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HÖFTLYFT
Bra övning för löpare då baksidan av
benen och sätet tränas ordentligt.

Tränar: Säte, baksida lår, vader.

Utgångsposition: Ligg på rygg
med fötterna på en bänk eller stol.
Pressa ner ländryggen mot golvet för
att minska svanken.

Utförande: Pressa ner fötterna
mot bänken och för höften uppåt. Gå
upp så långt att endast skuldrorna
har kontakt med golvet. Det ska kän-
nas ordentligt i baksidan av låret.
Sänk dig kontrollerat till utgångslä-
get och vänd tillbaka upp strax innan
rumpan nuddar golvet igen.

Tänk på: Se till att rörelsen och
kraften hämtas från sätesmuskeln. SITUP

Tränar: Mage.

Utgångsposition: Ligg på rygg med böjda knän. Pressa ner svanken mot
golvet. Dra in naveln mot ryggraden.

Utförande: Jobba genom att ”rulla” in överkroppen mot naveln. Tänk på att
situp-rörelsen är mycket kort. Gå långsamt ner på tillbakavägen.

Tips! Det kan underlätta att lägga upp benen på en stol eller bänk när man
gör situps. Då undviker man att svanka vilket i värsta fall kan leda till ryggont.
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DIPS
Populär träning för baksida armar.

Tränar: Baksida armar.

Utgångsposition: Placera händer-
na bakom dig på stolens framkant.
Håll benen raka. För ihop skulderb-
laden och för bak axlarna.

Utförande: Böj armarna och sänk
dig ner tills armbågsleden är i 90
graders vinkel och gå sedan lång-
samt tillbaka till utgångsläget. 

Tänk på: Stolen eller bänken du
vilar händerna på ska vara stadig.
Gör det ont i axeln ska du undvika
denna övning.

”En av mina klara favoriter! Jag tycker det är
väldigt fint med vältränade armar och baksidan
av armen är en muskel som jag har haft lätt för
att träna och som blev synlig väldigt snabbt.”
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MAGSTRÄCKARE
på boll
En effektiv magövning som även kan
kännas en del på armarnas baksida.

Tränar: Raka magmuskulaturen,
rygg.

Utgångsposition: Stå på knä med
bollen en bit framför dig. Placera
armbågarna på din sida av bollen.

Utförande: Spänn magen och rulla
fram bollen med armbågarna. Gå så
långt fram du känner att du klarar,
dock inte så långt att du måste svan-
ka. Vill du göra övningen tuffare bör-
jar du från stående utgångsläge.

Obs! Det är viktigt att du spänner
magen inför övningen. Gå långsamt
fram och tillbaka.

MAGVRIDNINGAR MED VIKT
Tränar: Magens alla delar.

Utgångsposition: Sitt på golvet med fötterna i luften
och knäna lätt böjda.

Utförande: Håll en vikt på sidan av kroppen och vrid
den över till andra sidan. Försök att vrida över vikten
utan att hjälpa till med armarna. Kraften ska hämtas från
magen.

Tips! Börja med en lätt vikt för att hitta rätt rörelse i
övningen.



80 NIVÅ 2 • BÅL KAN JAG KAN DU 81

N
IV

Å
2

MAGSTRÄCKARE
på boll
En effektiv magövning som även kan
kännas en del på armarnas baksida.

Tränar: Raka magmuskulaturen,
rygg.

Utgångsposition: Stå på knä med
bollen en bit framför dig. Placera
armbågarna på din sida av bollen.

Utförande: Spänn magen och rulla
fram bollen med armbågarna. Gå så
långt fram du känner att du klarar,
dock inte så långt att du måste svan-
ka. Vill du göra övningen tuffare bör-
jar du från stående utgångsläge.

Obs! Det är viktigt att du spänner
magen inför övningen. Gå långsamt
fram och tillbaka.

MAGVRIDNINGAR MED VIKT
Tränar: Magens alla delar.

Utgångsposition: Sitt på golvet med fötterna i luften
och knäna lätt böjda.

Utförande: Håll en vikt på sidan av kroppen och vrid
den över till andra sidan. Försök att vrida över vikten
utan att hjälpa till med armarna. Kraften ska hämtas från
magen.

Tips! Börja med en lätt vikt för att hitta rätt rörelse i
övningen.



84 NIVÅ 1 • RYGG o. AXLAR NIVÅ 1 • RYGG o. AXLAR 85

RYGG och AXLARN
IV

Å
2

AXELVRIDNING
med vikt

Tränar: Ryggens övre del, axlar,
bålstabilitet.

Utgångsposition: Stå i armhäv-
ningsposition med vikter i händerna.

Utförande: Vrid överkroppen och
lyft ena armen upp mot taket tills
den är sträckt. Spänn magen och se
till att inte tappa ner höften. 

