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Styrketræning 
- Lav korte pauser mellem sæt, der skal opbygges syre i  

musklen man træner 
 
Armbøjning (10 gentagelser x 3 sæt) 
Hold ryggen lige. Skub ryggen ud mellem skulderbladene.  
Gå langsomt ned med armene ind langs siden, inden du rammer gulvet.  
Gå hurtigt op igen. 
 
Pike press (10 gentagelser x 3 sæt) 
Stræk arme og ben, bøj hoften, så du kigger ned i gulvet. Hold ryggen lige.  
Gå langsomt ned ved kun at bøje armene, til panden næsten rammer gulvet, gå hurtigt op igen. 
 
Squat (10 gentagelser x 3 sæt) 
Hold ryggen lige. Tag helst noget vægt på nakken. Bøj langsomt ned i ben, ryg og skinneben skal 
være parallelle. Gå så langt ned at du kan holde ryggen lige. Derefter gå hurtigt op igen.  
 
Lunge (10 gentagelser x 3 sæt) – Hvert ben 
Hold ryggen lige. Tag helst noget vægt på ryggen. Tag et langt skridt frem. Gå ned i knæ til det 
bagerste ben næsten rører gulvet. Det er vigtigt, at forreste ben bevæger sig lige ud over 
storetåen. Saml benene igen, derefter skift ben.  
 
Nordic hamstring curl (10 gentagelser x 3 sæt) 
Sæt fødderne under noget stabilt eller få en til at holde fødderne. Hvis du ikke er vant til øvelsen, 
er det vigtigt, du sætter en stol foran for du ikke går for langt ned.  
Hold ryggen lige. Gå så langt frem du kan der efter slip og grib dig på armene. Derefter skub fra 
men armene til du kan trække dig op igen med baglårene.  
 
Calf curl (10 gentagelser x 3 sæt) 
Stil dig på et trappetrin eller en stepbænk. Stå på forfod med hælene ud over kanten. Tag helst 
noget vægt på ryggen. Fald så langt med hælen du kan, derefter gå op på tæer. 
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Stabilitetstræning 
- Øvelsen skal være udfordrende eller skal den gøre sværere   

 
Planke (1 minut) 
Lig dig på albuerne, skub ud i ryggen. Hold ryggen lige.   
Hold denne position i et minut eller til position ikke kan holdes med.  
Hvis dette er under et minut gentager du øvelsen til du har ligget i planken  
i et minut i alt. 
 
Side planke (1 minut) – Hver side 
Lig på siden, stræk benene. Sæt albuen i gulvet og løft hoften så kroppen er helt lige. 
Det er vigtigt begge skuldre er lige over hinanden. Hold denne position i et minut eller til position 
ikke kan holdes mere. Hvis dette er under et minut gentager du øvelsen, til du har ligget i side 
planken i et minut i alt. Øvelsen kan udvides med at strække øverste arm op i luften og føre den 
frem for kroppen gentagende gange.  
 
Bækkenløft (20 gentagelser af 5 sekunder) 
Lig dig på ryggen, buk benene og sæt fødder under numsen. Armene krydses over brystet.  
Hold ryggen lige løft bækkenet op i 5 sekunder og sænker derefter bækkenet igen.  
Hvis det er nemt at holde bækkenet lige, strækkes det ene ben under bækkenløftet.   
Dette gentages 20 gange. 
 
Lig i hul (1 minut) 
Lig på ryggen. Stræk benene og hold armene over hoved. Løft benene og overkroppen fra gulvet. 
Hold denne position i et minut eller til position ikke kan holdes med. Hvis dette er under et minut 
gentager du øvelsen, til du har ligget i planken i et minut i alt.  
Denne øvelse kan gøres sværere ved at rulle fra side til side. 
 
Et bens stand (1 minut) 
Stil dig på et let bukket ben uden sko. Ret hoften op og buk det andet ben.  
Hold denne position i et minut eller til position ikke kan holdes med. Hvis dette er under et minut 
gentager du øvelsen til du har ligget i planken i et minut i alt. 
Øvelsen gøres sværere ved at stille sig på noget blødt, evt. luk øjnene. 
Øvelsen gentages på det andet ben. 
 
Et bens hop fra side til side (1 minut) – Hvert ben 
Find en linje i gulvet eller lig evt. en snor. 
Stil dig på et ben på den ene side af snoren. 
Hop så hurtigt du kan fra side til side over snoren, dette skal gøres hurtigt og uden hælen rammer 
jorden. Gentag øvelsen i et minut på hver ben.  
 
 
 
 
 


