
Allmänna rekommendationer:
Passet kan köras 1-3ggr/vecka, 2-3 set med 8-12 repetitioner och vara mellan 30 och 60 minuter långt
Setvila är mellan 30-120 sek
* Restriktioner för personer med högt blodtryck
Övning 1-6 är uppvärmnings övningar som kunden kan välja bland
Övning 7-11 är övningar för underkroppen
Övning 12-14 är övningar för rygg och mage
Övning 15-17 är övningar för axlar och bröst
Övning 18-20 är balansövningar

 1. Löpband
Du kan välja ett program och sedan starta löpbandet, eller enbart trycka start. För att
ändra hastigheten trycker du plus/minus, och för att ändra lutningen trycker du pil
upp/ner. För att avsluta trycker du stopp.

 2. Cykel
Välj ett program och starta cykeln, eller tryck bara quick-start. För att ändra motståndet
trycker du plus eller minus, och för att avsluta trycker du stopp.

 3. Roddmaskin
Justera motståndet med hjälp av reglaget på höger sida. Tryck på "on" och välj vilken
information du vill se på skärmen. Ha raka armar och börja med att sträcka ut benen.
När benen är raka lutar du ryggen lätt bakåt samtidigt som drar armarna mot magen.
Sträva efter så långa roddtag som möjligt.

  4. SkiErg: stakning
Händer och fötter med axelbredds avstånd. Händer precis över huvudhöjd med böjda
armbågar. Dra handtagen neråt genom att ta i med magen och genom att böja knäna.
Håll handtagen i nivå med huvudet och avsluta taget med knäna lätt böjda och
armarna utsträckt ner längs låren. För armarna uppåt och räta ut kroppen för att
återvända till startpositionen.

 5. Cross country
Du kan välja ett program och starta maskinen, eller helt enkelt trycka på start. För att
ändra motståndet trycker du på plus eller minus, och för att avsluta trycker du på
stopp.

 6. Trappmaskin
Välj antingen ett program, eller starta bara genom att trycka på quick-start. För att
ändra motståndet trycker du plus eller minus. För att avsluta trycker du på stopp.

  7. Sittande benpress
Placera fötterna på fotplattan med axelbrett avstånd. Böj knäna i ca. 90 grader. Spänn
mage och korsryggsregionen. Pressa benen mot fotplattan, tills knäna är nästan helt
utsträckta. Återgå till startposition och upprepa.

  8. Benspark i maskin
Se till att ha bra stöd för korsryggen och sitt med böjda knän. Sträck benen fullt ut och
markera gärna toppunkten. Sänk benen långsamt till startpositionen och upprepa.
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  9. Sittande lårcurl
Se till att ha bra stöd för korsryggen och fixera överkroppen med handtagen. Pressa
vristerna mot dynan, böj maximalt i knäna och återvänd sakta till startpositionen.

  10. Knäböj med stol
Placera stolen bakom dig. Stå med rak rygg och med fötterna axelbrett isär. Lyft
armarna upp framför bröstet. Böj i höfterna och knäna och sänk dig ner till sätet så att
du nästan berör kanten på stolen. Tryck ifrån och kom upp igen. Håll ryggen rak och
blicken rakt fram.

  11. Steg upp på en step-up bänk
Lägg det aktiva benet på en bänk, trappsteg eller liknande. Luta dig framåt, lägg
kroppsvikten på det aktiva benet och sträck knät så att du lyfter dig upp. Sänk
långsamt tillbaka och upprepa.

  12. Latsdrag till bröst *
Ta ett brett grepp om stången, luta dig lite bakåt och håll blicken riktad snett uppåt.
Pressa fram bröstkorgen och dra stången ned till bröstet. Återgå långsamt och
upprepa. För att öka rörelsebanan och för att engagera skulderbladsmuskulaturen
ytterligare kan rörelsen gärna startas med att dra ned och bak skulderbladen och att du
"släpper" axlarna helt upp när du vänder tillbaka till utgångspositionen igen.

  13. Sittande rodd
Sitt med framåtböjd rygg, lätt böjda knän och axlarna framåtdragna. För kroppen och
axlarna tillbaka och dra handtaget mot magen, samtidigt som du pressar fram
bröstkorgen. Pressa ihop skulderbladen vid slutpositionen. Återgå långsamt till
startpositionen.

  14. Crunches i maskin
Se till att ha bra stöd för korsryggen. Ta tag om handtagen och böj överkroppen framåt
och nedåt, samtidigt som du krummar i ryggen. Återvänd långsamt till startpositionen
och upprepa.

  15. Bröstpress
Sitt med avslappnade axlar och fatta ett bra grepp om handtagen. Armbågarna ska
vara i höjd med händerna. Pressa fram tills armarna är raka och för dem långsamt
tillbaka mot bröstet.

  16. Axelpress *
Sitt med bra stöd för korsryggen och ta ett brett grepp om handtagen i höjd med
axlarna. Spänn mag- och korsryggsregionen och pressa upp tills armarna är helt
utsträckta. Återgå långsamt och upprepa.

  17. Matrix Rear Delt
Sitt med stöd för bröstkorgen och ta tag i de horisontala handtagen. För armarna ut till
sidorna samtidigt som skulderbladen dras mot varandra. För dem sen långsamt
tillbaka och upprepa.

 18. Balans på ett ben
Stå på ett ben med händerna i sidan. Lyft motsatt ben upp genom att böja i höften. För
samma ben därefter rakt bakåt och sträck i höften, för därefter benet rakt ut till sidan.
Kom försiktigt tillbaka till utgångspositionen och upprepa. Håll dig stabil i överkropp
och bäcken så att det endast är benet som rör sig.
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  19. Stående Stålkvinna 1
Stå på ett ben och luta överkroppen framåt med rak arm sträckt över huvudet. För
samtidigt benet du inte står på bakåt tills din kropp är i en rak linje. Böj på höfterna och
stoppa rörelsen vid en cirka 45 ° vinkel i höftleden. Sedan komma tillbaka till
utgångsläget.

  20. Ettbens knäböj till 30 grader
Böj knät till 30 grader, håll händerna i sidan och sträva efter god stabilitet i höften. Se
till att spänna sätet.
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