
 Hoftefleksjon i slynge 4
Stå på albuene med en slynge plassert omkring hver ankel. Skyt rygg og stabilisér i mage og korsrygg. Bøy i hofter og knær samtidig som du
fører setet opp mot taket. Før rolig tilbake til utgangsstillingen.

 Seteløft i slynge 2
Ligg på ryggen med en slynge omkring hver ankel (bruk evt. en stor slynge som begge benene kan ligge i). Ha armene i kors på brystet og
stabilisér i mage og korsrygg. Løft setet fra underlaget ved å strekke i hoftene. Før rolig tilbake til utgangsstillingen.

 Hofte abduksjon i slynge m/balansepute
Ligg på siden med skulderen på balanseputen og en slynge omkring leggene. Ha armene i kors over brystet og stabiliser mage og korsrygg.
Løft bekkenet ved å presse underste ben mot underlaget. Før rolig tilbake til utgangsstilling.

 Skulder knestående ekstensjon i slynge 2
Stå på knærne med armene rett framfor kroppen og ha en slynge i hver hånd. Stabilisér i mage og korsrygg. Len kroppen framover ved å føre
armene rett fram slik at de peker over hodet. Press armene ned mot underlaget for å komme tilbake til utgangsstillingen.

 TRX Pike
Plasser begge føtter i TRX og hender i gulvet. Trekk føttene inn mot armene samtidig som du hever setet og holder bena rette. Hodet
kommer inn mellom hendene.

 TRX Side Plank (elbow)
Plasser begge føtter i TRX, med det øverste benet foran det andre, med siden til ankerpunktet. Albuen plasserer du rett under skulder. Løft
hoften opp fra gulvet slik at kroppen blir strak og hold posisjonen.

 Knestående push-up 2
Knestående med hender i Powergrips. Powergrips ca 10 cm over underlaget. Opphengspunkt over ankler.
1. Len deg framover med strak kropp til du har 90 grader i skuldre 
2. Utfør push-up med albuer ut fra kroppen

 TRX Lower Back Stretch (with rotation)
Stå med hender i TRX og hoftebredde mellom føttene. len deg tilbake ved å bøye i hoften å senke setet mot gulvet. Senk hodet mellom
armene, bøy et kne og roter overkroppen til motsatt side. Hold ca 30 sek og gjenta på andre side.

Active Trening
Slyngeøvelser  
Av: Active Trening

https://exorlive.com/video/?ex=5284,5258,7447,5227,8493,8498,9717,8578&culture=nb-NO&hidesmb=true

