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TRÄNINGSPROGRAM 
FÖR HELA KROPPEN
Här får du ett effektivt träningsprogram med 5 
varierande övningar för hela kroppen som är lätt 
att göra. Övningarna stärker din balans så att du på 
allra bästa sätt kan uppnå en stabil och stark kropp. 
Träningsprogrammet kan utföras på gymmet eller 
därhemma. Övningarna kan göras med eller utan 
vikt, så du kan utmana dig själv oavsett vilken nivå 
du är på.

Detta träningsprogram består av: 
• Lunges – Utfall bakåt
• Planka walkouts 
• Superwoman /Superman 
• Planka med rodd
• Burpees



4 Lunges - utfaLL bakåt
tRÄnIngsPROgRaM fÖR HeLa kROPPen

LUNGES  
 UTFALL BAKÅT
I denna övning tränar du: ben, rumpa och balans.

 ▶ Stå med lite avstånd mellan benen

 ▶ Ta ett steg bakåt samtidigt som du gör en knäböj, så att 
det bakersta benet kommer ner mot golvet

 ▶ Den främre fotens vikt ska vara på hälen och den bakre 
fotens vikt ska vara på den främre delen av foten. 

 ▶ Gå tillbaka till startpositionen genom att pressa den 
främre fotens häl ned mot golvet. 

 ▶ Upprepa övningen på motsatt ben.

 Gör 10 repetitioner på varje ben i 3 omgångar.
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6 Planke Walkouts
tRÄnInGsPRoGRaM FÖR Hela kRoPPen

PLANKE WALKOUTS
I övningen tränar du: core, bröst och puls.

 ▶ Börja stående 

 ▶ Böj dig därefter fram och sätt händerna i golvet. 

 ▶ Spänn magen och rör dig framåt genom att ta små steg 
med händerna. Detta gör du tills du står i plankpositio-
nen.

 ▶ Kom tillbaka till startpositionen genom att ta små steg 
med händerna bakåt. 

 Gör 510 repetitioner i 3 omgångar
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8 Superwoman / Superman
TrÄnInGSproGram FÖr HeLa Kroppen

SUPERWOMAN  
/ SUPERMAN
I övningen tränar du: rygg och balans.

 ▶ Ligg på magen med armarna sträckta över huvudet. 

 ▶ Lyft bröstet och fötterna och böj armarna. Samtidigt ska 
du pressa armbågarna ner mot sidan. 

 ▶ Gå tillbaka till startpositionen igen.  

 Gör 10 repetitioner med varje arm/ben i 3 
omgångar.
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10 Planka med rodd
TrÄnInGSProGram FÖr Hela kroPPen

PLANKA MED RODD
I övningen tränar du: rygg och core.

 ▶ Stå med händer och tår i golvet. 

 ▶ Händerna ska vara precis under axlarna. 

 ▶ Höften ska vara lite längre bak än axlarna. 

 ▶ Dra tillbaka den ena armbågen och sänk den långsamt 
igen. 

 ▶ Spänn rumpan och håll ryggen i en rak linje. 

 Gör 10 repetitioner med varje arm i 3 omgångar.
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12 Burpees
TrÄNINGsprOGrAM FÖr HeLA KrOppeN

BURPEES 
I övningen tränar du: hela kroppen och pulsen.

 ▶ Börja i stående position. 

 ▶ Hoppa upp i luften med sträckta armar. 

 ▶ Sätt nu händerna i golvet, böj knäna och hoppa ut och 
tillbaka så att du landar i en liggande position med ma-
gen mot golvet. Armarna ska vara sträckta ovanför huvu-
det. 

 ▶ Hoppa sedan upp i luften med sträckta armar.

 Gör 10 repetitioner i 3 omgångar.
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LÖPARSHOP.SE
Denna e-bok är gjord av Löparshop.se.

Löparshop.se 
Brogårdsvej 10
8370 Hadsten
www.loparshop.se
 Kontakta Löparshop.se 

Foto, video: Löparshop.se 
Texter: Löparshop.se  

Alla rättigheter tillhör Löparshop.se
  Hitta mer inspiration från Löparshop.se på  
www.loparshop.se/inspiration

http://www.loparshop.se/kundeservicecenter#omos
http://www.loparshop.se/inspiration
http://www.loparshop.se/inspiration
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SHOPPA LOOKEN
Saknar du de rätta träningskläderna?

1. Träningstoppar
2. Träningstights
3. Träningsskor
4. Träningsutrustning
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http://www.loparshop.se/fitness/klader-och-skor/t-shirts-och-toppar.html
http://www.loparshop.se/fitness/klader-och-skor/tights.html
http://www.loparshop.se/fitness/klader-och-skor/skor.html
http://www.loparshop.se/fitness/tillbehor.html


Löparshop.se
Brogårdsvej 10
8370 Hadsten

www.loparshop.se

 www.instagram.com/loparshop_se
 www.facebook.com/loparshop

https://www.instagram.com/loparshop_se/
https://www.facebook.com/loparshop/

