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Af: Viivaa Træningsekspert

Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt

Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

1 -

Triceps og bryst

Stå med front mod væggen, Placer begge
hænder bag hovedet og albuerne mod
væggen. Pres overkroppen frem og ned til
det strækkes på bagsiden af overarmene.
Hold 15-20 sek. og byt arm.

2 -

Underarm 1

Hold en strakt arm frem foran brystet med
håndfladen op. Grib omkring fingrene med
den anden hånd og træk ned og bagover,
således at håndfladen vendes frem. Når der
mærkes stræk på underarmens forside
holdes stillingen i 15-20 sek. Byt arm.

3 -

Underarm 2

Hold en strakt arm frem foran brystet med
håndfladen ned. Grib omkring fingerne med
den anden hånd og træk ned og bagover,
således at håndfladen vendes ind mod
kroppen. Når der mærkes stræk på
underarmens overside holdes stillingen i 15-
20 sek. Byt arm.

4 -

Underarm 5

Hold armene foran kroppen og placer
håndryggene mod hinanden. Pres albuerne
ned til det strækker på oversiden af
underarmene. Hold 15-20 sek.

5 -

Bryst 3

Stå i en døråbning og placér underarmene
mod dørkarmen. Læn kroppen frem til der
mærkes et stræk i brystmuskulaturen. Hold
15-20 sek.

6 -

Skulder traktion

Stå foroverbøjet og støt dig mod en bænk
eller lignende. Hold en håndvægt i hånden
og lad armen hænge tungt ned mod gulvet i
ca. 20-30 sek. Du kan eventuelt lade armen
svinge lidt frem og tilbage.
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7 -

Armpendel

Stå med god holdning. Mærk at armene er
tunge. Sving den ene arm roligt frem og
tilbage ved at svinge i skulderleddet. Øg
efter hvert sving og tag den øverste del af
ryggen med i bevægelsen, så der både
svinges i armen og drejes i overkroppen. Få
et godt "slip" i skulderleddet og hold en fin
rytme. Bøj gerne let i knæene mens armene
svinges. Kombiner evt øvelsen med fokus på
vejrtrækning.

8 -

Stående "engel"

Stå med ryggen mod væggen og bækkenet
vippet frem således at du svajer i lænden.
Træk hagen ind og pres hovedet let mod
gulvet. Hold armene ud til siden, med 90
grader i albuerne og spredte finger. Pres
underarmene mod væggen og før armene
langs væggen op over hovedet og tilbage, i
en cirkellignende bevægelse. Øvelsen skal
kunne mærkes mellem skulderbladene.

9 -

Albuestående

stabilitetsøvelse

m/bold

Start gerne øvelsen med at du står på
knæene. Placér underarmene på bolden og
løft bækkenet, således at du står på tæer og
albuer. Stram godt op i mave- og
lænderygregionen og hold kroppen strakt og
stabil. Undgå at svaje i lænden eller sænke
hoften.

10 -

"Firefod" arm og

benløft

Stå på alle fire og find neutralstillingen i
ryggen og bækkenet. Lav "flad mave" og løft
det ene ben og modsatte arm til de er i
forlængelse af kroppen. Sænk roligt tilbage
til udgangspositionen og gentag med
modsatte arm og ben.

11 -

Holdningsøvelse

med ryggen mod

væggen

Stå med ryggen mod væggen. Løft armene
og placer håndryggen mod væggen. Sørg for
at holde baghovedet mod væggen og hagen
trukket lidt ind. Pres armene let ind mod
væggen så du mærker spænding i skulder-
og rygmuskulatur samt at det strækker på
forsiden af skulder og bryst. Hold positionen
5-10 sekunder før armene føres ned igen.

12 -

Afspænding af

skulderparti 1

Stå med god holdning. Træk det ene
skulderblad ind mod rygsøjlen, og derefter
hele skulderpartiet bagud og lidt opover,
samtidig drejer hovedet til den samme side.
Hold nogle få sekunder og slip roligt ned og
løsne. Gentag til den anden side.
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13 -

Rytmisk

stabilisering

m/partner

Udøveren står med let spredte ben.
Partneren står bag udøveren og giver
rytmiske tryk på udøveren i forskellige
retninger mens udøveren forbliver i ro som
en statue.

