
Hypertrofi; Drag
HYPERTROFI

Stående rodd
Greppa en stång eller hantlar axelbrett, stå höftbrett med fötterna 
pekandes framåt med lite lätt böjda knän. Slappna av i skuldrorna 
så att stången/hantlarna hänger fritt, stabiliteten ska komma ifrån 
ländrygg och höfter. Dra sedan stången/hantlarna rakt mot din 
mage, och släpp sedan tillbaka långsamt. 

Enarmsrodd
Greppa en hantel, stå höftbrett med fötterna pekandes framåt med 
lite lätt böjda knän. Slappna av i skuldran och armen som håller i 
hanteln samtidigt som du drar tillbaka motsatt skuldra, rotera 
sedan bålen genom att dra tillbaka skuldran och armen som håller i 
hanteln samtidigt som du slappnar av i motsatt skuldra och arm.

Hängande drag
Greppa romerska ringar eller TRX band axelbrett. Luta dig sedan 
bakåt och ha lite lätt böjda knän, se till att ha en aktiv core och 
undvik kompensationer i rygg och nacke. Dra ringarna/TRX banden 
mot dig så att du dras upp mot stående, och sänk dig sedan tillbaka 
långsamt med god kontroll.

Stående slagdrag
Greppa med en hand ett gummiband som är fäst framför dig, stå 
höftbrett med fötterna rakt fram och ha lätt böjda knän. Dra gum-
mibandet mot dig samtidigt som andra armen sträcks framåt så att 
du roterar i överkroppen. Aktivera core och undvik kompensationer i 
rygg och nacke. Släpp tillbaka gummibandet med kontroll.

Bicepscurl
Greppa en skivstång, hantlar eller kettlebells med båda händerna. 
Stå höftbrett med fötterna rakt fram och ha lite lätt böjda knän. Böj 
armbågarna helt, och släpp sedan ned vikten långsamt tills dina 
armar är helt utsträckta. Aktivera core och undvik kompensationer i 
rygg, nacke och skuldra. Undvik att lyfta skuldrorna. 

Återhämtning
Hypertrofiträning är till för att skapa stor muskeltrötthet. Detta 
kräver att du sover och äter mer än normalt, dels för att kunna 
utföra nästa pass samt för att växa muskulärt. Skulle återhämtnin-
gen bli otillräcklig så kommer du bli väldigt trött, eventuellt få ont 
och resultat kommer att utebli.

Diagonallyft
Greppa en kettlebell och håll den framför dig med avslappnad arm, 
stå höftbrett med fötterna pekandes framåt med lite lätt böjda 
knän. Samtidigt som du drar upp kettlebellen diagonalt över ditt 
huvud till fullt sträckt position av armen så aktivera säte och res 
dig upp. Sänk sedan ned kettlebellen långsamt till grundposition.

Chins
Greppa en stång ovanför ditt huvud och positionera dina händer 
axelbrett. Aktivera core och se till att inga kompensationer sker i 
rygg eller nacke under hela övningen. Dra dig sedan upp genom att 
sänka skuldrorna och böja i armbågarna, sänk dig sedan ner lång-
samt med god kontroll.
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Programmet syftar till att skapa muskel-
tillväxt av muskler som utför dragrörelser. 
En ökad muskelmässa kommer att 
potentiellt kunna ge en ökad styrka vid 
styrkefas. Hypertrofiträning skapar ett 
ökat behov av kost och sömn.

veckor
1-2

pass per vecka
- x - 

(enligt periodisering)

1 min
reps       set vila mellan set


