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VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

1) Før du starter denne eller en annen øvelse
program, kontakt legen din.Legen din bør hjelpe deg med å 
bestemme målpulssonen som passer for din alder og fysiske 
tilstand. Visse treningsprogrammer eller typer utstyr er 
kanskje ikke passende for alle mennesker. Dette er spesielt 
viktig for personer over 35 år, gravide kvinner eller de med 
allerede eksisterende helseproblemer
eller balansesvikt.Hvis du tar medisiner som kan påvirke 
hjertefrekvensen,råd fra en lege er helt avgjørende.

10) DETTE UTSTYRET ER IKKE TIL BRUK AV BARN.
Foreldre og andre med ansvar for barn bør være bevisst sitt ansvar 
fordi det naturlige lekeinstinktet og forkjærligheten til å 
eksperimentere
av barn kan føre til situasjoner og atferd
som treningsutstyret ikke er beregnet for. For å forhindre skade

ries, oppbevar dette og alt treningsutstyr utilgjengelig for barn.

2) Begynn sakte og fremgang fornuftig.
Selv om du er en erfaren mosjonist, start med 
nybegynnertreningen og bli kjent med alle
av øvelsene før du går videre til mer avanserte 
treningsøkter eller øvelser. For best resultat, utfør alle 
øvelsene i det tempoet som vises i videoen.

11) Pust normalt, hold aldri pusten under en øvelse. Du bør 
kunne føre en samtale under treningen.

12) Varm ned etter trening, med 5 til 10 minutters sakte 
gange etterfulgt av tøying.

3) Ikke overanstreng deg med dette eller noe annet treningsprogram.
Lytt til kroppen din og svar på eventuelle reaksjoner du måtte ha. 
Du må lære å skille "god" smerte, som tretthet, fra "dårlig" smerte, 
som gjør vondt.Hvis du opplever smerte eller tetthet i brystet, 
uregelmessig hjerterytme, svimmelhet, kvalme eller kortpustethet, 
må du slutte å trene med en gang og kontakte legen din 
umiddelbart.

13) Funksjonshemmede bør ha medisinsk godkjenning før de 
trener med dette treningsutstyret. Under trening bør de 
overvåkes.

14) Kun én person bør bruke dette utstyret. Aldri 
mer enn én person om gangen.

15) Hold aldri kroppsdeler eller andre gjenstander i 
nærheten av enheten mens den brukes, mens den er 
i bruk.

4) Varm oppfør et treningsprogram ved å gjøre 5 til 10 
minutter med aerob aktivitet, etterfulgt av tøying.

5) Før HVER bruk, inspiser utstyret visuelt. Bruk aldri utstyret 
hvis utstyret er det
ikke fungerer som den skal.

Pass på at fingre eller hender ikke får fingre eller 
hender ikke blir fanget i bevegelige deler under 
montering og bruk.6) VÆR FORSIKTIG når du går av og på utstyret.Sett opp og 

bruk utstyret ditt på et solid, nivå,
flate. Følg instruksjonene demonstrert i videoen din og som 
instruert med øvelsene på sidene
44 til 82 for riktig treningsteknikk.

7) Bruk KUN dette utstyret til tiltenkt bruk som 
beskrevet i denne håndboken.Ikkeendre 
utstyret eller bruk tilbehør som ikke er anbefalt 
av produsenten.

8) Ha god plass på alle sider av utstyret.Det er 
viktig å beholde barn,
kjæledyr, møbler og andre gjenstander ute av veien når du bruker 
utstyret ditt.

9) Bruk passende klær når du trener.Treningsklær skal være 
behagelige og lette, og bør tillate bevegelsesfrihet. Bruk 
komfortable sportssko laget av god støtte med sklisikre 
såler, for eksempel løpe- eller aerobicsko.

2



83



FREMGANGSKJEMA

Bruk tabellen nedenfor for å registrere fremgangen din. Lag et passende antall kopier i begynnelsen. Vi foreslår at du holder 
disse oppføringene i en mappe.

TRENING Dato_________ Dato_________ Dato_________ Dato_________

SETTENE

REPS

MOTSTAND

SETTENE

REPS

MOTSTAND

SETTENE

REPS

MOTSTAND

SETTENE

REPS

MOTSTAND

SETTENE

REPS

MOTSTAND

SETTENE

REPS

MOTSTAND

SETTENE

REPS

MOTSTAND

SETTENE

REPS

MOTSTAND

SETTENE

REPS

MOTSTAND

SETTENE

REPS

MOTSTAND

SETTENE

REPS

MOTSTAND

SETTENE

REPS

MOTSTAND

SETTENE

REPS

MOTSTAND
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SPESIFIKASJONER OG DELER

Sammensatte omtrentlige spesifikasjoner: Dimensjonene er 

basert på enheten som er satt opp for bruk.

Lengde:134 cm
Bredde:165 cm
Høyde:208 cm

MERK:

ALLE PLASSERINGSREFERANSER, SLIK FORAN, BAK, VENSTRE 

ELLER

RIKTIG, GJORT I DISSE INSTRUKSJONENE ER FRA BRUKEREN SOM 

SITTER PÅ TRENINGEN OG SER FOR-

Krom trinser

AVDELING.

Latbar

IKKE SANT Høyre toppramme VENSTRE
Venstre toppramme

Remskive med logo
Front Top Cover Cap med logo

Høyre justering Perforert deksel

Venstre justeringsanordning
Rückenlehne

Tverrstang Venstre svingarm

Høyre svingarm

Remskive med logo

Polstret trinse
Rückenlehne

Kabel
Motstandssylinder

Håndtak Sitz

Polstret trinse

Rolle
Leg curler Øvre benstang

Grunnramme

Fotsele

Fotsele

Grunnplate Underbensstang
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INTRODUKSJON

Gratulerer ...
. . . ved kjøp av ditt Bio ForceTM TNT-system! Du har nettopp tatt et viktig skritt mot å 
nå treningsmålene dine. Enten det er et sterkt mandig bryst, slanke sexy ben eller 
komplett kroppstrening, kan Bio ForceTM TNT-systemet hjelpe deg med å nå disse 
målene. Bio ForceTM er en treningsmaskin som bruker nitrogenfylte sylindre for å gi 
deg jevn motstand gjennom hele bevegelsen. Med over 100 treningsalternativer har du 
alt du trenger til treningsprogrammet ditt. Bio Force lar deg trene hele kroppen med 
bare ett stykke utstyr. Dette gjelder for alle – uavhengig av alder, kjønn eller nåværende 
kondisjonsnivå.

For å hjelpe deg i gang har vi inkludert en "8 ukers treningsplan". Den viser beskrivelser av alle 
mulige treningsalternativer for din Bio Force. Les disse instruksjonene nøye før du begynner å 
trene.
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PROGRESSIVT KARDIOVASKULÆRT TRENINGSPROGRAM

trianingsprogrammet som følger er et progressivt program for kardiovaskulær kondisjonering. Det kan 
brukes til enhver aerobic aktivitet du velger.

KONDITIONERING
UTGANGSPUNKT

HVOR OFTE HVORDAN
LANG

REPSUKE HVOR HARDT BESKRIVELSE

1 2 - 3 5 - 15 40 - 50 2 - 4 lett til middels

2 2 - 3 5 - 15 40 - 50 2 - 4 lett til middels

3 2 - 3 10 - 17 40 - 50 2 - 4 lett til middels

4 2 - 3 10 - 17 50 - 60 2 - 4 lett til middels

5 3 15 - 20 50 - 60 2 - 4 lett til middels

6 3 - 4 15 - 20 50 - 60 2 - 4 lett til middels

FLYTTER
UTOVER BASE

NIVÅ FITNESS

HVOR OFTE HVORDAN
LANGUKE HVORDAN

HARD
REPS BESKRIVELSE

7 - 9 3 - 4 20 - 25 60 - 65 3 - 4 middels til intensiv

10 - 13 3 - 4 21 - 25 65 - 70 4 - 5 middels til intensiv

14 - 16 3 - 4 26 - 30 65 - 70 4 - 5 middels til intensiv

17 - 19 3 - 5 26 - 30 70 - 75 4 - 5 middels til intensiv

20 - 23 3 - 5 31 - 35 70 - 75 4 - 5 middels til intensiv

24 - 27 3 - 6 31 - 35 70 - 75 4 - 5 middels til intensiv

VEDLIKEHOLD HVOR OFTE HVORDAN
LANG

HVORDAN
HARD

REPSWEEL BESKRIVELSE

nach 4-6
Monaten 3 - 6 30 - 60 40 - 85 3 - 6 lett til middels
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PROGRESSIVT KARDIOVASKULÆRT TRENINGSPROGRAM

Hvor ofte, hvor lenge og hvor hardt Hvor hardt. Retningslinjer for aerob intensitet for 
friske voksne er generelt satt til 60 til 85 prosent av 
hjertefrekvensen. Men hvis du er ute av form, husk 
at moderat til lavt nivå og konsekvent 
kardiovaskulær trening – godt under 
standardanbefalingene som er gitt – kan resultere i 
betydelige og gunstige effekter på helsen din og kan 
forbedre kardiovaskulær utholdenhet betraktelig.

Valgene du tar om frekvens (hvor ofte), varighet (hvor 
lenge) og intensitet (hvor hardt) du skal trene med, vil 
direkte påvirke treningsresultatene dine. Hvor ofte. Hvis 
du vil se seriøse forbedringer i kondisjonen din, gå ned i 
vekt og utvikle en god treningsbase, må du trene 
kondisjonsøkter tre til seks ganger i uken.

Hvis du nettopp har startet et program eller er ute av form, ikke 
la disse anbefalingene ta motet fra eller villede deg. Innse at å 
trene kondisjonstrening to til tre ganger i uken vil fortsatt 
resultere i betydelige kondisjonsforbedring og helsemessige 
fordeler. Ditt langsiktige mål er å bygge opp til å trene hjertet 
ditt de fleste dager i uken. Hvor lenge. Hvor lenge du trener 
avhenger av ditt nåværende kondisjonsnivå. Igjen, hvis du 
nettopp har startet et program eller er ute av form, ikke følg 
strenge lærebokanbefalinger. Begynn i stedet med 5 til 10 
minutter en eller to ganger om dagen. Du vil se betydelig 
kondisjonsforbedring.
Ditt langsiktige mål er å bygge opp til en varighet på 30 til 60 
minutter med kardiovaskulær aktivitet de fleste dager i uken.

Du kan bruke følgende beregning for å bestemme hvor 
stor prosentandel av hjertefrekvensen du jobber med:

% hjertefrekvens = (220 - alder) x %.

Ved å bruke denne beregningen vil en 70 % 
hjertefrekvens for en 40 åring være (220 - 40) x 70 % 
eller 126. Dermed må denne personen nå 126 slag per 
minutt for å tilsvare en 70 % hjertefrekvens. 
Ovennevnte er retningslinjer, personer med 
medisinske begrensninger bør diskutere denne 
formelen med legen sin.
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MONTERINGSINSTRUKSJONER

MERK:
ALLE PLASSERINGSREFERANSER, SLIK 
FORAN, BAK, VENSTRE ELLER
RIKTIG, LAGET I DENNE INSTRUKSJONEN ER 
FRA

S

BRUKER SITTER PÅ MOTOREN OG PÅR FREM.

Ikke sant VENSTRE

TIPS Noen ganger inneholder produktene våre komponenter som er 
forhåndssmurt
på fabrikken. Vi anbefaler at du beskytter gulv, eller noe annet

delene kan komme i kontakt med avis eller klut.
Sørg for at du har lest bruksanvisningen fullstendig og finn alle delene

og verktøy vist på side 8.
Produktet trenger ca. 83” ved tilting for transport. Forsikre

du har god klaring før montering. Vi anbefaler at du monterer utstyret 
ditt i området du skal bruke det! FORSIKTIGHET! Ved transport for 
lagring anbefaler vi to personer
ple
flytte enheten.
Alle muttere og bolter er montert foran til bak - og la mutteren stå på 
baksiden.
Noen sammenstillinger kan kreve løfting av 2 personer.

5



MONTERINGSINSTRUKSJONER

TRINN 1 - Baseframe
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Hjerte- og karkondisjonering

Trening som utfordrer hjertet er en enkel del av et 
treningsprogram – nesten alle kan gå, løpe, tredemølle, 
klatre i trinn eller sykle. Men å lage et progressivt, 
tidseffektivt og resultatorientert kardioprogram krever 
litt planlegging. Et riktig utformet og konsekvent utført 
kardiovaskulært treningsprogram er en viktig del av 
programmet ditt hvis du ønsker å forbedre helsen og gå 
ned i vekt, eller opprettholde en sunn livsstil. Aerob 
trening Aerob trening er nøkkelen til å bygge et sterkere 
hjerte og kan redusere sjansene for hjertesykdom, samt 
forbrenne mye fett og kalorier. Aerobic trening er enhver 
aktivitet som du kan holde på i flere minutter eller lenger 
og øker hjertefrekvensen. Aktiviteter som har potensial 
til å kondisjonere hjertet involverer vanligvis de store 
musklene i hofter, lår og rumpe.

Oppvarming og nedkjøling

Oppvarming og nedkjøling er avgjørende for et balansert og 
trygt treningsprogram. En skikkelig oppvarming og nedkjøling 
kan:

• Gjør treningsøktene dine trygge og enklere å gjennomføre,

• Begrens risikoen for unødvendig stress på hjertet ditt,

• Gjør deg klar for aktiviteten din,

• Forbedre utholdenhet og utholdenhet (du blir ikke sliten 
like fort),

• Reduser risikoen for skade,

• Øk nytelsen av treningsøktene dine, og

• Hjelpe deg med å holde deg til helse og kondisjon

program.

Varme oppFordeler med aerobic trening

Helsefordelene ved aerob trening inkluderer

følgende:

1. Et sterkere og sunnere hjerte.

For å forhindre skader og maksimere ytelsen, anbefaler vi at 
hver treningsperiode starter med en oppvarming. 
Oppvarmingen bør forsiktig forberede musklene for den 
kommende anstrengelsen. Start med å gjøre 5 til 10 minutter 
med skånsom trening som gradvis øker pulsen og løsner opp 
musklene.2. Økt HDL. Dette "gode" kolesterolet hjelper til med å holde 

arteriene frakoblet og sunne.
Oppvarmingsøvelsen din bør være aerob i naturen og bare 
kreve en enkel, usmidd rekkevidde av bevegelse. Dette bør 
følges av 5 til 10 minutter med tøying. Se strekningene på side 
40 og 41 i denne håndboken. Aldri press deg selv utover et 
punkt med mild spenning eller belastning. Hold bevegelsene 
dine milde, rytmiske og kontrollerte.

3. Redusert totalkolesterol. Dette er rusk i blodet ditt 
som kan tette blodårene dine.

4. Redusert blodtrykk. Selv moderat trening kan 
hjelpe.

5. Redusert risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Avkjøling og stretching
6. Redusert kroppsfett og en evne til å hjelpe deg med å nå 
ønsket vekt. Du vil bli en bedre fettforbrenner og 
forbrenne mange kalorier hver økt.

Treningen bør etterfølges av en nedkjøling. 
Nedkjølingen bør bestå av 5 til 10 minutter med sakte 
gange etterfulgt av tøying. Referere til

7. Redusert risiko for diabetes.

8. Reduserte følelser av angst, spenning og depresjon.

9. Forbedret søvn.

strekninger som finnes på side 40 og 41 i denne håndboken. Aldri 
press deg selv utover et punkt med mild spenning eller belastning. 
Hold bevegelsene våre milde, rytmiske og kontrollerte.

10. Høyere nivåer av energi. Effektiv levering og bruk av 
blod og oksygen er
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BIO FORCE® ØVELSER
ABS & nedre rygg

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

109 SIDEBØY
START:Stå vendt mot siden. Føtter med hoftebreddes 
avstand på basen. Grip ett håndtak med innerhånden.

BEVEGELSE:Bøy bagasjerommet sideveis, vekk fra 
håndtaket. Pause ved slutten av bevegelsen. Gå 
tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armen rett. Laterally flex trunk, i 
stedet for å trekke med armen. Trekk 
sammen magen for å stabilisere 
ryggraden. Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Mage, skrå, sidebøyere

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels

SETE: PÅ/BUND

POSISJON
110 SITENDE RYGGERBAR FORlengelse

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:

HÅNDTAK

TRIMSEPOSISJON

START:Sitt vendt ramme. Grepehåndtak foran 
brystet. Trekk albuene til midjen.

BEVEGELSE:Forleng ryggraden. Pause ved slutten av 
bevegelsen. Gå tilbake til startposisjon.

TIPS:Løft brystkassen og forleng ryggraden mens 
du strekker ut. Ikke forleng ryggraden for mye. 
Hold albuene inntil kroppen. Unngå å trekke med 
armene. Trekk sammen magen for å stabilisere 
korsryggen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Spinalekstensorer
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels
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MONTERINGSINSTRUKSJONER

TRINN 2 – BAKRE RAMME
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MONTERINGSINSTRUKSJONER

TRINN 3 – RYGGLENE
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BIO FORCE® ØVELSER ABS & nedre rygg

SETE: PÅ/BUND

POSISJON

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:

106 BAUCH CRUNCHES
START:Sitt vendt bort. Grepehåndtak på 
skuldernivå. Albuene peker foran.

BEVEGELSE:Krøll ryggraden, trekk bunnen av 
brystkassen ned mot hoftene. Pause ved slutten av 
bevegelsen. Gå tilbake til startposisjon.

HÅNDTAK/LAT
TÅRN

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Ikke trekk ned med armene. Fokusarbeid i 
magemusklene. Forleng overkroppen til 
oppreist sittestilling etter hver repetisjon. Hold 
nakken på linje med ryggraden.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Mage
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner x

SETE: PÅ/BUND

POSISJON107 SKÅ CRUNCH

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:START:Sitt vendt bort. Grepehåndtak på 
skuldernivå. Albuene peker foran.

HÅNDTAK/LAT
BEVEGELSE:Krøll ryggraden og samtidig TÅRN

TRIMSEPOSISJONroter overkroppen mot ett kne. Pause ved slutten 
av bevegelsen. Gå tilbake til startposisjon.

TIPS:Ikke trekk ned med armene. Fokus
arbeid i magemusklene. Forleng overkroppen 
til oppreist sittestilling etter hver repetisjon. 
Hold halsen på linje.

GRUPPER TREVET:Mage, skrå
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels x

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

108 STÅENDE TRUK
ROTASJON

START:Stå vendt mot siden. Føtter med hoftebreddes 

avstand på basen. Roter overkroppen innover. Ta tak i det 

ene håndtaket med begge hender.

BEVEGELSE:Roter stammen utover. Pause ved 
slutten av bevegelsen. Roter innover for å starte

TRIMSEPOSISJON

posisjon.

