
De første øvelser udføres med slyngetræneren fuldt optrukket.

Slyngetræner
Træningsprogram
ØVELSER AF NICOLAS ROCKLAND

Low row
ØVELSE 1 - TRÆK

Velkommen til Fysio Bootcamps slyngetræner selvtrænings program.

Dette træningsprogram indeholder 8 øvelser, som du med fordel kan
udføre med din nye slyngetræner.
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I denne øvelse bruger du primært
musklerne i ryggen og dine arme til at
trække din krop frem og læne dig tilbage
igen.

Husk at føre skulderne helt tilbage når du
trækker. Undgå at strække albuerne helt ud.
Drej håndleddene så håndryggen peger op
når du har strakte arme og roter i håndledet
når du trækker.



Single leg squat
ØVELSE 2 - BEN
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I denne øvelse er slyngetræneren
primært til støtte. Man træner

musklerne i benet ved at bøje knæet og
strække det igen. Man skal skifte ben

halvvejs igennem øvelsen.
 
 

Sprinters start
ØVELSE 3 - BEN

I denne øvelse har man slyngetræneren
under armene og et ben så langt tilbage
som muligt. Gå ned i knæ på det forreste
ben og træk derefter det bagerste ben
frem og op. Man kan eventuelt tilføje et
lille hop med det forreste ben for at øge
intensiteten på øvelsen.

Herfra bliver slyngetræneren trukket ud i midt skinnebens længde.



Triceps press
ØVELSE 4 - SKUB

I denne øvelse skal man holde
håndtagene på slyngetræneren i
øjenhøjde og læne sig frem mod

håndtagene. Det er vigtigt at man holder
armene parallelt igennem hele øvelsen

og ikke lader albuerne glide ud til siden.
Så skubber du ellers dig selv tilbage igen.

 
 

Deltoid fly
ØVELSE 5 - TRÆK

Man starter denne øvelse med armene
strakt ud til siden i skulder højde.
herefter læner man sig tilbage og lader
armene føres ind foran kroppen. herefter
skal man trække sig selv op igen til
første position. Husk at have strakte
arme under hele øvelsen.
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Swimmers pull
ØVELSE 6 - TRÆK
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I denne øvelse skal du holde kroppen
stiv som et bræt og trække dig

langsomt op samtidigt med at du
holder armene strakte og ind til siden.

 
 

Hamstring curl
ØVELSE 7 - CORE

I denne øvelse skal man ned og ligge på
ryggen. Man placere sine hæle i den nederste
bløde strop og presser forfoden mod det
hårde håndtaget. Øvelsen går så ud på at man
skubber ryggen og bagdelen op ved hjælp af
benene og så ligger sig ned igen. man kan øge
belastningen på øvelsen ved at trække knæet
op skiftevis samtidig med at man skubber
ryggen op. Man kan også bruge begge ben på
én gang.

Øvelser på jorden begynder. Slyngetræneren forbliver i samme længde.



Planken
ØVELSE 8 - CORE

I denne øvelse er vi rullet over på maven
og her har du fødderne liggende i den

nederste strop halvvejs inde på foden.
Øvelsen går ud på at man fra liggende
position skal skubbe sig op i "planken"

og herefter ligge sig ned igen.

Alternativ øvelse
TIL DIG, SOM IKKE KAN TRÆNE PÅ GULVET

I denne øvelse starter man i squat position
som man skal holde i 10 dybe hvertrækninger
eller så længe man kan. hvorefter man kan
begynde at svinge armene tilbage når man
strækker knæene og frem mens man bøjer i
knæene. Dette gør man i et mellemhøjt tempo
indtil man syre til.
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Tak fordi du ville
træne med os!


