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Fettförbränning

Träningsupplägg
- Måndag: HIT  
- Tisdag: LISS 
- Onsdag: Styrka - Underkropp 
- Torsdag: LISS 
- Fredag: HIT 
- Lördag: Styrka - Överkropp 
- Söndag: Vila - Daglig aktivitet  - Söndag: Vila - Daglig aktivitet  

Utförande
Dessa övningar kommer utföras som ett superset, vilket innebär 
att du byter övning efter att du vilat i 10 sekunderr, detta uppreras 
5 gånger totalt. Om du börjar tappa formen så kan du antingen 
höja vilan mellan varje övning eller sänka arbetstiden.  

Stå axelbrett och utför ett knäböj. Vid bottenläget så spänner du 
rumpa och baksida lår & hoppar upp på en plint. Höjden på plinten 
kan variera men som grundregel så skall det vara utmanande men 
inte för svårt. Det viktigt med denna övning är att man är stabil och 
inte faller in med knäna när man landar. 

UpphoppMountain Climber
Startpositionen är densamma som för armhävningar, för sedan upp 
ena benet snabbt upp mot bröstet, vid denna position så skall det 
benet som är bakåt föras upp mot bröstet samtidigt som det främre 
benet skall bakåt. Sätet skall hållas nere så gott som det går. 
Majoriteten av rörelsen skall ske i höftleden. 

En burpee är en kombination av en armhävning och ett upphopp. Stå 
med fötterna axelbrett, huka ner mot golvet & sätt händerna på 
golvet. Hoppa sedan bak med benen och utför en armhävning, håll 
rumpan nere. Därefter gör du ett upphopp med armarna sträckta 
uppåt.

Burpee
Stå med böjd höft och lätt böjda knän, armarna lodrätt med händer-
na greppade runt om en KB. Svinga KB mot rumpan och fäll fram 
överkroppen, därefter sker en explosiv rörelse med hjälp av sätet. 
Rörelsen sker till mestadel i höftleden. På uppsvingen så försöker 
du att vända när armarna och händerna är vågräta. 

Kettlebell swing

Programmet syftar till att du skall hamna
i en extrem syreskuld genom att träna 
med väldigt högt tempo. Effekten av detta
blir en efterförbränning av energi och en
förhöjd insulin-känslighet.

veckor tid per setantal settid per pass
4-8 2 5

pass per vecka
10s30s15m

vila mellan set