TIPS:Hold armene rett foran overkroppen. Roter 
bagasjerommet i stedet for å trekke med armene. 
Oppretthold oppreist holdning under hele 
treningen. Ikke rund korsryggen mens du roterer. 
Utfør på begge sider.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Mage, skrå

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels
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BIO FORCE® ØVELSER VÅPEN

SETE: PÅ/TOPP

POSISJON

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:

HÅNDTAK

105 TRICEPS FORlengelse på tvers av kroppen

START:Sitt vendt bort. Bøy den ene albuen og 
strekk deg over kroppen for å ta tak i håndtaket på 
motsatt skulder.

BEVEGELSE:Forleng albuen og trykk på håndtaket 
foran kroppen. Pause ved slutten av bevegelsen. 
Bøy albuen tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold albuen i skulderhøyde. Ikke bøy 
håndleddet mens du strekker ut albuen. Hold 
oppreist stilling i sittende stilling. Trekk 
sammen magen for å stabilisere overkroppen. 
Utfør på begge sider.beid-seitig ausführen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Triceps
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels
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MONTERINGSINSTRUKSJONER

TRINN 4- Hoveddeler
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MONTERINGSINSTRUKSJONER

TRINN 4-2

TRINN 4-3
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BIO FORCE® ØVELSER VÅPEN

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

102 TOARMET REVERSE GRIP TRICEPS 

TILBAKESLAG

START:Stativ vendt ramme. Grepehåndtak i 
underhåndsgrep med håndflatene vendt opp. 
Bøy albuene 90 grader.

BEVEGELSE:Strekk ut albuene og trekk håndtakene 
ned og bakover. Pause ved slutten av bevegelsen. 
Bøy albuene tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armene nær siden av kroppen. Ikke la 
håndleddene bøye seg mens du trykker tilbake. 
Oppretthold oppreist holdning under hele 
treningen. Ikke len deg fremover mens du trykker 
bakover. Trekk sammen magen for å stabilisere 
overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Triceps
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

103 TRICEPS DIPS

START:Stå med ansiktet bort. 
Grepehåndtak i midjenivå. Bøy albuene 90 
grader. Kabler bak armene. HÅNDTAK/LAT

TOWERPOSISJON
BEVEGELSE:Strekk ut albuene og trykk 
håndtakene ned. Pause ved slutten av 
bevegelsen. Bøy albuene tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armene nær siden av kroppen. Trykk 
ned og litt fremover. Oppretthold oppreist 
holdning under hele treningen. Unngå å runde 
ryggraden fremover mens du trykker ned. Trekk 
sammen magen for å stabilisere overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Triceps, fremre
deltoider, pectoralis

VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK/LATERTÅRN

POSISJON

104 ENARMET TRICEPS DIPS
START:Stå med ansiktet bort. Ta tak i 
ett håndtak i midjenivå. Bøy albuen 90 
grader. Kabel bak arm.

BEVEGELSE:Forleng albuen og trykk håndtaket ned. 
Pause ved slutten av bevegelsen. Bøy albuen 
tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armen nær siden av kroppen. Trykk ned 
og litt fremover. Oppretthold oppreist holdning 
under hele treningen. Unngå å runde ryggraden 
fremover mens du trykker ned. Trekk sammen 
magen for å stabilisere overkroppen. Utfør på 
begge sider

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Triceps, fremre 
deltoider, pectoralis
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert
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SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

99 ENARMET TRICEPS
TILBAKESLAG

START:Stativ vendt ramme. Grip ett håndtak i 
overhåndsgrep med håndflaten vendt ned. Bøy 
albuen 90 grader. Len deg litt fremover og 
plasser den andre hånden på seteryggen.

TRIMSEPOSISJON

BEVEGELSE:Forleng albuen og trekk håndtaket 
ned og tilbake. Pause ved slutten av bevegelsen. 
Bøy albuen tilbake til startposisjon.

TIPS:Hold armen nær siden av kroppen. Ikke la 
håndleddet bøye seg mens du trykker tilbake. 
Hold rett ryggrad mens du lener deg fremover. 
Trekk sammen magen for å stabilisere 
overkroppen. Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Triceps
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

100 ENKELARM REVERSE GRIP 
TRICEPS TILBAKESLAG

START:Stativ vendt ramme. Grip ett håndtak i 
underhåndsgrep med håndflaten vendt opp. Bøy 
albuen 90 grader. Len deg litt fremover og plasser 
den andre hånden på seteryggen.

TRIMSEPOSISJON
BEVEGELSE:Forleng albuen og trekk håndtaket 
ned og tilbake. Pause ved slutten av bevegelsen. 
Bøy albuen tilbake til startposisjon.

TIPS:Hold armen nær siden av kroppen. Ikke la 
håndleddet bøye seg mens du trykker tilbake. 
Hold rett ryggrad mens du lener deg fremover. 
Trekk sammen magen for å stabilisere 
overkroppen. Utfør på begge sider.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Triceps

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

101 TOARMS TRICEPS
TILBAKESLAG

START:Stativ vendt ramme. Grepehåndtak i 

overhåndsgrep med håndflatene ned. Bøy 

albuene 90 grader.

BEVEGELSE:Strekk ut albuene og trekk håndtakene 
ned og bakover. Pause ved slutten av bevegelsen. 
Bøy albuene tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armene nær siden av kroppen. Ikke la 
håndleddene bøye seg mens du trykker tilbake. 
Oppretthold oppreist holdning under hele treningen. 
Ikke len deg fremover mens du trykker bakover. Trekk 
sammen magen for å stabilisere overkroppen.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Triceps

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels
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SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

96 SPLIT GRIP TRICEPS PushDOWN
START:Stativ vendt ramme. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Grepehåndtak i 
midjenivå. Bøy albuene 90 grader. HÅNDTAK/LAT

TOWERPOSISJON
BEVEGELSE:Strekk ut albuene og trykk 
håndtakene ned. Pause ved slutten av 
bevegelsen. Bøy albuene tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armene nær siden av kroppen. Trykk 
håndtakene ned og litt bakover. Oppretthold 
oppreist holdning under hele treningen. Unngå å 
runde ryggraden fremover mens du trykker ned. 
Trekk sammen magen for å stabilisere 
overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Triceps
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK/LATERTÅRN

POSISJON

97 SEN ARM TRICEPS 
SKYVNING

START:Stativ vendt ramme. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Grip ett håndtak i 
overhåndsgrep med håndflaten vendt ned. Bøy 
albuen 90 grader. TRIMSEPOSISJON

BEVEGELSE:Forleng albuen og trykk håndtaket 
ned mot låret. Pause ved bunnen av 
bevegelsen. Bøy albuen tilbake til startposisjon.

TIPS:Hold albuen på siden av brystkassen. Ikke 
beveg overarmen mens du strekker ut albuen. 
Oppretthold oppreist holdning under hele 
treningen. Unngå å runde ryggraden fremover 
mens du trykker ned. Trekk sammen magen for å 
stabilisere overkroppen. Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Triceps
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK/LAT

98 ENKELARM REVERSE GRIP 
TRICEPS SKYVES NED

START:Stativ vendt ramme. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Grip ett håndtak 
i underhåndsgrep med håndflaten vendt opp. 
Bøy albuen 90 grader.

TRIMSEPOSISJON
BEVEGELSE:Forleng albuen og trykk håndtaket 
ned mot låret. Pause ved bunnen av 
bevegelsen. Bøy albuen tilbake til startposisjon.

TIPS:Hold albuen på siden av brystkassen. Ikke 
beveg overarmen mens du strekker ut albuen. 
Oppretthold oppreist holdning under hele 
treningen. Unngå å runde ryggraden fremover 
mens du trykker ned. Trekk sammen magen for å 
stabilisere overkroppen. Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Triceps
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert
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SETE: PÅ/TOPP

POSISJON

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:

HÅNDTAK

93 EN ARM OVERHEAD TRICEPS 
FORLENGELSE

START:Sitt vendt bort. Ta tak i det ene 
håndtaket bak hodet. Pek albue foran i 
skulderhøyde.

BEVEGELSE:Strekk ut albuen og trykk på 
håndtaket over hodet. Pause på toppen av 
bevegelse. Bøy albuen tilbake til startposisjon. 
TIPS:Hold albuen i startposisjon under hele 
treningen. Ikke åpne albuen til side. Hold 
oppreist stilling i sittende stilling. Unngå å vippe 
eller rotere til den ene siden mens du strekker ut 
armen. Trekk sammen magen for å stabilisere 
overkroppen. Utfør på begge sider.

TRIMSEPOSISJON

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Triceps
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

94 STÅENDE TRICEPS STYKKET NED SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR: LAT

START:Stativ vendt ramme. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Grip latstang i 
overhånd, skulderbredde grep med håndflatene 
ned. Bøy albuene 90 grader.

BAR/LAT TOWER
POSISJON

BEVEGELSE:Forleng albuene og press stangen 
ned mot lårene. Pause ved bunnen av 
bevegelsen. Bøy albuene tilbake til 
startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold albuene på sidene av brystkassen. Ikke beveg 
overarmene mens du strekker ut albuene. Oppretthold 
oppreist holdning under hele treningen. Unngå å runde 
ryggraden fremover mens du trykker ned. Trekk 
sammen magen for å stabilisere overkroppen.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Triceps

VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

95 REVERSE GRIP TRICEPS
PRESSE NED

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR: LAT

BAR/LAT TOWER

START:Stativ vendt ramme. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Grip latstang i 
underhånden, skulderbredde grep med håndflatene 
vendt opp. Bøy albuene 90 grader. POSISJON

TRIMSEPOSISJON
BEVEGELSE:Forleng albuene og press stangen 
ned mot lårene. Pause ved bunnen av 
bevegelsen. Bøy albuene tilbake til 
startposisjon.

TIPS:Hold albuene på sidene av brystkassen. Ikke beveg 
overarmene mens du strekker ut albuene. Oppretthold 
oppreist holdning under hele treningen. Unngå å runde 
ryggraden fremover mens du trykker ned. Trekk 
sammen magen for å stabilisere overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Triceps
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels
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SETE: PÅ/BUND

POSISJON

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

90 SITENDE HÅNDLEDDSKRØLLE

START:Sitt vendt bort. Len deg fremover og hvil 
underarmene på nedre lår. Grepehåndtak i 
underhåndsgrep med håndflatene vendt opp 
og håndleddene forlenget.

BEVEGELSE:Bøy håndleddene og bøyde håndtakene 
mot underarmene. Pause på toppen av bevegelse. 
Forleng håndleddene til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Len deg fremover med rett rygg. Ikke rund 
øvre eller nedre ryggrad. Unngå å bøye albuer 
eller løfte underarmene mens du bøyer 
håndleddene. Trekk sammen magen for å 
stabilisere overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Underarmsbøyere
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: PÅ/BUND

POSISJON

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

91 SITENDE REVERSE HÅNDLEDDSKRØLING

START:Sitt vendt bort. Len deg fremover og hvil 
underarmene på nedre lår. Grepehåndtak i 
overhåndsgrep med håndflatene ned og 
håndleddene bøyde.

BEVEGELSE:Forleng håndleddene og krøll håndtakene 
mot underarmene. Pause på toppen av bevegelse Bøy 
håndleddene til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Len deg fremover med rett rygg. Ikke rund øvre 
eller nedre ryggrad. Unngå å bøye albuene eller løfte 
underarmene mens du strekker ut håndleddene. 
Trekk sammen magen for å stabilisere overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Underarmsforlengere
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: PÅ/TOPP

POSISJON

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:

HÅNDTAK

92 SITENDE OVERHEAD TRICEPS 
FORlengelse

START:Sitt vendt bort. Grepehåndtak 
bak hodet. Pek albuene foran i 
skulderhøyde.
BEVEGELSE:Strekk ut albuene og trykk på 
håndtakene over hodet. Pause på toppen av 
bevegelse. Bøy albuene tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold albuene i startposisjon under hele 
treningen. Ikke åpne albuene til sidene. Hold 
håndleddene rett. Hold oppreist stilling i 
sittende stilling. Trekk sammen magen for å 
stabilisere overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Triceps
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels
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S SPIS: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR: LAT

87 BUET BICEPS CURL
START:Stativ vendt ramme. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Grip latstangen i 
underhans grep med tomlene vendt utover. BAR/FRONT

POSISJONBEVEGELSE:Bøy albuene og krøllstangen mot 
forsiden av skuldrene. Pause på toppen av 
bevegelse. Senk armene til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold albuene på sidene av brystkassen. Ikke 
sving albuene fremover mens du krøller. Oppretthold 
oppreist holdning under hele treningen. Unngå å 
vippe overkroppen bakover mens du krøller armene. 
Trekk sammen magen for å stabilisere overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmsbøyere
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR: LAT

88 BUET BAR REVERS BICEPS 
CURL

START:Stativ vendt ramme. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Grip latstangen 
i overhåndsgrep med tomlene vendt innover.

BAR/FRONT
POSISJON

BEVEGELSE:Bøy albuene og krøllstangen mot 
forsiden av skuldrene. Pause på toppen av 
bevegelse. Senk armene til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold albuene på sidene av brystkassen. Ikke 
sving albuene fremover mens du krøller. Oppretthold 
oppreist holdning under hele treningen. Unngå å 
vippe overkroppen bakover mens du krøller armene. 
Trekk sammen magen for å stabilisere overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmsekstensorer

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels

SETE: PÅ/BUND

POSISJON

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

TRIMSEPOSISJON

89 SITENDE KONSENTRASJONSKRULL

START:Sitt vendt bort. Len deg fremover og 
hvil en arm på innsiden av kneet. Grip ett 
håndtak i underhåndsgrep med håndflaten 
vendt opp.

BEVEGELSE:Bøy albuen og krøll håndtaket 
mot forsiden av skulderen. Pause på toppen 
av bevegelse. Senk armen til startposisjon. 
TIPS:Len deg fremover med rett rygg. Ikke 
rund øvre eller nedre ryggrad. Hold 
overarmen i stabil posisjon på benet. Trekk 
sammen magen for å stabilisere 
overkroppen. Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmsbøyere
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner
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SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

84 ENARMET STÅENDE HAMMER
KRULL

START:Stå med ansiktet bort. Føtter med hoftebreddes 
avstand på basen. Grip det ene håndtaket i nøytralt 
grep med tommelen vendt fremover.

BEVEGELSE:Bøy albuen og krøll håndtaket mot 
forsiden av skulderen. Pause på toppen av 
bevegelse. Senk armen til startposisjon. TIPS:Hold 
albuen på siden av brystkassen. Ikke sving albuen 
fremover mens du krøller. Oppretthold oppreist 
holdning under hele treningen. Unngå å vippe 
overkroppen til den ene siden mens du krøller 
armen. Trekk sammen magen

TRIMSEPOSISJON

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmsekstensorer

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert
for å stabilisere overkroppen. Utfør på begge sider.

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

85 STÅENDE REVERS KRULLING

START:Stå med ansiktet bort. Føtter med hoftebreddes 
avstand på basen. Grepehåndtak i overhåndsgrep med 
tomlene vendt innover.

BEVEGELSE:Bøy albuene og krøll håndtakene mot 
forsiden av skuldrene. Pause på toppen av bevegelse. 
Senk armene til startposisjon. TIPS:Hold albuene på 
sidene av brystkassen. Ikke sving albuene fremover 
mens du krøller. Oppretthold oppreist holdning under 
hele treningen. Unngå å vippe overkroppen bakover 
mens du krøller armene. Trekk sammen magen for å 
stabilisere overkroppen.

TRIMSEPOSISJON

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmsekstensorer

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

86 ENKELARM STÅENDE REVERS
KRULL

START:Stå med ansiktet bort. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Ta tak i det ene 
håndtaket i overhåndsgrep med tommelen vendt 
innover. BEVEGELSE:Bøy albuen og krøll håndtaket 
mot forsiden av skulderen. Pause på toppen av 
bevegelse. Senk armen til startposisjon. TIPS:Hold 
albuen på siden av brystkassen. Ikke sving albuen 
fremover mens du krøller. Oppretthold oppreist 
holdning under hele treningen. Unngå å vippe 
overkroppen til den ene siden mens du krøller armen. 
Trekk sammen magen for å stabilisere overkroppen. 
Utfør på begge sider.

TRIMSEPOSISJON

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmsekstensorer

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert
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SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

81 STÅENDE BICEPS CURL
START:Stå med ansiktet bort. Føtter med 

hoftebreddes avstand på basen. Grepehåndtak i 
underhåndsgrep med tomlene vendt utover. 
BEVEGELSE:Bøy albuene og krøll håndtakene mot 
forsiden av skuldrene. Pause på toppen av bevegelse. 
Senk armene til startposisjon. TIPS:Hold albuene på 
sidene av brystkassen. Ikke sving albuene fremover 
mens du krøller. Oppretthold oppreist holdning under 
hele treningen. Unngå å vippe overkroppen bakover 
mens du krøller armene. Trekk sammen magen for å 
stabilisere overkroppen.

TRIMSEPOSISJON

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmsbøyere
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

82 ENARMSTÅENDE BICEPS
KRULL

START:Stå med ansiktet bort. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Grip ett håndtak i 
underhåndsgrep med tommelen vendt utover. 
BEVEGELSE:Bøy albuen og krøll håndtaket mot 
forsiden av skulderen. Pause på toppen av 
bevegelse. Senk armen til startposisjon. TIPS:Hold 
albuen på siden av brystkassen. Ikke sving albuen 
fremover mens du krøller. Oppretthold oppreist 
holdning under hele treningen. Unngå å vippe 
overkroppen til den ene siden mens du krøller 
armen. Trekk sammen magen for å stabilisere 
overkroppen. Utfør på begge sider beanspruchte 
muskelgruppen: Bizeps,

TRIMSEPOSISJON

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmsbøyere
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

83 STÅENDE HAMMERKRULL
START:Stå med ansiktet bort. Føtter 
hoftebredde på bunnen. Grepehåndtak i 
nøytralt grep med tomlene vendt fremover.

BEVEGELSE:Bøy albuene og krøll håndtakene 
mot forsiden av skuldrene. Pause på toppen av 
bevegelse. Senk armene til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold albuene på sidene av brystkassen. Ikke 
sving albuene fremover mens du krøller. Oppretthold 
oppreist holdning under hele treningen. Unngå å 
vippe overkroppen bakover mens du krøller armene. 
Trekk sammen magen for å stabilisere overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Biceps, underarmsekstensorer

VANSKELIGHETSNIVÅ: Nybegynner
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SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

78 RETT ARM TREKK TILBAKE
START:Stativ vendt ramme. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Grep håndtak 
foran kroppen med tomlene vendt opp.

