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Træningsprogram gravid1
Program til træning i maskiner + øvelser der kan laves hjemme

Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

1 -

Knæstræk 2 / Leg

extension

Sæde:

Ankelpude:

Sørg for at have god støtte i lænderyggen.
Sid med bøjede knæ ( ca. 120 grader) og
stræk benene maksimalt. Marker gerne
toppunktet og sænk roligt tilbage.Træner
primært: m.quadriceps femoris.

2 -

Skulderpres 2 /

Shoulder press

Sædehøjde: Sid med god støtte i ryggen og tag et bredt
greb. Spænd godt op i mave- og
lænderegionen og pres op fra ca.
skulderniveau til armene er strakte.Træner
primært: m.deltoideus, m.supraspinatus.
Assisterende muskler: m.triceps brachii,
m.trapezius m.fl.

3 -

Siddende lårcurl /

Seated leg curl

Ankelpude:

Sæde:

Håndtag:

Sid helt tilbage i sædet og fiksér
overkroppen ved at gribe om håndtagene.
Pres anklerne mod puden, og bøj maksimalt
i knæene og vend roligt tilbage til
udgangsposition.Træner primært: m.biceps
femoris, m.semitendinosus,
m.semimembranosus. Assisterende muskler:
m.gastrocnemius.

4 -

Brystpres 2 /

Chest press

Sædehøjde: Sid med afslappede skuldre og et godt greb
om håndtagene. Albuerne holdes på højde
med grebet. Pres frem til armene er strakte
og før dem langsomt tilbage til
brystkassen.Træner primært: m.pectoralis
major, m.triceps brachii. Assisterende
muskler: m.deltoideus.

5 -

Træk til bryst /

Latissimus

mechine

Lårpude: Tag et bredt greb, læn dig lidt bagud og kig
skråt op. Skyd brytskassen frem og træk
stangen ned til brystet. Vend roligt tilbage til
udgangspositionen og gentag.Træner
primært: m.latissimus dorsi, m.teres major.
Assisterende muskler: m.trapezius,
m.rhomboideus, m.biceps brachii,
m.deltoideus m.fl.

6 -

Siddende roning

3 / Pulley

Sid let foroverbøjet med et lille bøj i knæene,
mens skuldrene er trukket godt frem. Før
overkroppen bagover, træk håndtaget mod
maveregionen samtidig med at du presser
brystkassen frem og trækker skulderbladene
godt sammen. Slip roligt tilbage til
startstillingen og gentag.Træner primært:
m.latissimus dorsi, m.teres major,
m.trapezius, m.rhomboideus. Assisterende
muskler: m.erector spinae, m.biceps brachii,
m.deltoideus m.fl.
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7 -

Triceps pres /

Arm extension

Sædehøjde: Tag et godt greb om håndtagene og pres
ned således at armene strækkes. Tilstræb at
holde albuerne i ro under hele
bevægelsen.Træner primært: m.triceps
brachii.

8 -

Siddende

bicepscurl 1 /

Arm curl

Sædehøjde: Tag et godt greb om håndtagene og lad
armene hænge ned. Bøj i albuerne og løft op
til de er maksimalt bøjet. Vend roligt tilbage
til udgangsposition.Træner primært:
m.biceps brachii, m.brachialis.

9 -

Information

Du bør køre 10-15 gentagelser i hver øvelse.
Hvis du lige er startet op med programmet
anbefales det, at du kører op imod 15
gentagelser. Når du har været i gang med
programmet 1 måned eller 2 kan du begynde
at øge vægten, så du kun kan tage omkring
10 gentagelser i hvert sæt. Det betyder dog
ikke, at du ikke skal øge vægten i starten,
bare du kan lave øvelsen ca. 15 gange i
hvert sæt. I starten bør du køre 2 sæt i hvert
øvelse, men efter 1-2 måneder kan du hvis
tiden tillader det lave op til 3 sæt.
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