
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