BEVEGELSE:Trekk armene rett bakover bak 
kroppen. Pause ved slutten av bevegelsen. Gå 
tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold albuene rette. Oppretthold oppreist 
holdning under hele treningen. Ikke len deg eller vipp 
fremover. Hold håndleddene rette mens du trekker 
deg tilbake. Trekk sammen magen for å stabilisere 
overkroppen. Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Bakre deltoider, latissimus
VANSKELIGHETSNIVÅ:

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILGANG

79 ROTATORMANSJETT - 
DIAGONAL EKSTERN ROTASJON

START:Stå vendt mot siden. Grep på tvers av 
kroppen med utvendig arm. Ta tak i seteryggen 
med innvendig hånd.

BEVEGELSE:Utvendig roter skulderen, trekk 
armen diagonalt over kroppen. Pause ved slutten 
av bevegelsen. Gå tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold albuen nesten rett mens du åpner 
armen. Ikke bøy håndleddet. Hold skuldrene 
firkantede. Ikke roter overkroppen til den ene 
siden. Trekk sammen magen for å stabilisere 
overkroppen. Utfør på begge sider.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Eksterne skulderrotatorer

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

80 ROTATORMANSJETT - DIAGONAL 
INNVENDIG ROTASJON

START:Stå vendt mot siden. Grepehåndtak foran 
kroppen med innvendig arm. Plasser utvendig 
hånd på hoften.

BEVEGELSE:Roter skulderen innvendig, trekk 
armen diagonalt over kroppen. Pause ved slutten 
av bevegelsen. Gå tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold albuen nesten rett mens du drar 
armen over kroppen. Ikke bøy håndleddet. Hold 
skuldrene firkantede. Ikke roter overkroppen til 
den ene siden. Trekk sammen magen for å 
stabilisere overkroppen. Utfør på begge sider.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Interne skulderrotatorer

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels
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SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

75 ROTATORMANSJETT - LAV 

EKSTERN ROTASJON

START:Stå vendt mot siden. Bøy utvendig 
albue 90 grader og grip håndtaket foran 
midjen. Ta tak i seteryggen med innvendig 
hånd. TRIMSEPOSISJON
BEVEGELSE:Roter armen utvendig utover. 
Pause ved slutten av bevegelsen. Gå tilbake 
til startposisjon.

TIPS:Hold albuen mot kroppen mens du roterer 
skulderen. Unngå å løfte overarmen vekk fra 
overkroppen. Hold skuldrene firkantede. Ikke roter 
overkroppen til den ene siden. Trekk sammen 
magen for å stabilisere overkroppen. Utfør på begge 
sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Eksterne skulderrotatorer
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

76 ROTATORMANSJETT - INNVENDIG 
ROTASJON

START:Stå vendt mot siden. Bøy innvendig 
albue 90 grader og grip håndtak foran midjen. 
Plasser utvendig hånd på hoften.

BEVEGELSE:Roter armen innvendig over 
kroppen. Pause ved slutten av bevegelsen. Gå 
tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold albuen mot kroppen mens du roterer 
skulderen. Unngå å trekke overarmen over 
torsoen. Hold skuldrene firkantede. Ikke roter 
overkroppen til den ene siden. Trekk sammen 
magen for å stabilisere overkroppen. Utfør på 
begge sider.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Interne skulderrotatorer

VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

77 ROTATORMANSJETT - HØY EKSTERN 
ROTASJON

START:Stativ vendt ramme. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Bøy den ene 
albuen 90 grader ved skulderen. Håndtak med 
håndflaten ned.

TRIMSEPOSISJON
BEVEGELSE:Utvendig roter skulderen, trekk 
hånden over albuen. Pause på toppen av 
bevegelse. Gå tilbake til startposisjon.

TIPS:Hold albuen i skulderhøyde mens du 
roterer. Hold håndleddet rett. Ikke trekk armen 
tilbake eller roter overkroppen. Trekk sammen 
magen for å stabilisere overkroppen. Utfør begge 
sider.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Eksterne skulderrotatorer

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels
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DELELISTE

POSISJON # Del # Beskrivelse Antall POSISJON # Del # Beskrivelse Antall

3 BFSPORT-16 underbensstangenhet 1
5 BFSPORT-17 øvre benstangenhet 1
6 BFSPORT-15 avtagbart benrør 1
8 BFSPORT-29 setestøtteramme 1
19 BFPRO-16 polstret remskiveenhet 2
25 0100147 Lat Bar Cap 2
26 0700023 Lat Bar Grip 2
27 0100148 1" Square Tube Cap 2
28 BFSPORT-13 Ryggstøtte m/bolter 1
29 BFSPORT-12 sete m/bolter 1
30 0100149 Benstanghette 4
31 0700024 Skumpute 4
34 0100151 Plastbøssing 10
35 0100152 Støtfanger 3
36 0100153 Grunnplatepute 9
38 0600016 Remskivemontering 2
40L 0100154 Venstre plastrullehette 1
40R 0100155 Høyre plastrullehette 1
41 0100156 Rulle 2
43 0500006 Bakdekselhette 2
44 0700025 Fotsele m/liten klips 2
45 BFSPORT-21 Håndtaksenhet 2
49L 0700026 Venstre justeringsenhet 1
49R 0700027 Høyre justeringsenhet 1
55 0700028 Krokgrep 2
56 0500005 Toppdekselhette foran med logo 1
59 0100158 M8 x 110 mm skulderbolt 2
60 0100014 M10 Acorn Mutter 12
63 0600012 Remskive m/logomontering 4
65 0100160 M6 x 30 mm Phillips Bolt 6
66 0100161 ST4,2 x 19 mm stjerneskrue 10
73 0100005 M8 Acorn Mutter 5
76 0100162 M8 x 49 mm sekskantbolt 2
77 0600013 Motstandssylinder 2
79 0100164 M8 x 30 mm x 2t Skive 2
80 0100165 M8 x 20 mm sekskantbolt 4
82 0100166 M8 x 20 mm x 2t skive 2
83 BFPRO-06 Stor klips 4
84 0100168 Liten klips 2
85 0100169 M10 x 72 mm unbracobolt 2
86 0100170 M10 x 30 mm unbrakonbolt 6
87 0100171 M10 Fjærskive 6
88 0100045 M8 x 45 mm unbrakonbolt 2
89 0100004 M8 nylonmutter 2
92 0100172 M8 x 25 mm unbracobolt 4
93 0100173 M5 x 5 mm Phillips Bolt 2111 
X16472-10
114
115
116
117
118
120
121
124
126
127
129
130
131
132

133L
133R
134
135
136
137
138L
138R
139
151

BFSPORT-04
BFSPORT-05
0100146A
0100150A
0100157A
BFSPORT-08
BFSPORT-06
BFSPORT-07
BFSPORT-03

Rahmen oben, linke Seite
Rahmen oben, høyre side
Ovale Kunststoffkappe
Runde Kunststoffkappe
Runde Kunststoffkappe
Horisontal Rahmen
Widerstandsverstellarm, linke Seite
Widerstandsverstellarm, høyre side
Senrechter Rahmen
Ab stropp

Abdekkkappen
Schraubensatz
Montierte Kabelzugsatz
Anleitung

1
1
2
6
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0500004
BFSPORT-22
BFPRO-34
BFSPORT-34

M5x16 Kreuzschlitzschraube
Kabel
M10 x 107mm Innensechskantschraube
Kabelführung A
kleine Abstandshalter
große Abstandshalter
Kunststoffkappe
Gummianschlag
Latstange
Bodenplatte
Rollen verchromt
Lochblech
Hauptrahmen
Beincurler
Rahmen für Rückenpolster

2
2
6

12
10
2
4
2
1
1
2
1
1
1
1

BF-SPORT-18
BFPRO-19
BFPRO-35
BFPRO-36
BFPRO-37
0100188
0100189
BFSPORT-20
BFSPORT-02
0600014
BFSPORT-10
BFSPORT-01
BFSPORT-14
BFSPORT-09
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BIO FORCE® ØVELSER SKULDER

SETE: PÅ/TOPP

POSISJON

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:

HÅNDTAK

72 ENARMETS FORHEVING

START:Sitt vendt bort. Ta tak i det ene håndtaket 
med armen ved siden, tommelen vendt inn.

BEVEGELSE:Løft armen foran kroppen. 
Pause på toppen av bevegelse. Senk 
armen til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hev armen til skuldernivå eller litt 
høyere. Hold albuen nesten rett. Ikke la 
håndleddet bøye seg mens du løfter. Hold 
oppreist stilling i sittende stilling. Trekk 
sammen magen for å stabilisere 
overkroppen. Utfør på begge sider

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Fremre deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

SETE: PÅ/TOPP

POSISJON

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:

HÅNDTAK

73 SITENDE SIDEHEVING
START:Sitt vendt bort. Grepehåndtak med 
armer i sidene, tomlene vendt fremover. 
BEVEGELSE:Hev armene sideveis. Pause på 
toppen av bevegelse. Senk armene til 
startposisjon.

TRIMSEPOSISJON
TIPS:Hev armene til skuldernivå eller litt 
høyere. Hold albuene nesten rette. Ikke la 
håndleddene bøye seg mens du løfter. Hold 
oppreist stilling i sittende stilling. Trekk 
sammen magen for å stabilisere overkroppen

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Mediale deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: PÅ/TOPP

POSISJON

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:

HÅNDTAK

74 ENARMS SITENDE 
SIDEHEVING

START:Sitt vendt bort. Ta tak i det ene håndtaket 
med armen ved siden, tommelen vendt fremover. 
BEVEGELSE:Løft armen sideveis. Pause på toppen 
av bevegelse. Senk armen til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hev armen til skuldernivå eller litt høyere. 
Hold albuen nesten rett. Ikke la håndleddet 
bøye seg mens du løfter. Hold oppreist stilling i 
sittende stilling. Trekk sammen magen for å 
stabilisere overkroppen. Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Mediale deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert
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BIO FORCE® ØVELSER SKULDER

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

69 ENKELARM STÅENDE BAKRE 
DELTOIDRADER

START:Stativ vendt ramme. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Ta tak i det ene 
håndtaket foran kroppen med håndflaten vendt 
ned. BEVEGELSE:Bøy albuen og trekk opp og 
tilbake. Pause på toppen av bevegelse. Rett ut 
albuen og gå tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Trekk albuen litt bak 
skulderlinjen. Hold albuen løftet og 
bøyd i 90 graders vinkel.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Bakre deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

70 BAKRE KABELCROSSER
START:Stativ vendt ramme. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Kryss 
kabler og gripehåndtak foran kroppen

.BEVEGELSE:Åpne armer til siden. Pause på 
toppen av bevegelse. lukk armene og gå 
tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Åpne armene til albuene er på 
linje med skuldrene.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Bakre deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: PÅ/TOPP

POSISJON

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:

HÅNDTAK

71 SITENDE FORHEVING
START:Sitt vendt bort. Håndtak med arm i 
siden, tommelen vendt inn.

BEVEGELSE:Løft armene foran kroppen. 
Pause på toppen av bevegelse. Senk armene 
til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON
TIPS:Hev armen til skuldernivå eller litt høyere. 
Hold albuen nesten rett. Ikke la håndleddet 
bøye seg mens du løfter. Hold oppreist stilling i 
sittende stilling. Trekk sammen magen for å 
stabilisere overkroppen. Utfør på begge sider

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Fremre deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner
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STELL OG OPPBEVARING

- Sørg for at enheten din er plassert på et solid underlag og at det er nok plass foran og 
bak deg. Som en generell regel, bruk en

gulvvennlig overflate.

- Hold apparatet trygt fra barn.

- Tørk av maskinen med en myk, fuktig klut for å unngå at svette og støv samler seg.

- Vi anbefaler å smøre de bevegelige delene på nytt av og til.

- Sjekk følgende deler regelmessig for slitasje eller skader: Håndtak, fotstropper, tau, 
trinser, karabinkroker og ramme. Du bør ikke bruke enheten før en defekt del er byttet 
ut.

- Forsikre deg om at alle bolter er i sin foreskrevne posisjon.

- Pass på at tauet går rent i alle trinser.

- Pass på at kromrullene kan vippe.

- Pass på at dekslene til fotfesterne sitter godt på rørene.

- Latissimus-stangen skal alltid oppbevares i den medfølgende holderen når den ikke er i bruk.

- Kontroller at skruene er stramme fra tid til annen.

.

Transport av biokraften:
Vi anbefaler to personer å transportere enheten.

Ta tak i rammen bakfra og plasser ett ben på den nedre tverrstangen (som i figur 
1) for å vippe enheten. Vipp enheten bare bakover til begge hjulene berører 
bakken.

Senk enheten sakte ved å ta tak i den øverst og sette en fot tilbake på den nedre 
tverrstangen for å stabilisere den.
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RETNINGSLINJER FOR ØVELSE

VIKTIG

Vennligst les denne delen før du begynner å trene.
VIKTIG: Vektinnstillingen på svingarmene vises i amerikanske 

pund. Tabellen nedenfor viser 
sammenligningsverdien i kilo.Hvis du er over 35 og har vært inaktiv i flere år, bør du 

konsultere legen din, som kanskje eller ikke kan 
anbefale en gradert treningstest. Legen din kan også 
hjelpe deg med å bestemme målpulssonen som 
passer for din alder og fysiske tilstand. Du bør også 
konsultere legen din hvis du UMRECHNUNGTABELLE:

amerikanske pund KG
har følgende: 5 2,27

10 4,54• Høyt blodtrykk 15 6,81
• Høyt kolesterol 20

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110

9,08
11,35
13,62
15,89
18,16
20,43
22,07
24,97
27,24
29,51
31,78
34,05
36,32
38,59
40,86
43,13
45,40
47,23
49,94

• Astma

• Hjerte trøbbel

• Familiehistorie med tidlige hjerneslag eller hjerteinfarktdødsfall

• Hyppige svimmelhetsanfall

• Ekstrem åndenød etter mild anstrengelse

• Leddgikt eller andre beinproblemer

• Alvorlige problemer med muskler, leddbånd eller sener

• Annen kjent eller mistenkt sykdom

• Hvis du opplever smerte eller tetthet i brystet, 
uregelmessig hjerterytme eller kortpustethet, må du 
slutte å trene umiddelbart. Rådfør deg med legen din 
før du fortsetter.

• Gravid

• Balanseforringelse

• Tar medisiner som påvirker hjertefrekvensen
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BIO FORCE® ØVELSER SKULDER

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

66 STÅENDE SIDEHEVING
START:Stå med ansiktet bort. Føtter 
hoftebredde på bunnen. Grepehåndtak 
med armer i sidene, tomlene vendt frem.

BEVEGELSE:Hev armene sideveis. Pause på 
toppen av bevegelse. Senk armene til 
startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hev armene til skuldernivå eller litt høyere. 
Hold albuene nesten rette. Oppretthold oppreist 
holdning under hele treningen. Ikke len eller vipp 
bakover. Hold håndleddene rette mens du løfter 
armene. Trekk sammen magen for å stabilisere 
overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Mediale deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

67 ENKELARM STÅENDE SIDE
HØV
START:Stå med ansiktet bort. Føtter med hoftebreddes 

avstand på basen. Ta tak i det ene håndtaket med armen 

ved siden, tommelen vendt frem.

BEVEGELSE:Løft armen sideveis. Pause på 
toppen av bevegelse. Senk armen til 
startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hev armen til skuldernivå eller litt høyere. 
Hold albuen nesten rett. Oppretthold oppreist 
holdning under hele treningen. Ikke len eller 
vipp bakover. Hold håndleddet rett mens du 
løfter armen. Trekk sammen magen for å 
stabilisere overkroppen. Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Mediale deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

68 STÅENDE BAKRE DELTOIDRADER

START:Stativ vendt ramme. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Håndtak foran 
på kroppen med håndflatene ned.

BEVEGELSE:Bøy albuene og trekk opp og 
tilbake. Pause på toppen av bevegelse. Rett ut 
albuene og gå tilbake til startposisjon. TIPS:
Trekk albuene litt bak skulderlinjen. Hold 
albuene løftet og bøyd i 90 graders vinkel. Ikke 
løft håndledd høyere enn albuer eller skuldre. 
Trekk sammen magen for å stabilisere 
overkroppen.

TRIMSEPOSISJON

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Bakre deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner
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BIO FORCE® ØVELSER SKULDER

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR: LAT

BAR/FRONT PO

63 OPPRETT RAD
START:Stativ vendt ramme. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Ta tak i latstangen 
foran lårene med tomlene vendt inn.

BEVEGELSE:Bøy albuene og trekk stangen opp 
til brystnivå. Pause på toppen av bevegelse. 
Senk stangen til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Oppretthold oppreist holdning under hele 
treningen. Ikke len deg tilbake mens du løfter 
stangen. Løft albuene til skulderhøyde eller litt 
høyere. Hold håndleddene rett. Trekk sammen 
magen for å stabilisere overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Trapes, deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

64 STÅENDE FORHEVING
START:Stå med ansiktet bort. Føtter med hoftebreddes 
avstand på basen. Grepehåndtak med armer i sidene, 
tomlene vendt inn.

BEVEGELSE:Løft armene foran kroppen. 
Pause på toppen av bevegelse. Senk armene 
til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hev armene til nesehøyde. Hold albuene 
nesten rette. Oppretthold oppreist holdning under 
treningen. Ikke len eller vipp bakover. Hold 
håndleddene rette mens du løfter armene. Trekk 
sammen magen for å stabilisere overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Fremre deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

65 ENKELARM STÅENDE FRONT
HØV
START:Stå med ansiktet bort. Føtter med hoftebreddes 

avstand på basen. Ta tak i det ene håndtaket med armen 

ved siden, tommelen vendt inn.

BEVEGELSE:Løft armen foran kroppen. Pause på 
toppen av bevegelse. Senk armen til 
startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hev armen til nesenivå. Hold albuen 
nesten rett. Oppretthold oppreist holdning 
under hele treningen. Ikke len eller vipp 
bakover. Hold håndleddet rett mens du løfter 
armen. Trekk sammen magen for å stabilisere 
overkroppen. Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Fremre deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert
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RETNINGSLINJER FOR ØVELSE

Når du skal trene Klær
Timen rett før kveldsmaten er et populært tidspunkt for trening. Den 
sene ettermiddagstreningen gir et velkomment temposkifte på 
slutten av arbeidsdagen og bidrar til å løse opp dagens bekymringer 
og spenninger.

Alle treningsklær bør være løstsittende for å tillate 
bevegelsesfrihet, og bør få brukeren til å føle seg 
komfortabel og selvsikker.
Bruk aldri gummi- eller plastklær, plagg som dette kan 
forstyrre fordampningen av svette og kan føre til at 
kroppstemperaturen stiger til farlige nivåer.

