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Opvarmning: 5-10 min. cykel/roning/stairmaster
Specifik: 3 x 5: kneehugs + armsving

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

Uge Sæt Reps Tempo Rest RIR Sæt 1 Sæt 2 Sæt 3 Sæt 4 Sæt 5 Sæt 6
1 4 8-10 (x2) Kontrolleret 1,5 min 1-2
2 4 8-10 (x2) Kontrolleret 1,5 min 1-2
3 4 8-10 (x2) Kontrolleret 1,5 min 1-2
4 4 8-10 (x2) Kontrolleret 1,5 min 1-2

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

Uge Sæt Reps Tempo Rest RIR Sæt 1 Sæt 2 Sæt 3 Sæt 4 Sæt 5 Sæt 6
1 3 10-20 (x2) Kontrolleret 1 min 0-1
2 3 10-20 (x2) Kontrolleret 1 min 0-1
3 3 10-20 (x2) Kontrolleret 1 min 0-1
4 3 10-20 (x2) Kontrolleret 1 min 0-1

Sæt 1 Sæt 2 Sæt 3 Sæt 4 Sæt 5 Sæt 6

Sæt 1 Sæt 2 Sæt 3 Sæt 4 Sæt 5 Sæt 6

Dato

D1) Walking lunges

Navn: 
Dato: 
Program: Booty

C1) Back extension - med krum ryg

B1) Bulgarian split squat

A1) Glutebridge med stang

Dato

Dato

Programmet er udelukkende til større baller, man bør dog træne hele kroppen for at få bedst mulige resultater.

 
1. Glute Bridge m/stang

Lig på ryggen med bøjede ben og hold en vægtstang over hofterne.
Aktiver mavemuskulaturen og løft bagdelen op fra gulvet, til du har en
ret linje mellem skulder og knæ. Hold nogle sekunder på toppen og
sænk dig derefter roligt tilbage til udgangsstillingen.

Kan også med fordel laves med ryggen på en bænk, eller i glute
builder maskine.

Sæt og reps er forslag, hvis du er ny i træning så start ud med flere
reps og lavere vægte, er du øvet kan du gå ned i reps og op i vægt.

1: Sæt: 3 , Repetitioner: 12-15 , Pause: 1 min 30 sek.

2: Sæt: 4 , Repetitioner: 8-10 , Pause: 2 min 0 sek.

3: Sæt: 5 , Repetitioner: 6-8 , Pause: 3 min 0 sek.

 
 

2. Bulgarsk udfald med vægstang

Hold blikket lige fremad under hele øvelsen. Start stående på en fod
med strakt ben med tyngdepunktet lige gennem kroppen og med lidt
mere vægt på den bagerste del af foden, du står på. Det ben, der ikke
trænes, hviler på bænken og forbliver passiv gennem øvelsen.

Sæt og reps er forslag, hvis du er ny i træning så start ud med flere
reps og lavere vægte, er du øvet kan du gå ned i reps og op i vægt.

1: Sæt: 3 , Repetitioner: 12-15 , Pause: 1 min 30 sek.

2: Sæt: 4 , Repetitioner: 8-10 , Pause: 2 min 0 sek.

3: Sæt: 5 , Repetitioner: 6-8 , Pause: 3 min 0 sek.

 
 

3. Rygbøj strakt

Lig med strakte ben og lad overkroppen hænge ned mod gulvet.
Spænd i mave- og lænderegionen og løft overkroppen i en rolig
bevægelse. Under bevægelsen er overkroppen strakt. Klem aktivt
sammen i ballerne i toppen af hver gentagelse.

Sæt og reps er forslag, hvis du er ny i træning så start ud med flere
reps og lavere vægte, er du øvet kan du gå ned i reps og op i vægt.

1: Sæt: 3 , Repetitioner: 12-15 , Pause: 1 min 30 sek.

2: Sæt: 4 , Repetitioner: 8-10 , Pause: 2 min 0 sek.

3: Sæt: 5 , Repetitioner: 6-8 , Pause: 3 min 0 sek.

 
 

4. Gående udfald med håndvægte

Stå med samlede ben, og hold en håndvægt i hver hånd. Løft det ene
ben, og gå fremad i en lige linje. Når det bagerste ben rammer gulvet,
sætter du fra og tager et nyt skridt med det andet ben. 

Vægt: X kg, Sæt: 3 , Repetitioner: 20-40 , Pause: 1 min 0 sek.
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