Tips! Har du bara en vikt så går
det bra att träna den ena sidan först
och därefter den andra.

RODD från armstående
Bra övning för hållningen.

Tränar: Ryggens övre del, baksida axlar, balans.

Utgångsposition: Stå i armhävningsposition med vikter i händerna.

Utförande: Spänn magen och tänk på hållningen. Dra upp den ena vikten
mot armhålan med armbågen rakt uppåt. Byt sedan arm.

”En övning som jag gillar för att den
känns även i magen – hela kroppen
måste vara med och det krävs full
kroppskontroll.”
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116 KOST OCH TRÄNING

REGELBUNDNA MÅLTIDER
Det vanligaste felet många gör som vill gå ner i vikt är att äta för lite. 

Normalt bör man äta fyra fem gånger om dagen. Men det behöver inte all-
tid vara stora middagsmåltider. Mycket av de viktigaste ämnena kan du få i
dig genom att äta rätt sorts mellanmål.

Fett är en viktig energikälla för vår kropp och får vi inte i oss tillräckligt tror
kroppen att vi går på svältdiet. Ämnesomsättningen förändras och vi kan inte
äta lika mycket som innan utan att sedan gå upp i vikt. Kroppen tar istället av
den energi som finns att tillgå – muskelproteinet – vilket innebär att vi bryter
ner musklerna istället för att bygga upp dem.

GLÖM INTE 
ATT DRICKA 

Du bör få i dig ungefär 2 liter vatten varje
dag, och efter en timmes intensiv träning
bör du dricka ytterligare minst 1,5 liter för
att ersätta kroppens förbrukning. 

Här kommer vi till min svaga punkt. Jag är väldigt dålig på att dricka, spe-
ciellt vatten. Jag har aldrig tyckt att det är särskilt gott och har därför oftast
hoppat över det helt. Det jobbar jag på nu och försöker att alltid ha med mig
en vattenflaska eller en tillbringare med citronvatten i kylen.

FÖRBRÄNNINGEN FORTSÄTTER 
EFTER TRÄNINGSPASSET

Att man upplever en massa positiva effekter när man tränar är väl inget nytt
under solen. Nytt för mig var dock vetskapen om vad som händer med krop-
pen och hur den fungerar när man börjar träna. Efter ett styrketräningspass
ökar din förbränning så länge som 1–2 dygn. Med andra ord bränner man
kalorier även om man inte gör så mycket efter träningen.

FYLL PÅ MED ENERGI!
Efter ett träningspass bör du fylla på med energi så fort som möjligt så att
kroppen snabbt kan återhämta sig. Då är det bra med snabba kolhydrater
som banan, torkad frukt eller russin så att du får en effektivare och snabbare
återuppbyggnad av de muskler som brutits ner under träningen. 

Om du strävar efter att gå ner i vikt bör du minska något på kolhydraterna
men inte utesluta dem helt. Öka istället proteinintaget. Proteinet skyddar mot
muskelnedbrytning i samband med viktnedgång och motverkar att kroppen
blir svagare. Själv tycker jag också det är smidigt att ha med proteinpulver
som man lätt blandar med vanligt vatten. Du kommer garanterat att känna
dig piggare!

TIPS PÅ BRA MELLANMÅL

Naturell yoghurt med osötad müsli och skivad färsk kiwi.

En smörgås på grovt bröd med ost, keso och tomat. Gärna örtsalt till.

En matigare smörgås kan du göra med avokado eller makrill som pålägg. 

Frukt och nötter är alltid gott och nyttigt och väldigt enkelt att ha med sig.

Smoothie som du själv mixar på naturell yoghurt, havregryn, banan 
och en massa frysta bär. Tillsätt lite honung om bären är för syrliga.

Blåbärssoppa med keso, skivad banan och en skorpa.

Fullkornsbröd med lättmajonnäs, hårdkokt ägg, rödlök, salt och peppar.

Fruktsallad med keso och cashewnötter.
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MINA FAVORITRECEPT

Mina favoritrecept
1 1/2 liter

2 dl sötmandel
6 dl havregryn
4 dl rågflingor
1 dl solrosfrön
1 dl kokosflingor
3 msk rapsolja

Sätt ugnen på 200 grader. Hacka mandeln. Blanda den och alla övriga torra
ingredienser i en skål. Smörj en plåt eller långpanna med rapsolja och häll i
blandningen. Rosta i ugnen i ca 20 minuter. Titta till emellanåt så att det inte
bränns. Rör runt några gånger under rostningen.

När müslin är klar häller du över den i en burk med tättslutande lock.

Tips! 
Blanda i russin om du gillar det. Gott till en smaksatt yoghurt med frukter
och bär.

HÄLSOMÜSLI
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