Et annet populært tidspunkt å trene på er tidlig morgen, før 
arbeidsdagen begynner. Talsmenn for tidlig start sier at det gjør 
dem mer våkne og energiske på jobben. Bruk komfortable, støttende atletisk sko med sklisikre såler, 

for eksempel løpe- eller aerobicsko.Blant faktorene du bør vurdere når du utarbeider 
treningsplanen din, er personlige preferanser, jobb og 
familieansvar, tilgjengelighet av treningsfasiliteter og vær. Det 
er viktig å planlegge treningsøktene dine for et tidspunkt da 
det er liten sjanse for at du må avbryte eller avbryte dem på 
grunn av andre krav til tiden din.

Tips for å holde deg i gang

1. Vedta en spesifikk plan og skriv den ned.

2. Fortsett å sette deg realistiske mål mens du går, og minn 
deg selv på dem ofte.Du bør ikke trene hardt i ekstremt varmt, fuktig vær eller innen to 

timer etter å ha spist. Både varme og/eller fordøyelse stiller store 
krav til sirkulasjonssystemet, og kan i kombinasjon med trening 
være en overbelastende dobbel belastning.

3. Hold en logg for å registrere fremgangen din, og sørg for å holde den 
oppdatert. Se diagrammer i dette heftet.

4. Ta med vekt og/eller prosent kroppsfettmål i loggen din. 
Ekstra kilo kan lett krype tilbake.

Måle pulsen din
5. Få støtte og selskap fra familie og venner.
6. Oppdater andre om dine suksesser.

Når du sjekker hjertefrekvensen under en treningsøkt, ta pulsen innen 
fem sekunder etter å ha avbrutt treningen fordi den begynner å gå 
ned når du slutter å bevege deg. Tell puls i 10 sekunder og gang med 
seks for å få frekvensen per minutt.

7. Unngå skader ved å sette fart på deg selv og inkludere en oppvarmings- 
og nedkjølingsperiode som en del av hver treningsøkt.

8. Belønn deg selv med jevne mellomrom for godt utført arbeid!

Mål hjertefrekvens
Retningslinjer for aerob intensitet for friske voksne er generelt 
satt til 60 til 85 prosent av hjertefrekvensen. Men hvis du er ute av 
form, husk at moderat til lavt nivå og konsekvent kardiovaskulær 
trening – godt under standardanbefalingene som er angitt – kan 
resultere i betydelige og gunstige effekter på helsen din og kan 
forbedre kardiovaskulær utholdenhet betraktelig.

Du kan bruke følgende beregning for å bestemme hvor stor 
prosentandel av hjertefrekvensen du jobber med:

% hjertefrekvens = (220 - alder) x %.

Ved å bruke denne beregningen vil en 70 % hjertefrekvens for en 40 
åring være (220 - 40) x 70 % eller 126. Dermed må denne personen 
nå 126 slag per minutt for å tilsvare en 70 % hjertefrekvens.

Anbefalingene ovenfor er retningslinjer. Personer med 
medisinske begrensninger bør diskutere denne formelen med 
legen sin.
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BIO FORCE® SPORT SYSTEM

Bio Force® Sport-treningsmaskinen er mer enn bare en 
styrketreningsmaskin; det er et trenings- og 
ernæringssystem for hele kroppen. Det er en "fitness for 
life"-plan som går hånd i hånd med en generell sunn livsstil. 
Dette inkluderer regelmessige kontroller, sunne matvaner 
og trening resten av livet.

effektiv kondisjonstrening fra en rekke aktiviteter, for 
eksempel turgåing, fotturer, svømming og jogging. Vi 
anbefaler at du tar en kondisjonsøkt i minst 30 minutter, 
3 ganger i uken. Du kan enkelt veksle dager for Bio 
Force® og kondisjonstrening. Igjen, frekvensen og 
varigheten av treningsøktene vil avhenge av ditt 
nåværende kondisjonsnivå og mål. Se avsnittet 
Kardiovaskulær trening på side 83 og 85 for å finne ut 
hvilken treningsøkt som passer for deg.

I dag anbefaler all treningsforskning både kardiovaskulær 
trening og styrkekondisjonering for å oppnå balansert 
kondisjon. Ved å forbedre din kardiovaskulære kondisjon 
vil du styrke hjertet og lungene, øke din utholdenhet og 
utholdenhet, og hjelpe med vekttap. Styrkekondisjonering 
gir magre muskler til kroppen din, noe som øker kroppens 
metabolisme. Og vi vet alle at en sunn spiseplan er en 
viktig del av ethvert balansert treningsprogram.

1. Styrke kondisjonering. Bio Force® Sport-
treningsapparatet er designet for å hjelpe deg med å styrke 
over- og underkroppen. Vi anbefaler at du trener i minst 30 
minutter, 3 ganger i uken. Hyppigheten og varigheten av 
treningsøktene vil imidlertid avhenge av ditt nåværende 
kondisjonsnivå og mål.

2. Kardiovaskulær trening. Bio Force® Sport-systemet inkluderer 
et program for kondisjonstrening. Du kan oppnå en

BIO FORCE® SPORTTRENING

JegVIKTIG ØVELSE

OG SIKKERHETSTIPS

4. Hold styr på hvor mange sett og repetisjoner av hver 
øvelse du klarer til å begynne med. Du vil bli overrasket 
over hvor raskt du går videre. På bare noen få uker vil du 
sannsynligvis kunne fullføre alle settene og repetisjonene 
på motstandsnivået du velger.1. Se gjennom denne brukermanualen/treningsboken 

og videoen før du starter treningsprogrammet. Husk 
å følge instruksjonene nøyaktig – de er utviklet med 
tanke på din helse og sikkerhet.

5. Fremgang sakte. Hvis du er veldig sår og sliten etter 
treningsøkten vår, jobber du på et nivå som er for hardt. 
Gode   resultater kan oppnås ved å jobbe på et nivå som 
utfordrer deg, men som ikke skaper sårhet og overdreven 
tretthet.

2. Utfør øvelsene i sakte og kontrollert hastighet. For 
best resultat, utfør alle øvelsene i det tempoet som 
vises i videoen. Arbeid i høyt tempo anbefales ikke, og 
kan kompromittere din sikkerhet og resultater. 6. Det er viktig at du vet hvordan du trener trygt og 

riktig. Disse sikkerhetstrinnene er til din fordel, og du 
bør følge dem nøye for å maksimere effektiviteten til 
treningsrutinen din.3. Du kan kanskje ikke fullføre alle settene og repetisjonene 

som ble foreslått i begynnelsen. Når du føler at musklene 
blir slitne, eller ikke klarer å jobbe med god form og teknikk, 
reduser motstandsnivået eller ta en kort pause og hvile

7. Du bør begynne å føle resultater innen én til to uker 
etter trening med utstyret ditt. Se etter bedre holdning 
og følelsen av mer styrke og effektivitet i musklene.
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BIO FORCE® ØVELSER SKULDER

SETE: PÅ/TOPP

POSISJON
60 SKULDERPRESS SIDENDE

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:

HÅNDTAK

START:Sitt på maskinen og hold i 
håndtakene med tomlene pekende 
innover. Albuene i 90 graders vinkel i 
skulderhøyde.

TRIMSEPOSISJON
BEVEGELSE:Strekk ut armene over hodet. Hold 
spenningen kort og gå tilbake til startposisjon.

TIPS:Forleng armene i en bue til de nesten 
berører hverandre. Hold albuer og håndledd 
på linje med skuldrene. Ikke la albuene falle 
under skulderhøyde.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:NYBEGYNNER

SETE: PÅ/TOPP

POSISJON
61 SKULDER MED EN ARM TRYKKES

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:

HÅNDTAK

START:Sitt på maskinen og hold ett 
håndtak med tomlene vendt inn. Albuene 
i 90 graders vinkel på skuldernivå.
BEVEGELSE:Strekk ut armen over hodet. Hold 
spenningen kort og gå tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Forleng armen i en bue. Hold albuer 
og håndledd på linje med skuldrene. Ikke la 
albuene falle under skulderhøyde.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/ avansert

SETE: AV

BENLIFT: AV

TILBEHØR:

HÅNDTAK

62 SKULDER trekker på skuldrene

START:Stå trygt foran maskinen og 
ta tak i latissimusstangen nedenfra. 
Tommelfinger peker innover.
BEVEGELSE:Stram skuldrene. Hold 
spenningen kort og gå tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON
TIPS:Sørg for en oppreist stilling under 
øvelsen. Hold armene utstrakt

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Trapes
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner
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BIO FORCE® ØVELSER BRYST OG RYGG

SETE: AV

BENLIFT: AV
59 STÅR RETT

ARMTREKK NED
TILBEHØR:
LAT BAR/LAT TOWER
POSISJON

START:Stativ vendt ramme. Føtter med hoftebreddes 
avstand på basen. Grip latstang i bredt grep med 
håndflatene ned.

BEVEGELSE:Trekk armene rett ned mot hoftene. 
Pause ved slutten av bevegelsen. Løft 
armene tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armene strake under hele treningen. Ikke 
bøy albuene mens du trekker ned. Oppretthold 
oppreist holdning. Ikke len deg forover eller 
bakover. Trekk sammen magen for å stabilisere 
overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus, bakre deltoideus
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels
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KOMME I GANG MED BIO FORCE ÆMOTOR

Bio Force ÆRemskiveposisjoner
Biokraften
Kroker for å utføre over 100 kroppsformingsøvelser. Nedenfor finner du et 
diagram som angir mulig posisjon for bevegelig remskive og 
tilbehørskroker.

Æmosjonist bruker et enkelt system av kabler, trinser og

Lat tårnkroker

Skyve- og låsejustering

Tverrstang
kroker

Oppreist ramme
sidekroker

Bakre basekroker

Midtbase kroker

foran base kroker

Benfeste
krok
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KOMME I GANG MED BIO FORCE ÆMOTOR

Din Bio Force
anbefaler at du før du begynner å trene, leser hele brukerhåndboken og ser 
treningsvideoen som fulgte med utstyret ditt.

Ætreningsapparat er et seriøst treningsutstyr! Vi

Justering av motstand med Slide-N-Lock-
teknologiSkyv og lås

justering
Motstand
indikatoren viser
rød når
låst

For å endre motstand tar det bare sekunder. Bare trekk opp Slide-N-
Lock Adjuster for å koble den fra sin nåværende posisjon. Hold 
deretter justeringen frakoblet, skyv den til neste ønsket vektposisjon 
og slipp den. Sørg for at låsemekanismen har låst seg inn i den nye 
motstandsposisjonen. Til
dobbeltsjekk, motstandsindikatorvinduet skal vise "rødt".

Justering av setet
Biokraften
ønsker kanskje å bruke den nedre posisjonen for å få mest mulig 
bevegelsesutslag fra Lat Tower-øvelsene. Hvis du er kortere, foretrekker du 
kanskje den høyere posisjonen for lettere å nå Lat Bar. Det er
opp til deg!

Æsetet har to høydeposisjoner. Hvis du er høyere, du

Hvis du ønsker å endre posisjon, fjerner du ganske enkelt den lange festepinnen 
og drar opp setet for å frigjøre det fra posisjoneringspinnene. Flytt den til den 
nye posisjonen og plasser setet på posisjoneringsstiftene. Når den er på plass, 
setter du inn den lange festepinnen igjen
å sikre.Ikke bruk setet med mindre den lange festepinnen er 
på plass.

Benløfterør
hull

Setejustering-
mente Justering av benfestet

Den nedre skumputen på benløfterøret har 4 posisjoner. Disse er for å 
imøtekomme brukerens benlengde og komfort.

For å bytte skumpute, fjern ganske enkelt benstanghetten fra den ene 
enden av puten. Skyv av skumputen fra den siden. Skyv nå røret og den 
gjenværende puten ut av hullet til benmonteringen. Sett inn igjen i 
ønsket posisjon. Bytt ut det første skummet
Putt og sett på plass benstanghetten. Sørg for at 
benstanghetten er sikret.
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BIO FORCE® ØVELSER BRYST OG RYGG

SETE: PÅ/BUND
POSISJON56 ENKELARM

STÅENDE RAD -
OVERHANDSPOSISJON BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:
HÅNDTAK

START:Stativ vendt ramme. Hvil bena mot puter. 
Bøy lett i knærne. Ta tak i det ene håndtaket 
med tommelen vendt innover.

TRIMSEPOSISJON
BEVEGELSE:Bøy albuen og trekk håndtaket mot midjen. 
Pause ved slutten av bevegelsen. Forleng albuen og 
gå tilbake til start
posisjon.

TIPS:Hold albuen nær siden mens du drar. 
Oppretthold oppreist holdning. Ikke len deg 
forover eller bakover. Hold skuldrene i vater. 
Ikke roter siden mens du drar. Trekk sammen 
magen for å stabilisere ryggen. Utfør på begge 
sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps,
bakre deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

SETE: PÅ/BUND
POSISJON57 STÅENDE RAD -

UNDERHÅNDSPOSISJON
BENLIFT: PÅ

START:Stativ vendt ramme. Hvil bena 
mot puter. Bøy lett i knærne. Grep 
håndtak med tomlene vendt utover.

TILBEHØR:
HÅNDTAK

BEVEGELSE:Bøy albuene og trekk håndtakene mot 
midjen. Pause ved slutten av bevegelsen. Strekk 
ut albuene og gå tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold albuene inntil sidene mens du drar. 
Klem skulderbladene sammen. Oppretthold 
oppreist holdning. Ikke len deg forover eller 
bakover. Trekk sammen magen for å stabilisere 
ryggen.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps,

bakre deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: PÅ/BUND
POSISJON58 ENKELARM

STÅENDE RAD -
UNDERHÅNDSPOSISJON BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:
HÅNDTAK

START:Stativ vendt ramme. Hvil bena mot puter. 
Bøy lett i knærne. Ta tak i det ene håndtaket 
med tommelen vendt utover.

TRIMSEPOSISJON
BEVEGELSE:Bøy albuen og trekk håndtaket mot 
midjen. Pause ved slutten av bevegelsen. 
Forleng albuen og gå tilbake til startposisjon.

TIPS:Hold albuen nær siden mens du drar. 
Oppretthold oppreist holdning. Ikke len deg 
forover eller bakover. Hold skuldrene i vater.
Ikke roter siden mens du drar. Trekk sammen 
magen for å stabilisere ryggen. Utfør på 
begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps,
bakre deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert
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BIO FORCE® ØVELSER BRYST OG RYGG

SETE: PÅ/BUND
POSISJON53 STÅENDE RAD -

NØYTRAL STILLING
BENLIFT: PÅ

START:Stativ vendt ramme. Hvil bena mot 
puter. Bøy lett i knærne. Grep håndtak 
med tomlene vendt opp.

TILBEHØR:
HÅNDTAK

BEVEGELSE:Bøy albuene og trekk håndtakene mot 
midjen. Pause ved slutten av bevegelsen. Strekk 
ut albuene og gå tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold albuene inntil sidene mens du drar. 
Klem skulderbladene sammen. Oppretthold 
oppreist holdning. Ikke len deg forover eller 
bakover. Trekk sammen magen for å stabilisere 
ryggen.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps,

bakre deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: PÅ/BUND
POSISJON54 ENKELARM

STÅENDE RAD -
NØYTRAL STILLING BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:
HÅNDTAK

START:Stativ vendt ramme. Hvil bena mot puter. Bøy 
lett i knærne. Ta tak i det ene håndtaket med 
tommelen vendt opp.

TRIMSEPOSISJON
BEVEGELSE:Bøy albuen og trekk håndtaket mot 
midjen. Pause ved slutten av bevegelsen. 
Forleng albuen og gå tilbake til startposisjon.

TIPS:Hold albuen nær siden mens du drar. 
Oppretthold oppreist holdning. Ikke len deg 
forover eller bakover. Hold skuldrene i vater.
Ikke roter siden mens du drar. Trekk sammen 
magen for å stabilisere ryggen. Utfør på 
begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps,
bakre deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

SETE: PÅ/BUND
POSISJON55 STÅENDE RAD -

OVERHAND
POSISJON BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:
HÅNDTAK

START:Stativ vendt ramme. Hvil bena mot 
puter. Bøy lett i knærne. Grep håndtak 
med tomlene vendt innover.

TRIMSEPOSISJON
BEVEGELSE:Bøy albuene og trekk håndtakene mot 
midjen. Pause ved slutten av bevegelsen. Strekk 
ut albuene og gå tilbake til startposisjon.

TIPS:Hold albuene inntil sidene mens du drar. 
Klem skulderbladene sammen. Oppretthold 
oppreist holdning. Ikke len deg forover eller 
bakover. Trekk sammen magen for å stabilisere 
ryggen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps,
bakre deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner
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8 UKER PLAN FOR KROPPSOMFORMING

PLANINNLEDNING:

Enhver treningsplan har tre deler: styrketrening, riktig ernæring og aerobic trening. Hver del er avgjørende for suksess. Hvis 
du savner noen av elementene, vil du ikke se resultatene du er ute etter. Min 8 ukers plan inneholder alle tre. Ta en titt på 
konturene nedenfor. Gå gjennom hver del og gjør dem til en del av livet ditt.

STARTER:

Alle må begynne et sted ... og dette er det. Ta et bilde av deg selv i dag i badedrakten. Gutter - skjorter av! Damer
- Gjør den til en todelt! Nå er det på tide å lage en
ærlig vurdering av hvor du er ... og hvor du vil dra. Ta også målene dine. Du 
finner en veiledning for kroppsmåling på slutten av denne håndboken.
Merk at vi ikke kommer til å bekymre oss for mye med kroppsvekt. Dette er fordi kroppsvekt ikke alltid forteller 
hele historien. Det er et faktum at fett veier
mindre enn muskler, men muskler er slankere og mer kompakt enn fett. Så ... du kan være
miste tommer og få den slanke, sexy kroppen du alltid har ønsket deg, men ikke gå ned så mye i vekt. Det er fordi du 
bytter fett med muskler. Derfor en bedre
indikatoren er tomme tap...Enda enklere enn det er å legge merke til hvor mye bedre klærne dine passer. Ok... så du har tatt 
bildet og målene dine. Oppbevar dem på et trygt sted.

Om 8 uker kommer du til å bli overrasket over forskjellen!

8 UKERS TRENING FOR KROPPSTRANSFORMASJON

Følgende treningsøkt består av totalt 32 treningsøkter. I tillegg til riktig 
spising, vil du trene aerobic og trene på Bio ForceÆmosjonist 4 ganger i 
uken, i 8 uker. Sørg for å hvile mellom dagene.

Nå når du starter Bio Force
utvikle seg til tyngre motstand. Hvordan vet du hvor mye vekt som er riktig 
for deg? Enkelt ... når du trener, bør musklene dine bli trette
på slutten av de 15 reps. Hvis de ikke er trette på slutten av 15 repetisjoner, må du 
legge til mer motstand ... og hvis du ikke klarer 15 repetisjoner, trenger du
å trekke fra motstand.

