
Hold hver side på øvelsene 20-30 sekunder.

 
1. Nakke 2
Plasser den ene hånden på hodet og la det henge lett ned mot
skulderen. Deretter dreier du hodet litt mot denne skulderen og trekker
det forsiktig ned mot brystet slik at det strekker i nakken på motsatt
side. Sørg for å senke motsatt skulder. Hold 30 sek. og gjenta øvelsen
til den andre siden.

 
2. Nakke og skulder
Plasser hendene på ryggen, senk skuldrene og legg hodet ned mot den
ene skulderen. Hold 30 sek. og gjenta øvelsen til den andre siden.
Reps:         , Sets:        

 
3. Utside overkropp 1
Løft den ene armen over hodet og senk overkroppen langsomt til
motsatt side. Kjenn at det strekker på utsiden av overkroppen. Hold 15-
20 sek. før du gjentar øvelsen til den andre siden.
Reps:         , Sets:        

 
4. Skulder og øvre rygg
Løft den ene armen opp og bak nakken. Før den andre armen bak
ryggen og mot motsatt skulderblad. Forsøk å føre hendene mot
hverandre og ta tak i hendene og hold i 30 sek om du klarer det. Gjør
det samme på motsatt side.

 
5. Hoftebøyer 2
Stå med benene splittet og rett rygg. Plasser hendene i siden og press
hoften fram til du kjenner at det strekker over hoften. Hold 30 sek. og
gjenta øvelsen med det andre benet.

 
6. Bakside lår og legg 6
Sitt med det ene kneet på matten og strekk det andre benet framfor
deg. Ha rett rygg og plasser hendene like over kneet. Slipp
overkroppen fremover til du kjenner at det strekker på baksiden av
låret. Hold 15-20 sek. og bytt ben.
Reps:         , Sets:        

 
7. Sete 7
Sitt med strak rygg og det ene benet krysset over det andre. Bøy i
kneet, hold omkring det med begge hender, og trekk det mot motsatt
skulder til du kjenner at det strekker i setemuskulaturen. Svai i
korsryggen under hele tøyningen. Hold 30 sek. og bytt ben.
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