Ætren, bruk litt motstand og sakte

Se hvordan du justerer motstanden med Slide-N-Lock-teknologi på side 29 i denne 
håndboken.

La oss komme i gang nå! Her er de 32 individuelle Bio Force
inneholder en liste over øvelser du skal utføre. Det første tallet ved siden av hver 
øvelse er antallet "sett" du skal utføre. Det andre tallet angir antall "repetisjoner" i 
hvert sett. Så for den aller første øvelsen i trening #1, 15 knebøy tilsvarer 1 
komplett sett. Og du skal fullføre tre sett.

Ætreningsøkter. Hver

Etter å ha fullført Bio Force
Transformasjonstrening ved å fullføre 20 minutter med aerobic trening. Se delen 
om aerobic øvelser i denne håndboken for en fullstendig liste over aerobic øvelser 
og ytterligere retningslinjer.

Ætrening, bør du fullføre kroppen

Vær også oppmerksom på at før og etter HVER TRENING må du utføre den 
generelle oppvarmings-, nedkjølings- og tøyningsrutinen som er anbefalt i 
denne håndboken. Se side 25 for spesifikke detaljer om tøynings-, oppvarmings- 
og nedkjølingsrutiner.
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8 UKER PLAN FOR KROPPSOMFORMING

UKE 1TRENING #1 (45 sek pause mellom alle settene)
• Knebøy - 3 sett med 15 reps (3 x 15)
• Sittende brystpress - 3 x 15
• Squats med enkeltbein - 2 x 15

• Incline Chess Press - 2 x 15
• Sittende benforlengelser - 2 x 15
• Brystfluer - 2 x 15
• Lat Bar Pull Down (foran) - 3 x 15
• Stående triceps-pushdowns - 3 x 15
• Abcrunch - 2 x 15 – Når du er bøyd ned (fleksert stilling), hold denne posisjonen i 2 

sekunder før du slipper til en avslappet stilling.
• Oblique Crunch - 2 x 15 + 15 (15 reps til venstre side og 15 reps til høyre side)

TRENING #2 (45 sek pause mellom alle settene)
• Dødløft med rett ben - 3 x 15
• Sittende skulderpress - 3 x 15
• Legkrøller - 3 x 15 + 15
• Skuldertrekk, stående sidehevinger og stående fronthevinger - 3 x 15 3 sett 

med 15 for hver øvelse (3 x 15 + 15 + 15)
• Stående hoftefleksjon, liggende hoftebortføring og adduksjon - 3 x 10 + 10 + 10
• Stående biceps-krøller - 3 x 15
• Legghevninger - 3 x 10 + 10 + 10 (tærne inn, ut og rett)
• Sittende spinalforlengelse - 3 x 15

TRENING #3 (45 sek pause mellom alle settene)
• Knebøy med enkeltben - 3 x 15 + 15
• Enkelarms sittende brystpress - 3 x 15 + 15
• Sittende enkeltbensforlengelse - 3 x 15 + 15
• Enkelarms skråbrystpress - 3 x 15 + 15
• Stående rader - 3 x 15
• Reverse Grip Pull Down - 2 x 15
• Sittende overhead Triceps Extension - 2 x 15
• Ab Crunch - 2 x 15 – 2 sekunders hold i bøyd stilling
• Oblique Crunch - 2 x 15 + 15

TRENING #4 (45 sek pause mellom alle settene)
• Dødløft med rett ben - 4 x 15
• Enkelarms skulderpress - 4 x 15 + 15
• Legkrøller - 4 x 15 + 15
• Skuldertrekninger, stående sidehevinger og stående deltoide-rader bak - 3 x 15 + 15 + 15
• Stående hoftefleksjon, liggende hoftebortføring og adduksjon - 3 x 10 + 10 + 10
• Stående biceps-krøller - 3 x 15
• Legghevninger - 3 x 10 + 10 + 10 (tærne inn, ut og rett)
• Sittende spinalforlengelse - 3 x 15

UKE 2TRENING #5 (60 sek pause mellom alle settene)
• Knebøy - 4 x 15
• Sittende brystpress - 4 x 15
• Squats med enkeltbein - 2 x 12

• Skrått brystpress - 2 x 12
• Sittende benforlengelser - 2 x 12
• Brystfluer - 2 x 12
• Lat Bar Front Pull Down - 4 x 12
• Stående triceps-pushdowns - 4 x 15
• Ab Crunch - 3 x 15 – 2 sekunders hold i bøyd posisjon
• Oblique Crunch - 3 x 15 + 15
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BIO FORCE® ØVELSER BRYST OG RYGG

SETE: PÅ/BUND
POSISJON50 ENKELARM

SITENDE PULL OVER BENLIFT: PÅ
START:Sitt vendt bort. Føtter på basen. Ta tak i det ene 
håndtaket med håndflaten vendt fremover.

TILBEHØR:
HÅNDTAK/LAT
TÅRNBEVEGELSE:Trekk armen fremover og ned til 

håndtaket er i midjenivå. Pause ved slutten 
av bevegelsen. Løft armen tilbake til 
startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armen rett under hele treningen. Ikke 
bøy albuen mens du trekker ned. Oppretthold 
oppreist holdning. Ikke vipp eller roter 
overkroppen. Trekk sammen magen for å 
stabilisere overkroppen. Utføre
på begge sider.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus, bakre deltoideus

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

SETE: PÅ/BUND
POSISJON51 RETT ARM

LATERAL TREKK NED BENLIFT: PÅ

START:Sitt vendt bort. Føtter på basen. 
Håndtak med håndflatene vendt utover.

TILBEHØR:
HÅNDTAK/LAT
TÅRN

BEVEGELSE:Trekk armene ned sideveis til 
håndtakene er i midjenivå. Pause ved slutten av 
bevegelsen. Løft armene tilbake til 
startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armene strake under hele treningen. 
Ikke bøy albuene mens du trekker ned. 
Oppretthold oppreist holdning. Ikke rund 
korsryggen. Beholde
skuldrene trukket ned fra ørene. Trekk 
sammen magen for å stabilisere overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: PÅ/BUND
POSISJON52 ENKEL RETT ARM

LATERAL TREKK NED BENLIFT: PÅ
START:Sitt vendt bort. Føtter på basen. Ta tak i 
det ene håndtaket med håndflaten vendt 
utover.

TILBEHØR:
HÅNDTAK/LAT
TÅRN

BEVEGELSE:Trekk armen ned sideveis til 
håndtaket er i midjenivå. Pause ved slutten 
av bevegelsen. Løft armen tilbake til 
startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armen rett under hele treningen. Ikke 
bøy albuen mens du trekker ned. Oppretthold 
oppreist holdning. Ikke vipp eller roter 
overkroppen. Trekk sammen magen for å 
stabilisere overkroppen. Utfør på begge sider.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert
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BIO FORCE® ØVELSER BRYST OG RYGG

SETE: PÅ/BUND
POSISJON47 NØYTRAL GREP

TREKK NED BENLIFT: PÅ

START:Sitt vendt ramme. Len deg litt 
tilbake. Håndtak i nøytral posisjon 
med håndflatene vendt inn.

TILBEHØR:
HÅNDTAK/LATERTÅRN

BEVEGELSE:Bøy albuene og trekk håndtakene ned til 
brystet. Pause ved bunnen av bevegelsen. Forleng 
albuene og hev til
startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold skjeve stilling under hele treningen. 
Ikke flytt overkroppen frem og tilbake. Hold rett 
ryggrad mens du lener deg. Ikke rund 
korsryggen. Trekk sammen magen for å 
stabilisere overkroppen.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps

VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: PÅ/BUND
POSISJON48 ENKELARM

NØYTRAL GREP
TREKK NED

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:
HÅNDTAK/LAT
TÅRN

TRIMSEPOSISJON

START:Sitt vendt ramme. Len deg litt 
tilbake. Grip ett håndtak i nøytral 
posisjon med håndflaten vendt inn.

BEVEGELSE:Bøy albuen og trekk håndtaket ned til 
brystet. Pause ved bunnen av bevegelsen. Forleng 
albuen og hev til
startposisjon.
TIPS:Hold skjeve stilling under hele treningen. 
Ikke flytt overkroppen fremover eller bakover. 
Hold rett ryggrad mens du lener deg. Ikke vipp 
eller roter til den ene siden. Trekk sammen 
magen for å stabilisere overkroppen. Utfør på 
begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps
VANSKELIGHETSNIVÅ: Middels/Avansert

SETTE: PÅ/BUND
POSISJON49 SITENDE PULL OVER

START:Sitt vendt bort. Føtter på basen. Grep 
håndtak med håndflatene vendt fremover.

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:
HÅNDTAK/LAT
TÅRN

TRIMSEPOSISJON

BEVEGELSE:Trekk armene fremover og ned 
til håndtakene er i midjenivå. Pause ved 
slutten av bevegelsen. Løft armene 
tilbake til startposisjon.

TIPS:Hold armene strake under hele treningen. 
Ikke bøy albuene mens du trekker ned. 
Oppretthold oppreist holdning. Ikke rund 
korsryggen. Beholde
skuldrene trukket ned fra ørene. Trekk 
sammen magen for å stabilisere 
overkroppen.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus, bakre deltoideus

VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner
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TRENING #6 (60 sek pause mellom alle settene)
• Dødløft med rett ben - 4 x 15
• Sittende skulderpress - 4 x 15
• Legkrøller - 4 x 15 + 15
• Skuldertrekk, stående sidehevinger og stående fronthevinger - 4 x 15 + 15 + 15
• Stående hoftefleksjon, liggende hoftebortføring og adduksjon - 3 x 10 + 10 + 10
• Stående biceps-krøller - 4 x 15
• Legghevninger - 4 x 10 + 10 + 10 (tærne inn, ut og rett)
• Sittende spinalforlengelse - 4 x 15

TRENING #7 (60 sek pause mellom alle settene)
• Squats med enkeltbein - 4 x 15 + 15
• Enkelarms sittende brystpress - 4 x 15 + 15
• Sittende enkeltbensforlengelse - 2 x 15 + 15
• Enkelarms skråbrystpress - 2 x 15 + 15
• Stående rader - 4 x 15
• Reverse Grip Pull Down - 4 x 15
• Sittende overhead Triceps Extension - 4 x 15
• Ab Crunch - 3 x 15 – 2 sekunders hold i bøyd posisjon
• Oblique Crunch - 3 x 15 + 15

TRENING #8 (60 sek pause mellom alle settene)
• Dødløft med rett ben - 4 x 15
• Enkelarms sittende skulderpress - 4 x 15 + 15
• Legkrøller - 4 x 15 + 15
• Skuldertrekk, stående sidehevinger og stående deltoider bak - 4 x 15+15+15
• Stående hoftefleksjon, liggende hoftebortføring og adduksjon - 4 x 10 + 10 + 10
• Stående biceps-krøller - 4 x 15
• Legghevninger - 3 x 10 + 10 + 10 (tærne inn, ut og rett)
• Sittende spinalforlengelse - 4 x 15

UKE 3 TRENING #9 (60 sek pause mellom alle settene)
• Knebøy - 4 x 12
• Sittende brystpress - 4 x 12
• Squats med enkeltbein - 2 x 12

• Skrått brystpress - 2 x 12
• Sittende benforlengelser - 2 x 12
• Brystfluer - 2 x 12
• Liggende hofteforlengelse - 3 x 10 + 10

• Lat Bar Front Pull Down - 4 x 12
• Stående triceps-pushdowns - 4 x 12
• Ab Crunch - 3 x 12 – 3 sekunders hold i bøyd stilling
• Oblique Crunch - 3 x 12 + 12

TRENING #10 (60 sek pause mellom alle settene)
• Dødløft med rett ben - 4 x 12
• Sittende skulderpress - 4 x 12
• Legkrøller - 4 x 12 + 12
• Skuldertrekk, stående sidehevinger og stående fronthevinger - 4 x 12 + 12 + 12
• Stående hoftefleksjon, liggende hofteabduksjon og adduksjon - 4 x 8 + 8 + 8
• Stående biceps-krøller - 4 x 12
• Legghevninger - 4 x 10 + 10 + 10 (tærne inn, ut og rett)
• Sittende spinalforlengelse - 4 x 12
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TRENING #11 (60 sek pause mellom alle settene)
• Squats med enkeltbein - 4 x 12 + 12
• Enkelarms sittende brystpress - 4 x 12 + 12
• Sittende enkeltbensforlengelse - 2 x 12 + 12
• Enkelarms skrå brystpress - 2 x 12 + 12
• Stående rader - 4 x 12
• Reverse Grip Pull Down - 4 x 12
• Sittende overhead Triceps Extension - 4 x 12
• Ab Crunch - 2 x 12 – 2 sekunders hold i bøyd posisjon
• Oblique Crunch - 2 x 12 + 12
• Stående stammerotasjon - 2 x 12 + 12

TRENING #12 (60 sek pause mellom alle settene)
• Dødløft med rett ben - 4 x 12
• Enkelarms skulderpress - 4 x 12 +12
• Leg Curls - 4 x 12 +12
• Skuldertrekninger, stående sidehevinger og stående deltoide-rader bak - 4 x 12 + 12 + 12
• Stående hoftefleksjon, liggende hoftebortføring og adduksjon - 3 x 10 + 10 + 10
• Enkel armStående rader - 4 x 12
• Stående biceps-krøller - 4 x 12
• Legghevninger - 4 x 10 + 10 + 10 (tærne inn, ut og rett)
• Sittende spinalforlengelse - 4 x 12

UKE 4TRENING #13 (60 sek pause mellom alle settene)
• Knebøy - 4 x 12
• Sittende brystpress - 4 x 12
• Single Leg Squat - 2 x 12+12
• Sittende benforlengelser - 2 x 12
• Brystfluer - 2 x 12
• Lat Bar Pull Down (foran) - 4 x 12
• Stående triceps-pushdowns - 4 x 12
• Ab Crunch - 4 x 12 – 4 sekunders hold i bøyd posisjon
• Oblique Crunch - 2 x 12 + 12

TRENING #14 (60 sek pause mellom alle settene)
• Dødløft med rett ben - 4 x 12
• Sittende skulderpress - 4 x 12
• Legkrøller - 4 x 12 + 12
• Skuldertrekk, stående sidehevinger og stående fronthevinger - 4 x 10 + 10 + 10
• Stående hoftefleksjon, liggende hoftebortføring og adduksjon - 4 x 10 + 10 + 10
• Stående biceps-krøller - 4 x 12
• Legghevninger - 4 x 10 + 10 + 10 (tærne inn, ut og rett)
• Sittende spinalforlengelse - 4 x 12

TRENING #15 (60 sek pause mellom alle settene)
• Squats med enkeltbein - 4 x 12 + 12
• Enkelarms sittende brystpress - 4 x 12 + 12
• Sittende enkeltbensforlengelse - 2 x 12 + 12
• Enkelarms skrå brystpress - 2 x 12 + 12
• Stående rader - 4 x 12
• Reverse Grip Pull Down - 4 x 12
• Sittende overhead Tricep Extension - 4 x 12
• Brystpress med lukket grep - 2 x 12
• Ab Crunch - 2 x 12 – 3 sekunders hold i bøyd posisjon
• Oblique Crunch - 2 x 12 + 12
• Stående stammerotasjon - 2 x 12 + 12
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SETE: PÅ/BUND
POSISJON44 ENKELARM

OVERHAND
TREKK NED BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:
HÅNDTAK/LAT
TÅRN

START:Sitt vendt ramme. Ta tak i det ene 
håndtaket med håndflatene vendt 
fremover. Len deg litt tilbake.

TRIMSEPOSISJON
BEVEGELSE:Bøy albuen og trekk håndtaket ned til 
brystet. Pause ved bunnen av bevegelsen. Forleng 
albuen og hev til
startposisjon.
TIPS:Hold skjeve stilling under hele treningen. 
Ikke flytt overkroppen fremover eller bakover. 
Hold rett ryggrad mens du lener deg. Ikke vipp 
eller roter til den ene siden. Trekk sammen 
magen for å stabilisere overkroppen. Utfør på 
begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

SETE: PÅ/BUND
POSISJON45 BAKGREP

TREKK NED
BENLIFT: PÅ

START:Sitt vendt ramme. Len deg litt tilbake. 
Grepehåndtak i underhåndsposisjon.

TILBEHØR:
HÅNDTAK/LAT
TÅRNBEVEGELSE:Bøy albuene og trekk håndtakene ned til 

brystet. Pause ved bunnen av bevegelsen. Forleng 
albuene og hev til
startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold skjeve stilling under hele treningen. 
Ikke flytt overkroppen frem og tilbake. Hold rett 
ryggrad mens du lener deg. Ikke rund 
korsryggen. Trekk sammen magen for å 
stabilisere overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: PÅ/BUND
POSISJON46 ENKELARM REVERS

GRIP TREKK NED
BENLIFT: PÅ

START:Sitt vendt ramme. Len deg litt tilbake. Ta tak i 
det ene håndtaket i underhåndsposisjon. TILBEHØR:

HÅNDTAK/LAT
TÅRNBEVEGELSE:Bøy albuen og trekk håndtaket ned til 

brystet. Pause ved bunnen av bevegelsen. Forleng 
albuen og hev til
startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold skjeve stilling under hele treningen. Ikke 
flytt overkroppen fremover eller bakover. Hold rett 
ryggrad mens du lener deg. Ikke vipp eller roter til 
den ene siden. Trekk sammen magen for å 
stabilisere overkroppen. Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert
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SETE: PÅ/TOPP
POSISJON41 LUKKET GRIP

BRYSTPRESS
BENLIFT: PÅ

START:Sitt vendt bort. Grepehåndtak med 
håndflatene vendt inn. Albuene bøyd 90 
grader i midjehøyde. Kabler under armene.

TILBEHØR:
HÅNDTAK

BEVEGELSE:Strekk ut albuene og press armene 
rett frem. Pause ved slutten av bevegelsen. 
Bøy albuene tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Press armene fremover i buebevegelse. 
Hold albuene på linje med
skuldre og håndledd rett. Hold oppreist 
stilling i sittende stilling. Trekk sammen 
magen for å stabilisere ryggen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Pectoralis, triceps,
fremre deltoider

VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: PÅ/TOPP
POSISJON42 LAT-BAR TREKK NED

START:Sitt vendt ramme. Grip latstangen mot 
utsiden av håndtakene, med håndflatene 
vendt fremover. Len deg litt tilbake.

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR: LAT
BAR/LAT TOWER

BEVEGELSE:Bøy albuene og trekk stangen ned til 
brystet. Pause ved bunnen av bevegelsen. 
Forleng albuene og hev til start
posisjon.

POS.
TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold skjeve stilling under hele treningen. 
Ikke flytt overkroppen frem og tilbake. Hold 
ryggraden rett mens du lener deg tilbake. Ikke 
rund korsryggen. Trekk sammen magen for å 
stabilisere overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: PÅ/TOPP
POSISJON43 LAT SAR FRONT

TREKK NED
BENLIFT: PÅ

START:Sitt vendt bort. Føtter på basen. Grip 
latstangen mot utsiden av håndtakene, med 
håndflatene vendt fremover.

TILBEHØR: LAT
BAR/LAT TOWER
POS.

TRIMSEPOSISJONBEVEGELSE:Bøy albuene og trekk stangen ned til 
brystet. Pause ved bunnen av bevegelsen. 
Forleng albuene og hev til start
posisjon.

TIPS:Oppretthold oppreist holdning under hele 
treningen. Ikke rund korsryggen. Hold skuldrene 
trukket ned vekk fra ørene. Trekk sammen magen 
for å stabilisere overkroppen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Latissimus, biceps
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner
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MERK:Fra og med trening nr. 16 i programmet vil du legge merke til at du skal fullføre "SUPER SETS." Hva er et 
"supersett?" Det er ganske enkelt en kombinasjon av to forskjellige øvelser som utføres rett etter hverandre uten 
hvile. Så for eksempel, i trening #16 skal du utføre et supersett bestående av stående bicepscurls og stående 
hammercurls. Du vil gjøre 4 sett med Biceps Curls (12 reps hver)
og deretter umiddelbart begynne å utføre 4 sett med Standing Hammer Curl (8 reps hver.)

TRENING #16 (60 sek pause mellom alle settene)
• Dødløft med rett ben - 4 x 12
• Enkelarms skulderpress - 4 x 12 + 12
• Legkrøller - 4 x 12 + 12
• Skuldertrekk, stående laterale heving og stående bakre deltoidrader - 4 x 10 + 10 + 10
• Stående hoftefleksjon, liggende hoftebortføring og adduksjon - 4 x 10 + 10 + 10

• SUPERSETT • Stående biceps-krøller - 4 x 12
• Stående Hammer Curls - 4 x 8

• Legghevninger - 4 x 10 +10 +10 (tærne inn, ut og rett)
• Sittende spinalforlengelse - 4 x 12

UKE 5 TRENING #17 (60 sek pause mellom alle settene)
• SUPERSETT • Knebøy - 5 x 8

• Squats med enkeltbein - 5 x 8

• SUPERSETT • Sittende brystpress - 5 x 8
• Brystfluer - 5 x 8

• SUPERSETT • Sittende benforlengelser - 2 x 8
• Stående hoftebortføring - 2 x 8

• SUPERSETT • Lat Bar Front Pull Down - 5 x 8
• Stående triceps-pushdowns - 5 x 8
• Brystpress med lukket grep - 5 x 8

• Ab Crunch - 4 x 10 – 4 sekunders hold i bøyd posisjon
• Oblique Crunch m/Twists - 4 x 10 + 10

TRENING #18 (60 sek pause mellom alle settene)
• Dødløft med rett ben - 5 x 8
• Sittende skulderpress - 5 x 8
• Legkrøller - 5 x 8 + 8
• Skuldertrekk, stående sidehevinger og stående fronthevinger - 5 x 8 + 8 + 8
• Stående hoftefleksjon, liggende hoftebortføring og adduksjon - 5 x 8 + 8 + 8
• Stående biceps-krøller - 5 x 8
• Legghevninger - 5 x 8 + 8 + 8 (tærne inn, ut og rett)
• Sittende spinalforlengelse - 5 x 8

TRENING #19 (60 sek pause mellom alle settene)
• SUPERSETT • Knebøy - 5 x 8

• Squats med enkeltbein - 5 x 8 + 8

• SUPERSETT • Sittende brystpress - 5 x 8
• Enkelarms sittende brystpress - 5 x 8 + 8

• SUPERSETT • Sittende benforlengelse - 2 x 8
• Legkrøller - 2 x 8

• SUPERSETT • Enkelarms skrå brystpress - 2 x 8 + 8
• Enarms stående rader - 2 x 8 + 8

• SUPERSETT • Reverse Grip Pull Down - 5 x 8
• Stående triceps-pushdowns - 5 x 8

• Ab Crunch - 3 x 10 – 4 sekunders hold - mens du bøyer deg

• Oblique Crunch - 2 x 10 + 10
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TRENING #20 (60 sek pause mellom alle settene)
• Dødløft med rett ben - 5 x 8
• Enkelarms skulderpress - 5 x 8 + 8
• Legkrøller - 5 x 8 + 8
• Skuldertrekk, stående sidehevinger og stående bakre deltoidrader - 5 x 8 + 8 + 8
• Stående hoftefleksjon, liggende hofteabduksjon og adduksjon - 3 x 8 + 8 + 8
• Stående biceps-krøller - 5 x 8
• Legghevninger - 5 x 8 + 8 + 8 (tærne inn, ut og rett)
• Sittende spinalforlengelse - 5 x 8

UKE 6TRENING #21 (60 sek pause mellom alle settene)
• SUPERSETT • Squats med enkeltbein - 5 x 8 + 8

• Knebøy - 5 x 8
• Knebøy - 1 x ? – Gjør ett sett i 45 sekunder og gjør så mange som mulig uten å stoppe

• SUPERSETT • Enkelarms sittende brystpress - 5 x 8
• Sittende brystpress - 5 x 8

• Sittende brystpress - 1 x ? – Gjør ett sett i 45 sekunder og gjør så mange som mulig uten å stoppe
• Sittende benforlengelser - 2 x 8

• SUPERSETT • Brystfluer - 5 x 8
• Lat Bar Front Pull Down - 2 x 8

• Lat Bar Pull Downs - 1 x ? – Gjør ett sett i 45 sekunder og gjør så mange som mulig uten å stoppe
• Ab Crunch - 4 x 10 – 5 sekunders hold - mens den er bøyd

• Oblique Crunch - 2 x 10 + 10
• Stående stammerotasjon - 2 x 12 + 12

TRENING #22 (60 sek pause mellom alle settene)
• Dødløft med rett ben - 5 x 8
• Sittende skulderpress - 5 x 8
• Legkrøller - 5 x 8 + 8
• Skuldertrekk, stående sidehevinger og stående fronthevinger - 5 x 8 + 8 + 8
• Stående hoftefleksjon, liggende hofteabduksjon og adduksjon -5 x 8 + 8 + 8
• Stående biceps-krøller - 5 x 8
• Legghevninger - 5 x 8 + 8 + 8 (tærne inn, ut og rett)
• Sittende spinalforlengelse - 5 x 8

TRENING #23 (60 sek pause mellom alle settene)
• SUPERSETT • Knebøy med enkeltben - 4 x 8, 1 x 12

• Knebøy - 4 x 8, 1 x 12

• SUPERSETT • Enkelarms sittende brystpress - 4 x 8 + 8, 1 x 12 + 12
• Sittende brystpress - 4 x 8, 1 x 12

• SUPERSETT • Sittende benforlengelse - 2 x 8 + 8, 1 x 12 + 12
• Benkrøller - 2 x 8, 1 x 12

• SUPERSETT • Skrått brystpress - 1 x 8, 1 x 12
• Stående rader - 1 x 8, 1 x 12

• SUPERSETT • Reverse Grip Pull Down - 3 x 8, 1 x 12
• Sittende overhead Triceps Extension - 3 x 8, 1 x 12
• Brystpress med lukket grep - 3 x 8, 1 x 12

• SUPERSETT • Ab Crunch - 3 x 8, 1 x 12 – 4 sekunders hold i bøyd stilling
• Oblique Crunch - 3 x 8 + 8, 1 x 12 + 12

32



BIO FORCE® ØVELSER BRYST OG RYGG

SETE: PÅ/TOPP
POSISJON38 BRYSTEFLYE MED SKÅNENDE

START:Sitt vendt bort. Grepehåndtak med armer 
åpne til sidene. Håndflatene vender frem.

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:
HÅNDTAKBEVEGELSE:Lukk og vinkle armene oppover til 

hodehøyde. Pause ved slutten av bevegelsen. 
Åpne og senk armene til startposisjon. TRIMSEPOSISJON
TIPS:Hold armene nesten strake under hele 
treningen. Ikke bøy albuene ved slutten av 
bevegelsen. Albuer og håndledd på linje med 
skuldrene. Hold oppreist stilling i sittende 
stilling. Trekk sammen magen for å stabilisere 
ryggen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Pectoralis, fremre deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels

SETE: PÅ/TOPP
POSISJON39 ENKELARM SKRÅLING

BRYSTFLYE
BENLIFT: PÅ

START:Sitt vendt bort. Ta tak i det ene håndtaket med 
armen åpen til siden. Håndflaten vendt foran. TILBEHØR:

HÅNDTAK
BEVEGELSE:Lukk og vinkle armen oppover til 
hodehøyde. Håndtak til midtlinjen i 
pannen. Pause ved slutten av bevegelsen. 
Åpne til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armen nesten rett gjennom hele 
treningen. Ikke bøy albuen ved slutten av 
bevegelsen. Unngå å rotere overkroppen mens du 
presser. Hold oppreist stilling i sittende stilling. 
Trekk sammen magen for å stabilisere ryggen. 
Utfør på begge sider.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Pectoralis, fremre deltoider

VANSKELIGHETSNIVÅ: Middels/Avansert

SETE: PÅ/TOPP
POSISJON40 AVSLAG BRYST

TRYKK
BENLIFT: PÅ

START:Sitt vendt bort med hoftene fremover på 
setet, skuldrene berører ryggstøtten. 
Grepehåndtak med vaier under armene. 
Albuene bøyd 90 grader på skuldernivå.

TILBEHØR:
HÅNDTAK

TRIMSEPOSISJON
BEVEGELSE:Strekk ut albuene og press armene 
fremover og nedover. Pause ved slutten av 
bevegelsen. Bøy albuene tilbake til
startposisjon.
TIPS:Press armene ned til hoftenivå. Hold albuene 
på linje med skuldrene og håndleddene rette. 
Oppretthold rett ryggradsposisjon mens du lener 
deg tilbake. Ikke rund korsryggen. Trekk sammen 
magen for å stabilisere ryggen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Pectoralis, triceps,
fremre deltoider

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels
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SETE: PÅ/TOPP
POSISJON35 ENKELARM

BRYSTPRESS FOR SKÅN
BENLIFT: PÅ

START:Sitt vendt bort. Ta tak i det ene håndtaket 
med håndflaten ned. Albue bøyd 90 grader på 
skuldernivå. Kabel over arm.

TILBEHØR:
HÅNDTAK

BEVEGELSE:Strekk ut albuen og press armen til 
oppover. Pause ved slutten av bevegelsen. 
Bøy albuen tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Press armen fremover og oppover i 
buebevegelse. Håndtak til hodehøyde ved slutten 
av bevegelsen. Unngå å rotere overkroppen mens 
du presser. Hold oppreist stilling i sittende stilling. 
Trekk sammen magen for å stabilisere ryggen. 
Utfør på begge sider.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Pectoralis, triceps,

fremre deltoider

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

SETE: PÅ/TOPP
POSISJON36 BRYSTFLYE

START:Sitt vendt bort. Grepehåndtak med armer 
åpne til sidene. Håndflatene vender frem.

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:
HÅNDTAKBEVEGELSE:Lukk armene foran brystet. Pause 

ved slutten av bevegelsen. Åpne armene til 
startposisjon. TRIMSEPOSISJON
TIPS:Hold armene nesten strake under hele 
treningen. Ikke bøy albuene ved slutten av 
bevegelsen. Albuer og håndledd på linje med 
skuldrene. Hold oppreist stilling i sittende 
stilling. Trekk sammen magen for å stabilisere 
ryggen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Pectoralis, fremre deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: PÅ/TOPP
POSISJON37 ENKELARM

BRYSTFLYE
BENLIFT: PÅ

START:Sitt vendt bort. Ta tak i det ene håndtaket med 
armen åpen til siden. Håndflaten vendt foran.

TILBEHØR:
HÅNDTAK

BEVEGELSE:Lukk armen foran brystet. Håndtak til 
midtlinjen på brystet. Pause ved slutten av 
bevegelsen. Åpne armen til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armen nesten rett gjennom hele 
treningen. Ikke bøy albuen ved slutten av 
bevegelsen. Unngå å rotere overkroppen mens du 
presser. Hold oppreist stilling i sittende stilling. 
Trekk sammen magen for å stabilisere ryggen. 
Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Pectoralis, fremre deltoider
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert
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8 UKER PLAN FOR KROPPSOMFORMING

TRENING #24 (60 sek pause mellom alle settene)
• Dødløft med rett ben - 3 x 8, 1 x 12
• Enkelarms skulderpress - 3 x 8 + 8, 1 x 12 + 12
• Legkrøller - 1 x 8 + 8, 3 x 6 + 6
• Skuldertrekninger, stående sidehevinger og stående bakre deltoidrader - 

3 x 8 + 8 + 8, 1 x 12 + 12 + 12
• Stående hoftefleksjon, liggende hoftebortføring og adduksjon - 3 x 8 + 8 + 8, 1 x 12 + 12 + 12

• SUPERSETT • Stående biceps-krøller - 3 x 8, 1 x 12
• Stående Hammer Curls - 3 x 8, 1 x 12

• Legghevninger - 3 x 8 + 8 + 8, 1 x 12 + 12 + 12 (tærne inn, ut og rett)
• Sittende spinalforlengelse - 3 x 8, 1 x 12

UKE 7
TRENING #25 (60 sek pause mellom alle settene)

• SUPERSETT • Knebøy med enkeltben - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 1 x 20 + 20
• Knebøy - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20

• SUPERSETT • Enkelarms sittende brystpress - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 1 x 20 + 20
• Sittende brystpress - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20

• SUPERSETT • Sittende benforlengelser - 1 x 10, 1 x 15, 1 x 20
• Legkrøller - 1 x 10, 1 x 15, 1 x 20

• SUPERSETT • Brystfluer - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20
• Lat Bar Front Pull Down - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20

• SUPERSETT • Brystpress med lukket grep - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20
• Sittende overhead Triceps Extension - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20

• SUPERSETT • Ab Crunch - 2 x 10 , 2 x 15, 1 x 20 – 5 sekunders hold i bøyd posisjon
• Oblique Crunch - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 1 x 20 + 20

TRENING #26 (60 sek pause mellom alle settene)
• Dødløft med rett ben - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20
• Sittende skulderpress - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20
• Leg Curls - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 1 x 20 + 20
• Skuldertrekk, stående sidehevinger og stående fronthevinger - 2 x 10 + 10 + 10, 2 

x 15 + 15 + 15, 1 x 20 + 20 + 20
• Stående hoftefleksjon, liggende hofteabduksjon og adduksjon - 2 x 10 + 10 + 10, 

2 x 15 + 15 + 15, 1 x 20 + 20 + 20
• Stående biceps-krøller - 2 x 10, 2 x 15, 1 x 20
• Kalvhevinger - 2 x 10 + 10 + 10, 2 x 15 + 15 + 15, 1 x 20 + 20 + 20 (tærne inn, ut og rett)
• Sittende spinalforlengelse - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 1 x 20 + 20

TRENING #27 (60 sek pause mellom alle settene)
• Knebøy med enkeltben - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20
• Enkelarms sittende brystpress - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 2 x 20 + 20
• Sittende enkeltbensforlengelse - 1 x 10 + 10, 1 x 15 + 15, 1 x 20 + 20
• Enkelarms skråbrystpress - 1 x 10 + 10, 1 x 15 + 15, 1 x 20 + 20
• SUPERSETT • Stående rader - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20

• Reverse Grip Pull Down - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20
• SUPERSETT • Sittende overhead Triceps Extension - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20

• Brystpress med lukket grep - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20

• SUPERSETT • Ab Crunch - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20 – 4 sekunders hold i bøyd stilling
• Oblique Crunch - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 2 x 20 + 20
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8 UKER PLAN FOR KROPPSOMFORMING

TRENING #28 (60 sek pause mellom alle settene)
• Dødløft med rett ben - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20
• Enkelarms skulderpress - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 2 x 20 + 20
• Benkrøller - 2 x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 2 x 20 + 20
• Enkelarms skuldertrekk, stående sidehevinger og stående bakre deltoidrad - 2 

x 10 + 10, 2 x 15 + 15, 2 x 20 + 20
• Stående hoftefleksjon, liggende hofteabduksjon og adduksjon - 2 x 10 + 10 + 10, 2 x 15 + 15 + 15, 2 

x 20 + 20 + 20
• Stående biceps-krøller - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20
• Legghevninger - 2 x 10 + 10 + 10, 2 x 15 + 15 + 15, 2 x 20 + 20 + 20 (tærne inn, ut og rett)
• Sittende spinalforlengelse - 2 x 10, 2 x 15, 2 x 20

TRENING #29 (60 sek pause mellom alle settene)
• Knebøy - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, x 15
• Sittende brystpress - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Sittende benforlengelser - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Brystfluer - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Lat Bar Front Pull Down - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Stående triceps-pushdowns - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Ab Crunch - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Oblique Crunch - 1 x 15 + 15, 1 x 10 + 10, 1 x 8 + 8, 1 x 6 + 6, 1 x 15 + 15

UKE 8

TRENING #30 (60 sek pause mellom alle settene)
• Markløft med rett ben - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Sittende skulderpress - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Benkrøller - 1 x 15 + 15, 1 x 10 + 10, 1 x 8 + 8, 1 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Skuldertrekk, stående sidehevinger og stående fronthevninger - 1 x 15 + 15 + 15, 1 x 

10 + 10 + 10, 1 x 8 + 8 + 8, 1 x 6 + 6 + 6, 1 x 15 + 15 + 15
• Stående hoftefleksjon, liggende hofteabduksjon og adduksjon - 1 x 15 + 15 + 15, 1 x 10 + 10 + 10, 1 

x 8 + 8 + 8, 1 x 6 + 6 + 6, 1 x 15 + 15 + 15
• Stående biceps-krøller - 1 x 15, 1 x 10, 1 x 8, 1 x 6, 1 x 15
• Kalvhevinger - 1 x 15 + 15 + 15, 1 x 10 + 10 + 10, 1 x 8 + 8 + 8, 1 x 6 + 6 + 6, 1 x 15 + 15 + 15 

(tærne inn, ut og rett )
• Sittende spinalforlengelse - 1 x 15 + 15, 1 x 10 + 10, 1 x 8 + 8, 1 x 6 + 6, 1 x 15 + 15

TRENING #31 (60 sek pause mellom alle settene)
• Knebøy med enkeltben - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Enkelarms sittende brystpress - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Sittende enkeltbensforlengelse - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Enkelarms skråbrystpress - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Reverse Grip Pull Down - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15
• Sittende overhead Triceps Extension - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15
• Ab Crunch - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15
• Stående stammerotasjon - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15

TRENING #32 (60 sek pause mellom alle settene)
• Dødløft med rett ben - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15
• Enkelarms skulderpress - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Leg Curls - 2 x 15 + 15, 2 x 10 + 10, 2 x 8 + 8, 2 x 6 + 6, 1 x 15 + 15
• Stående hoftefleksjon, liggende hofteabduksjon og adduksjon - 1 x 15 + 15 + 15, 1 x 10 + 10 + 10, 1 

x 8 + 8 + 8, 1 x 6 + 6 + 6, 1 x 15 + 15 + 15
• Stående biceps-krøller - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15
• Kalvhevinger - 1 x 15 + 15 + 15, 1 x 10 + 10 + 10, 1 x 8 + 8 + 8, 1 x 6 + 6 + 6, 1 x 15 + 15 + 15 

(tærne inn, ut og rett )
• Sittende spinalforlengelse - 2 x 15, 2 x 10, 2 x 8, 2 x 6, 1 x 15
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BIO FORCE® ØVELSER BRYST OG RYGG

SETE: PÅ/TOPP
POSISJON32 SITENDE BRYSTPRESS

START:Sitt vendt bort. Grepehåndtak med 
håndflatene ned. Albuene bøyd 90 grader på 
skuldernivå. Kabler under armene.

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:
HÅNDTAK

BEVEGELSE:Strekk ut albuene og press armene 
rett frem. Pause ved slutten av bevegelsen. 
Bøy albuene tilbake til startposisjon. TRIMSEPOSISJON

TIPS:Press armene fremover i buebevegelse. 
Hold albuene på linje med
skuldre og håndledd rett. Hold oppreist 
stilling i sittende stilling. Trekk sammen 
magen for å stabilisere ryggen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Pectoralis, triceps,
fremre deltoider

VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

SETE: PÅ/TOPP
POSISJON33 ENKELARM

SITENDE BRYSTPRESS
BENLIFT: PÅ

START:Sitt vendt bort. Ta tak i det ene håndtaket 
med håndflaten ned. Albue bøyd 90 grader på 
skuldernivå. Kabel under armen.

TILBEHØR:
HÅNDTAK

BEVEGELSE:Forleng albuen og press armen rett 
frem. Pause ved slutten av bevegelsen. Bøy 
albuen tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Press armen fremover i buebevegelse. 
Hold albuen på linje med skulderen og 
håndleddet rett. Unngå å rotere overkroppen 
mens du presser. Hold oppreist stilling i 
sittende stilling. Trekk sammen magen for å 
stabilisere ryggen. Utfør på begge sider.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Pectoralis, triceps,

fremre deltoider

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

SETE: PÅ/TOPP
POSISJON34 BRYSTPRESS FOR SKÅN

START:Sitt vendt bort. Grepehåndtak med 
håndflatene ned. Albuene bøyd 90 grader på 
skuldernivå. Kabler over armer.

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:
HÅNDTAK

BEVEGELSE:Strekk ut albuene og press armene 
til oppover. Pause ved slutten av bevegelsen. 
Bøy albuene tilbake til startposisjon. TRIMSEPOSISJON

TIPS:Press armene fremover og oppover i 
buebevegelse. Håndtak til hodehøyde ved 
slutten av bevegelsen. Hold håndleddene 
rett. Hold oppreist stilling i sittende stilling. 
Trekk sammen magen til
stabilisere tilbake.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Pectoralis, triceps,
fremre deltoider

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels
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BIO FORCE® ØVELSER BEN

31 SITENDE ANKEL
INVERSJON

SETE: PÅ/TOPP
POSISJON

START:Sitt vendt mot siden. Fotsele/mansjett på 
innsiden av ankelen, annen fot på gulvet. 
Grepkant av sete. Løft benet fra gulvet og roter 
ankelen slik at tærne vender utover.

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR: FOT
SELE/ANKEL
MANsjett

BEVEGELSE:Roter ankelen til tærne vender 
innover. Pause ved slutten av bevegelsen. 
Roter ankelen tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Sitt oppreist med magen 
sammentrukket. Ikke bøy korsryggen. 
Fortsett å rotere foten omtrent 6 tommer fra 
gulvet. Utfør på begge sider

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Ankelinvertere
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner
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OPPVARMING OG AVKJØLING STREKKER

Når du utfører disse strekningene, bør bevegelsene dine være langsomme og 
jevne, uten å sprette eller rykke. Flytt inn i strekningen til du kjenner en lett 
spenning, ikke smerte, i muskelen og hold strekningen i 20 til 30 sekunder. Pust 
sakte og rytmisk. Pass på at du ikke holder pusten. Husk at alle tøyninger må 
gjøres for begge sider av kroppen.

1. Quadriceps stretch
Stå nær en vegg, stol eller annen solid gjenstand. Bruk en hånd for å 
hjelpe balansen. Bøy det motsatte kneet og løft hælen mot baken. 
Strekk deg tilbake og ta tak i toppen av foten med samme sidehånd. 
Hold de indre lårene tett sammen, trekk foten sakte mot baken til du 
kjenner en forsiktig strekk foran på låret. Du trenger ikke å ta på baken 
med hælen. Slutt å trekke når du kjenner strekningen. Hold kneskålen 
pekende rett ned og hold knærne tett sammen. (Ikke la det løftede 
kneet svinge utover.)

Hold i 20 til 30 sekunder. Gjenta for det andre benet.

2. Kalv og Achilles Stretch
Stå omtrent en armlengde unna en vegg eller stol med føttene i 
hoftebreddes avstand. Hold tærne pekte fremover, beveg deg
det ene benet inn nær stolen mens du strekker det andre benet bak deg. 
Bøy benet nærmest stolen og hold det andre benet rett, plasser hendene 
på stolen. Hold hælen på det bakre benet på bakken og flytt hoftene 
fremover. Len deg sakte fremover fra
ankel, hold bakbenet rett til du kjenner en strekk i 
leggmusklene.

Hold i 20 til 30 sekunder. Gjenta for motsatt ben.

3. Overhead/Triceps-strekk
Stå med føttene i skulderbreddes avstand og knærne lett bøyd. Løft 
den ene armen over hodet og bøy albuen, strekk ned bak
hodet med hånden mot motsatt skulderblad. Gå fingertuppene nedover 
ryggen så langt du kan. Hold denne posisjonen. Rekk opp med den 
motsatte hånden og ta tak i den bøyde albuen. Bidra forsiktig til 
strekningen ved å trekke i albuen.

Hold i 20 til 30 sekunder. Gjenta for motsatt arm.
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OPPVARMING OG AVKJØLING STREKKER

4. Ryggstrekk
Stå med bena i skulderbreddes avstand og knærne lett bøyd. Bøy 
fremover fra midjen med armene løst foran kroppen. Bøy 
forsiktig fra midjen og bøy kroppen så langt fremover som den 
kan.

Hold i 20 til 30 sekunder. Rett opp og gjenta.

5. Stående Hamstrings Stretch
Stå med bena i hoftebreddes avstand. Strekk det ene benet ut foran 
deg og hold foten flatt mot bakken. Med hendene hvilende lett på 
lårene, bøy det bakre benet og len deg litt fremover fra hoftene til du 
kjenner en strekk i baksiden av
lår. Sørg for å lene deg fremover fra hofteleddet i stedet for å 
bøye deg i midjen.

Hold i 20 til 30 sekunder. Gjenta for motsatt ben.

6. Stretch for rumpe og hofter
Legg deg flatt på ryggen med hoftene avslappet mot gulvet. Bøy det ene 
benet i kneet. Hold begge skuldrene flate på gulvet, ta forsiktig tak i det 
bøyde kneet med hendene og trekk det over kroppen
og mot bakken. Du skal føle strekk i hofter, mage og 
korsrygg.

Hold i 20 til 30 sekunder og slipp. Gjenta for motsatt side.

7. Stretch på indre lår
Sitt på gulvet og bøy bena slik at fotsålene er sammen. Plasser 
albuene på knærne. Len deg fremover fra midjen og trykk lett 
ned på innsiden av knærne. Du bør føle en strekk i musklene 
på innsiden av låret.

Hold i 20 til 30 sekunder og slipp.

8. Armtilbaketrekk
Stå med føttene i skulderbreddes avstand og tærne pekende 
fremover og med knærne lett bøyd. La armene henge avslappet på 
hver side av kroppen. Utvid brystet og trekk skuldrene bakover. Bøy 
lett i albuene og spenn hendene bak ryggen. Rett armene sakte 
mens du løfter hendene oppover. Løft hendene oppover til du føler 
mild spenning i skulder- og brystregionen.

Hold i 20 til 30 sekunder. Senk armene til sin opprinnelige posisjon og 
bøy albuene. Slipp hendene og returner dem til
dine sider.
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BIO FORCE® ØVELSER BEN

28 SITENDE ENKELBEIN
BORTFØRING

SETE: PÅ/BUND
POSISJON

START:Sitt vendt mot siden. Fotsele/mansjett på 
utvendig ankel, annen fot på gulvet. Løft benet 
parallelt med gulvet. Grep toppen av setet.

BENLIFT: AV

TILBEHØR: FOT
SELE/ANKEL

BEVEGELSE:Åpent ben til siden, tærne vendt opp. 
Pause ved slutten av bevegelsen. Gå tilbake til 
startposisjon.

MANsjett

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Sitt oppreist med magen 
sammentrukket. Ikke bøy korsryggen. Hold 
knær og tær pekende oppover mens bena 
bortføres. Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Hoftebortførere
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

29 SITENDE ENKELBEIN
ADDUKSJON

SETE: PÅ/BUND
POSISJON

START:Sitt vendt bort. Fotsele/mansjett på en 
ankel, annen fot på gulvet. Grep sete. Åpent 
ben til siden, parallelt med gulvet.

BENLIFT: AV

TILBEHØR: FOT
SELE/ANKEL

MANsjett

TRIMSEPOSISJONBEVEGELSE:Trekk benet inn i kroppens midtlinje. Pause 
ved slutten av bevegelsen. Åpne benet til 
startposisjon.

TIPS:Sitt oppreist med magen 
sammentrukket. Ikke bøy korsryggen. Hold 
knær og tær pekende oppover som 
benaddukter. Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Hip adduktorer
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

30 SITENDE ANKEL
EVERSJON

SETE: PÅ/BUND
POSISJON

START:Sitt vendt mot siden. Fotsele/mansjett på 
utvendig ankel, annen fot på gulvet. Grepkant av 
sete. Løft benet fra gulvet og roter ankelen slik 
at tærne vender innover.

BENLIFT: AV

TILBEHØR: FOT
SELE/ANKEL

MANsjett

TRIMSEPOSISJONBEVEGELSE:Roter ankelen til tærne vender utover. 
Pause ved slutten av bevegelsen. Roter ankelen 
tilbake til startposisjon.

TIPS:Sitt oppreist med magen 
sammentrukket. Ikke bøy korsryggen. 
Fortsett å rotere foten omtrent 6 tommer 
fra gulvet. Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Ankelen går utover

VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner
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BIO FORCE® ØVELSER BEN

MUSKELGRUPPER
UTØVET:

25 LIGGENDE HØFTEROTASJON SETE: AV
BENLIFT: AVgluteals,

hamstrings,
hofteadduktorer, hofte

bøyer,
mage

START:Ligg på ryggen vendt bort, skuldrene på 
basen. Fotseler/mansjetter på ankler. Grip 
bunn av ramme. Løft bena 6 tommer fra 
gulvet.

TILBEHØR:
FOTSELE/
ANKELMANsjett

LEVEL AV
VANSKELIGHET:

BEVEGELSE:Åpne begge bena til siden. Fortsett i 
oppadgående sirkulær bevegelse til bena er 
over hoftene. Senk til startposisjon. Omvendt 
bevegelsesretning.

TRIMSEPOSISJON
Middels/
Advanceduskel,
Gesäßmuskel, Bauch TIPS:Hold bena rette mens du beveger deg i 

sirkulært mønster. Ikke bøy deg for mye tilbake fra 
gulvet. Trekk sammen magen for å stabilisere 
ryggen. Opptre i begge
veibeskrivelse.

SCHWIERIG-
KEITSGRAD:
Fortgeschrittener /
Profi

26 ENKELBEIN
LIGGENDE HØFTEROTASJON

SETE: AV
BENLIFT: AVMUSKELGRUPPER

UTØVET: TILBEHØR:
FOTSELE/
ANKELMANsjett

gluteals,
hamstrings,
hofteadduktorer, hofte

flexors, abdominals

START:Ligg på ryggen vendt bort, skuldrene på 
basen. Fotseler/mansjetter på ankler. Grip 
bunn av ramme. Løft bena 6 tommer fra 
gulvet.

BEVEGELSE:Åpne det ene benet til siden. Fortsett i 
oppadgående sirkulær bevegelse til benet er 
over hoften. Senk til startposisjon. Omvendt 
bevegelsesretning.

LEVEL AV
VANSKELIGHET:

TRIMSEPOSISJON

Avansert

TIPS:Hold benet rett mens du beveger deg i 
sirkulært mønster. Ikke bøy deg for mye tilbake fra 
gulvet. Trekk sammen magen for å stabilisere 
ryggen. Opptre i begge
veibeskrivelse. Utfør på begge sider.

SETE: AV
BENLIFT: AV

27 SITENDE SINGEL
BEINPRESS

TILBEHØR: FOT
SELE/ANKEL
MANsjettSTART:Sitt vendt bort. Fotsele/mansjett på en 

ankel, annen fot på gulvet. Bøy kneet og 
løft foten til setehøyde.
Grep sete. TRIMSEPOSISJON

BEVEGELSE:Strekk ut kneet til benet er rett og 
parallelt med gulvet. Pause ved slutten av 
bevegelsen. Bøy kneet til start
posisjon.

TIPS:Sitt oppreist med magen 
sammentrukket. Hold knær og tær 
pekende oppover. Press benet 
fremover. Ikke la benet åpne seg til 
siden. Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:setemuskler, quadriceps,
hamstrings

VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner
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BIO FORCE ÆTRENINGSINDEKS
Utvikle din biokraft ÆTrene
Valgene du tar om frekvensen (hvor ofte), varigheten (hvor lenge) og intensiteten (hvor 
hardt) du skal trene med, vil direkte påvirke resultatene dine.

Før du begynner noen treningsøkter på Bio ForceÆmosjonist, bør du først bestemme ditt 
nåværende kondisjonsnivå. Følgende er retningslinjer som du kan bruke for å bestemme 
kondisjonsnivået ditt, men husk at dette bare er retningslinjer. Du må alltid lytte til kroppen din. 
Start på et nivå som er behagelig for deg og fremgang fornuftig.

Nybegynner – Ingen tidligere treningserfaring, eller har ikke trent på lenge.

Middels – Har utført øvelser regelmessig i tre måneder eller mer.

Avansert – Har utført øvelser regelmessig i seks måneder eller mer.
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BIO FORCE ÆTRENINGSINDEKS

BEN 43. Lat Bar Front Pull Down
44. Enkel arm overhåndstrekk ned
45. Omvendt grep Pull Ned
46.   Enkelarms reversert grep trekk ned

47. Nøytralt Grip Pull Down

48. Enkelarms nøytralt grep Pull Ned
49. Sittende pull over

50. Enkelarms sittende overtrekk

51. Straight Arm Lateral Pull Down
52. Enkel rett arm lateralt nedtrekk
53. Stående rad - nøytral posisjon
54. Enarms stående rad - nøytral posisjon
55. Stående rad - Overhåndsposisjon
56. Enarms stående rad - Overhåndsposisjon
57. Stående rad - underhåndsposisjon
58. Enarms stående rad - underhåndsposisjon
59. Stående rett arm Trekk ned

1. Knebøy

2. Single Leg Squat
3. Omvendt utfall
4. Sittende benforlengelse

5. Sittende enkeltbensforlengelse

6. Rett bein dødløft
7. Rett stang dødløft
8. Legkrøller
9. Kalvereiser

10. Eversion Calf Raises
11. Inversjon kalv reiser
12. Enkeltbensspark tilbake

13. Stående benpress
14. Stående hoftefleksjon

15. Stående hofteforlengelse

16. Stående hoftebortføring

17. Stående hofteadduksjon

18. Liggende hofteforlengelse

19. Liggende hoftebortføring/adduksjon

20. Liggende enkeltbens bortføring/adduksjon

21. Liggende dobbeltbeinpress

22. Liggende enkeltbeinpress

23. Saksespark
24. Flutter-spark
25. Liggende hofterotasjon

26. Enkeltbens liggende hofterotasjon

27. Sittende enkeltbeinpress

28. Sittende bortføring av enkeltben

29. Sittende Single Leg Adduction

30. Sittende ankel Eversion

31. Sittende ankelinversjon

SKULDER
60. Sittende skulderpress
61. Enkelarms skulderpress
62. Skulderen trekker på skuldrene

63. Oppreist rad
64. Stående frontheving
65. Enkelarms stående frontheving
66. Stående lateral heving
67. Enkelarms stående sideheving
68. Stående bakre deltoidrader
69. Enarms stående bakre deltoidrader
70. Kabelkryss bak
71. Sittende forhøyning

72. Enkelarms sittende frontheving

73. Sittende lateral heving

74. Enkelarmssittende sideheving
75. Rotatormansjett - Lav utvendig rotasjon

76. Rotator Cuff - Intern rotasjon
77. Rotatormansjett - Høy utvendig rotasjon

78. Straight Arm Pull-Back
79. Rotatormansjett - Diagonal utvendig rotasjon

80. Rotator Cuff - Diagonal intern rotasjon

BRYST OG RYGG
32. Sittende brystpress
33. Enarms sittende brystpress
34. Skrått brystpress
35. Enkelarms skrå brystpress
36. Brystflue
37. Single Arm Chest Flye
38. Incline Chest Flye
39. Enkel arm skråning bryst Flye

40. Avslå brystpress
41. Brystpress med lukket grep

42. Lat Bar Pull Down

VÅPEN

81. Stående Biceps Curl
82. Enkelarm Stående Biceps Curl
83. Stående Hammer Curl
84. Single Arm Standing Hammer Curl
85. Stående omvendt krøll
86. Enkelarm Stående Reverse Curl
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22 LIGGENDE SINGEL
BEINPRESS

SETE: AV
BENLIFT: AV

START:Ligg på ryggen vendt bort, skuldrene 
på basen. Fotseler/mansjetter på ankler. 
Grip bunn av ramme. Bøy hofte og kne på 
ett ben.

TILBEHØR:
FOTSELE/
ANKELMANsjett

TRIMSEPOSISJON
BEVEGELSE:Forleng hofte og kne til benet er rett. 
Pause ved slutten av bevegelsen. Gå tilbake til 
startposisjon.

TIPS:Hold kneet på linje med skulderen under 
hele treningen. Ikke bøy deg for mye tilbake 
fra gulvet når benet strekker seg. Trekk 
sammen magen for å stabilisere ryggen. 
Utfør på begge sider.TRENING AV MUSKELGRUPPER:setemuskler, quadriceps,

hamstrings, mage
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

23 SAKSPARK SETE: AV
BENLIFT: AV

START:Ligg på ryggen vendt bort, skuldrene 
på basen. Fotseler/mansjetter på ankler. 
Grip bunn av ramme. Løft ett ben vinkelrett 
på gulvet.

TILBEHØR:
FOTSELE/
ANKELMANsjett

BEVEGELSE:Underben rett ned til gulvet. Løft 
det andre benet samtidig. Fortsett 
alternerende ben i "sakse"-bevegelse.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold bena rette mens du løfter og 
senker. Ikke la bena åpne seg til siden. 
Hold knærne på linje med
skuldre under hele treningen. Ikke bøy deg for 
mye tilbake fra gulvet. Trekk sammen magen 
for å stabilisere ryggen.TRENING AV MUSKELGRUPPER:Gluteals, hamstrings

VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

24 FLUTTER SPARKER SETE: AV
BENLIFT: AV

START:Ligg på ryggen vendt bort, skuldrene på 
basen. Fotseler/mansjetter på ankler. Grip bunn 
av ramme. Løft det ene benet 12 tommer fra 
gulvet.

TILBEHØR:
FOTSELE/
ANKELMANsjett

BEVEGELSE:Underben rett ned til gulvet. Løft det 
andre benet 12 tommer fra gulvet samtidig. 
Fortsett vekslende ben i små "fladdere"-
bevegelser.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold bena rette mens du løfter og 
senker. Ikke la bena åpne seg til siden. Hold 
knærne på linje med skuldrene under hele 
treningen. Ikke bøy deg for mye tilbake fra 
gulvet. Trekk sammen magen for å 
stabilisere ryggen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Gluteals, hamstrings, 
abdominals
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels
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19 LIGGENDE HØFT
BORTFØRING/

ADDUKSJON

SETE: AV
BENLIFT: AV

TILBEHØR:
FOTSELE/
ANKELMANsjett

START:Ligg på ryggen vendt bort, skuldrene på 
basen. Fotseler/mansjetter på ankler. Grip 
bunn av ramme. Løft bena 6 tommer fra 
gulvet. TRIMSEPOSISJON

BEVEGELSE:Åpne begge bena til siden. Pause ved 
slutten av bevegelsen. Lukk bena
tilbake til startposisjon.
TIPS:Hold begge bena rette og løftet fra 
gulvet mens du åpner og lukker.
Ikke bøy deg for mye tilbake fra gulvet. Trekk 
sammen magen for å stabilisere ryggen. Endre 
ved å senke ett ben til gulvet og utføre på den 
ene siden.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Hofteadduktorer, 
hoftebøyere, mage
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

20 LIGGENDE ENKELBEIN
BORTFØRING/

ADDUKSJON

SETE: AV
BENLIFT: AV

TILBEHØR:
FOTSELE/
ANKELMANsjett

START:Ligg på ryggen vendt bort, skuldrene på 
basen. Fotseler/mansjetter på ankler. Grip 
bunn av ramme. Løft bena 6 tommer fra 
gulvet. TRIMSEPOSISJON

BEVEGELSE:Åpne det ene benet til siden. Pause ved 
slutten av bevegelsen. Lukk benet tilbake til 
startposisjon.

TIPS:Hold ikke-bevegelige ben rett og løftet fra 
gulvet mens du åpner og lukker det andre benet. 
Ikke bøy deg for mye tilbake fra gulvet. Trekk 
sammen magen for å stabilisere ryggen. Endre ved 
å senke ikke-bevegelige ben til gulvet. Utfør på 
begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Hofteadduktorer, 
hoftebøyere, mage
VANSKELIGHETSNIVÅ:Avansert

21 LIGGENDE DOBBELT
BEINPRESS

SETE: AV
BENLIFT: AV

START:Ligg på ryggen vendt bort, skuldrene 
på basen. Fotseler/mansjetter på ankler. 
Grip bunn av ramme. Bøy hofter og knær.

TILBEHØR:
FOTSELE/
ANKELMANsjett

BEVEGELSE:Strekk ut hofter og knær til bena er 
rette. Pause ved slutten av bevegelsen. Gå 
tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold knærne på linje med skuldrene under 
hele treningen. Ikke bøy deg for mye tilbake 
fra gulvet når bena strekker seg. Trekk 
sammen magen for å stabilisere ryggen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:setemuskler, quadriceps,
hamstrings, mage
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert
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86. Enkelarm Stående Reverse Curl
87. Buet Bar Biceps Curl
88. Bizeps-Curls mit Obergriff an gebogener Stange

89. Konzentrations-Curls sitzend

90. Unterarm-Curls sitzend
91. Unterarm-Curls mit Obergriff sitzend

92. Trizepsstrecken überkopf
93. Trizepsstrecken überkopf einarmig

94. Trizepsdrücken
95. Trizepsdrücken mit Untergriff

96. getrenntes Trizepsdrücken
97. Trizepsdrücken einarmig

98. Trizepsdrücken einarmig mit Obergriff

99. Trizeps-Kickbacks einarmig
100. Trizeps-Kickbacks einarmig mit Untergriff

101. Trizeps-Kickback
102. Trizeps-Kickbacks mit Untergriff

103. Dips
104. Dips einarmig
105. Trizeps-Streker gekreuzt

ABS & nedre rygg

106. Bauch Crunches
107. Schräge Crunches
108. Oberkörperdrehen stehend

109. Seitbeugen
110. Rückenstrecker sitzend
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1 KNEBØY SETE: AV
BENLIFT: AV

START:Stativ vendt ramme. Føtter med hoftebreddes 
avstand på basen. Håndtak på skuldrene. TILBEHØR:

HÅNDTAK
BEVEGELSE:Flex knær, hofter og ankler. 
Senk til lårene er parallelle med gulvet 
eller litt høyere. Trykk opp til 
startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold knærne på linje med tærne. 
Senter vekt over buer, ikke tær eller hæler.
Løft brystet og hold ryggen rett mens hoftene 
senkes. Hold hodet løftet og på linje med 
ryggraden. Trekk sammen magen til
stabilisere tilbake.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:gluteals,
hamstrings,
quadriceps

VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

2 ENBEN KNEBØY SETE: AV
BENLIFT: AV

START:Stativ vendt ramme. Delt benstilling 
med bakre hæl løftet. Grep
håndtak ved skuldrene.

TILBEHØR:
HÅNDTAK

BEVEGELSE:Flex knær, hofter og ankler. Senk 
til forlåret er parallelt med gulvet eller litt 
høyere. Trykk opp til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold vekten på fremre ben og fremre kne 
på linje med tærne. Juster skuldrene over 
hoftene. Løft brystet og hold ryggen rett mens 
du senker. Kontrakt
magen for å stabilisere ryggen. 
Utfør på begge sider.TRENING AV MUSKELGRUPPER:setemuskler, hamstrings,

quadriceps

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert/profi

SETE: AV
BENLIFT: AV

3 REVERSE LUNGE

TILBEHØR:
HÅNDTAKSTART:Stativ vendt ramme. Føtter med 

hoftebreddes avstand på basen. Grepehåndtak 
foran skuldrene.

BEVEGELSE:Gå tilbake med ett ben i 
utfallsposisjon. Senk til forlåret er 
parallelt med gulvet eller litt høyere. 
Trykk tilbake opp til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold vekten på fremre ben og fremre kne 
på linje med tærne. Løft brystet og hold 
ryggen rett mens du senker. Trekk sammen 
magen for å stabilisere ryggen. Utfør på 
begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:setemuskler, hamstrings,
quadriceps

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert/Profi
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16 STÅENDE HØFT
BORTFØRING

SETE: AV
BENLIFT: AV

START:Stå vendt mot siden. Fotsele/mansjett på 
utvendig ankel, innvendig fot på base. Ta tak i 
toppen av ryggstøtten.

TILBEHØR:
FOTSELE/
ANKELMANsjett

BEVEGELSE:Løft benet til side, tærne vendte frem. 
Pause ved slutten av bevegelsen. Senk til 
startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold beinet rett mens du løfter. Løft benet 
rett til side. Unngå å vinkle ben foran eller bak, 
eller å løfte tærne. Oppretthold oppreist 
kroppsstilling. Ikke tipp kroppen mens ben løftes. 
Trekk sammen magen for å stabilisere ryggen. 
Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Hip abduc-
tors
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

17 STÅENDE HØFT
ADDUKSJON

SETE: AV
BENLIFT: AV

START:Stå vendt mot siden. Fotsele/mansjett på 
innsiden av ankelen, utvendig fot på basen. Ta 
tak i toppen av ryggstøtten.

TILBEHØR:
FOTSELE/
ANKELMANsjett

BEVEGELSE:Trekk innsiden av benet over 
støttebenet, tærne vendte frem. Pause ved 
slutten av bevegelsen. Gå tilbake til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Trekk arbeidsbenet foran støttebenet. 
Oppretthold oppreist kroppsstilling. Ikke tipp 
kroppen når benet trekker over. Trekk sammen 
magen for å stabilisere ryggen. Utfør på begge 
sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Hip adduc-
tors
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner

18 LIGGENDE HØFT
UTVIDELSE

SETE: AV
BENLIFT: AV

START:Ligg på ryggen vendt bort, skuldrene 
på basen. Fotseler/mansjetter på ankler. 
Grip bunn av ramme. Løft ett ben vinkelrett 
på gulvet.

TILBEHØR:
FOTSELE/
ANKELMANsjett

TRIMSEPOSISJON
BEVEGELSE:Underben rett ned til gulvet. 
Pause ved slutten av bevegelsen. Hev sakte 
til startposisjon.

TIPS:Hold beinet rett mens du løfter og senker. 
Ikke la benet åpne seg til siden. Hold kneet på 
linje med skulderen under hele treningen. Ikke 
bøy deg for mye tilbake fra gulvet. Trekk sammen 
magen for å stabilisere ryggen. Utfør på begge 
sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Gluteals, hamstrings
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner
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1. 3 REVERSE KALV
HEVER

SETE: AV
BENLIFT: AV

START:Stativ vendt ramme. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Tærne vendt 
utover. Håndtak på sidene av kroppen.

TILBEHØR:
FOTSELE/
ANKELMANsjett

BEVEGELSE:Hev hælene, bøy på fotkuler. 
Pause på toppen av bevegelsen. Senk 
hælene til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armer og ben rett. Trekk sammen 
magen for å stabilisere ryggen. Oppretthold 
oppreist stilling av overkroppen. Ikke len deg 
eller bøy deg forover eller bakover.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Gastrocnemius, soleus
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

14 NVERSJONSKALV
HEVER

SETE: AV
BENLIFT: AV

START:Stativ vendt ramme. Føtter med hoftebreddes 
avstand på basen. Tærne vendt innover. Håndtak på 
sidene av kroppen.

TILBEHØR:
FOTSELE/
ANKELMANsjett

BEVEGELSE:Hev hælene, bøy på fotkuler. 
Pause på toppen av bevegelsen. Senk 
hælene til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armer og ben rett. Trekk sammen 
magen for å stabilisere ryggen. Oppretthold 
oppreist stilling av overkroppen. Ikke len deg 
eller bøy deg forover eller bakover.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Gastrocnemius, soleus
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

15 ENKELBEIN
SLÅ TILBAKE

SETE: AV
BENLIFT: AV

START:Stativ vendt ramme. Fotsele/mansjett 
på en ankel, annen fot på basen. Len deg 
fremover fra hoftene. Ta tak i toppen av 
ryggstøtten med begge hender.

TILBEHØR:
FOTSELE/
ANKELMANsjett

TRIMSEPOSISJON
BEVEGELSE:Forleng hoften. Trekk benet rett bakover 
bak kroppen. Pause ved slutten av bevegelsen. 
Senk til startposisjon.

TIPS:Hold beinet rett mens du løfter. Hold deg 
fremoverlent med rett rygg. Hold armene rett for å 
stabilisere overkroppen. Trekk sammen magen for 
å stabilisere ryggen. Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Gluteals, hamstrings
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner
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4 SITENDE BEN FORLENGER SETE: PÅ/TOPP
POSISJON

START:Sitt vendt bort. Knær over øvre 
benputer. Ankler under stangputer nederst. 
Grep sete.

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:
INGENBEVEGELSE:Strekk ut knærne til bena er 

rette. Pause på toppen av 
bevegelsen. Senk til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Sitt oppreist med magen 
sammentrukket. Ikke len deg tilbake mot 
setet. Hold kneskålene på linje med 
bevegelsespunktet på stangen.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Quadriceps
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner x

5 SITENDE ENKELBEIN
UTVIDELSE

SETE: PÅ/TOPP
POSISJON

START:Sitt vendt bort. Knær over øvre 
benstøtter. Ankler under stangputer 
nederst. Grep sete.

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:
INGEN

BEVEGELSE:Strekk det ene kneet til benet er rett. 
Pause på toppen av bevegelsen. Senk til 
startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Sitt oppreist med magen 
sammentrukket. Ikke len deg tilbake mot 
setet. Hold kneskålene på linje med
bevegelsespunktet til stangen. Utfør på 
begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Quadriceps
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/ x
Avansert

6 RETT BEN
DØDLØFT

SETE: PÅ/TOPP
POSISJON

START:Stå med ansiktet bort. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Bøy i 
hoftene og grip håndtakene mellom bena.

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:
HÅNDTAK

BEVEGELSE:Forleng hofter og rygg. Stå oppreist, 
trekk håndtakene opp til forsiden av 
bekkenet. Bøy i hoftene og senk til
startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armer og ben rett. Hengsel opp og 
ned fra hoftene. Ikke rund korsryggen eller 
bøy knærne. Trekk sammen magen for å 
stabilisere ryggen. Bøy fremover til brystet 
er parallelt med gulvet eller litt høyere og litt

strekk kjennes i hamstrings.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Hamstrings, lumbale spinal-
ekstensorer

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert/ Profi
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7 RETT BAR
DØDLØFT

SETE: AV

BENLIFT: AV

START:Stativ vendt ramme. Føtter hoftebreddes 
avstand på basen med bøyde knær. Bøy fremover i 
hoftene og ta tak i latstangen
foran leggen.

TILBEHØR:
LAT BAR/FRONT
POSISJON

TRIMSEPOSISJON
BEVEGELSE:Forleng hofter og rygg. Stå 
oppreist, trekk stangen til fremre lår. Bøy 
knær og hofter og senk til startposisjon.

TIPS:Hold armer og rygg rett med bryst og hode 
løftet. Hengsel opp og ned fra hoftene. Ikke 
rund korsryggen. Trekk sammen magen for å 
stabilisere ryggen. Bøy deg fremover til en liten 
strekk merkes i hamstrings.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Hamstrings, lumbal spinal 
extensorer, setemuskler

VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

8 BENKRØLLER SETE: PÅ/TOPP
POSISJON

START:Stativ vendt ramme. Ett lår mot den 
øverste benstangen. Samme sideankel 
under benpute. Ta tak i toppen av 
ryggstøtten med samme sidearm.

BENLIFT: PÅ

TILBEHØR:
INGEN

BEVEGELSE:Bøy kneet til nedre pute er nær 
baken. Pause på toppen av bevegelsen. Senk 
til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Len deg litt fremover med hele kroppen. 
Hold ryggen rett mens du krøller benet. Trekk 
sammen magen for å stabilisere ryggen. Ikke 
løft låret vekk fra den øvre benstøtten. Utfør 
på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Hamstrings
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner x

9 KALVHEVNING SETE: FF

BENLIFT: AVSTART:Stativ vendt ramme. Føtter med hoftebreddes 
avstand på basen. Tærne vendt fremover. Håndtak 
på sidene av kroppen.

TILBEHØR:
LAT BAR/FRONT
POSISJONBEVEGELSE:Hev hælene, bøy på fotkuler. 

Pause på toppen av bevegelsen. Senk 
hælene til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armer og ben rett. Trekk sammen 
magen for å stabilisere ryggen. Oppretthold 
oppreist stilling av overkroppen. Ikke len deg 
eller bøy deg forover eller bakover.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Gastrocnemius, soleus
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner x
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10 REVERSE KALV
HEVER

SPIS: AV
BENLIFT: AV

START:Stativ vendt ramme. Føtter med 
hoftebreddes avstand på basen. Tærne vendt 
utover. Håndtak på sidene av kroppen.

TILBEHØR:
HÅNDTAK

BEVEGELSE:Hev hælene, bøy på fotkuler. 
Pause på toppen av bevegelsen. Senk 
hælene til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armer og ben rett. Trekk sammen 
magen for å stabilisere ryggen. Oppretthold 
oppreist stilling av overkroppen. Ikke len deg 
eller bøy deg forover eller bakover.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Gastrocnemius, soleus
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

11 INVERSJONSKALV
HEVER

SETE: AV
BENLIFT: AV

START:Stativ vendt ramme. Føtter med hoftebreddes 
avstand på basen. Tærne vendt innover. Håndtak på 
sidene av kroppen.

TILBEHØR:
HÅNDTAK

BEVEGELSE:Hev hælene, bøy på fotkuler. 
Pause på toppen av bevegelsen. Senk 
hælene til startposisjon.

TRIMSEPOSISJON

TIPS:Hold armer og ben rett. Trekk sammen 
magen for å stabilisere ryggen. Oppretthold 
oppreist stilling av overkroppen. Ikke len deg 
eller bøy deg forover eller bakover.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Gastrocnemius, soleus
VANSKELIGHETSNIVÅ:Middels/Avansert

12 ENKELBEIN
SLÅ TILBAKE

SETE: AV
BENLIFT: AV

START:Stativ vendt ramme. Fotsele/mansjett 
på en ankel, annen fot på basen. Len deg 
fremover fra hoftene. Ta tak i toppen av 
ryggstøtten med begge hender.

TILBEHØR:
FOTSELE/
ANKELMANsjett

TRIMSEPOSISJON
BEVEGELSE:Forleng hoften. Trekk benet rett bakover 
bak kroppen. Pause ved slutten av bevegelsen. 
Senk til startposisjon.

TIPS:Hold beinet rett mens du løfter. Hold deg 
fremoverlent med rett rygg. Hold armene rett for å 
stabilisere overkroppen. Trekk sammen magen for 
å stabilisere ryggen. Utfør på begge sider.

TRENING AV MUSKELGRUPPER:Gluteals, hamstrings
VANSKELIGHETSNIVÅ:Nybegynner
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