14 -

"Pluk æbler"

Stræk armene skiftevis op mod loftet og grib
i luften som om du plukker æbler.

15 -

Hånden på

ryggen

Læg hånden på ryggen og forsøg at berøre
det modsatte skulderblad. Hold stillingen 15-
20 sekunder. Byt arm.

16 -

Rulle med

skulderne 3

Rul med begge skuldre samtidig. Forsøg at
lave store cirkler. Rul først nogen gange den
ene vej og derefter den anden vej. Armene
hænger ned langs siden.

17 -

Stående

skulderhævning 2

Stå med armene ned langs siden. Løft
skuldrene roligt op mod ørene og hold
stillingen nogle sekunder. Sænk skuldrene
og pres dem let ned, før du gentager
øvelsen.

18 -

Rulle håndled 2

Knyt næven løst. Foretag en rullebevægelse
med håndleddene. Byt retning. Rul med
begge hænder. Bevægelsen skal kun foregå
i håndleddet.
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19 -

Brystpres 1 /

Chest press

Sædehøjde: Sid med lave skuldre og et godt greb om
håndtagene. Albuerne holdes på højde med
grebet. Pres frem til armene er strakte og før
langsomt tilbage til brystet.

20 -

Roning m/støtte

smalt greb /

Vertical row

Sædehøjde: Sid oprejst med et let svaj i lænderyggen og
god kontakt med brystpuden. Tag et smalt
greb med strakte arme og fremskudte
skuldre. Træk håndtagene ind til
maveregionen. Undgå at miste kontakten
med brystpuden.Træner primært:
m.latissimus dorsi, m.teres major,
m.trapezius, m.rhomboideus. Assisterende
muskler: m.biceps brachii, m.deltoideus m.fl.

21 -

Træk til skulder 2

/ Vertical traction

Sædehøjde: Sid godt tilbage i sædet. Tag et bredt greb
og træk håndtagene ned til skulderhøjde.
Ved roligt tilbage og gentag.

22 -

LF: Biceps Curl

Sid med god støtte i ryg og albuer. Hold
skulderne tilbage mod rygpuden. Træk
hænderne op mod skulderne ved at bøje i
albuerne. Lav et markant stop og slip
kontrolleret tilbage til startpositionen.

23 -

LF: Triceps Press

Tag fat i håndtagene og hold blikket fremad.
Hold albuerne tæt til kroppen og pres
håndtagene ned til albuerne er strakte. Slip
kontrolleret til startpositionen.

24 -

Siddende biceps

curl m/udadrot.

skulder 1

Sid med støtte i ryggen. Rotér udad i
skuldrene således at håndfladerne vender
udad. Bøj i albuerne og løft hantlerne op
mod skuldrene. Sænk hantlerne og gentag.
Hold overarmene "låst" under hele
bevægelsen.Træner primært: m.biceps
brachii. Assisterende muskler: m.brachialis,
m.brachioradialis m.fl.
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25 -

Splitstående

triceps pres 3

Stå med benene i split og med den forreste
fod på midten af elastikken. Hold et fast greb
i håndtagene. Læn dig lidt fremover og bøj i
albuerne. Herfra strækker du i albuerne og
presser hænderne bagover til armene er
strakte. Sænk tilbage og gentag. Forsøg at
holde skulderne i ro og lad bevægelsen
foregå i albueleddene.

26 -

Kropshævning

m/smalt greb

Vælg over- eller underhåndsgreb og hæng i
strakte arme. Træk dig op til hagen er på
niveau med grebet. Markér slutstillingen og
sænk roligt ned igen.

27 -

BOSU: Triceps

push up

Stå på knæ foran BOSU-en med hænderne
placeret på toppen. Løft fødderne fra gulvet.
Hold overarmene ind til kroppen. Sænk
kroppen ned mod BOSU-en ved at holde
overarmene tæt ind til kroppen. Albuerne
skal pege lige bagud samtidig med at de
bøjes. Pres kroppen tilbage til
udgangspotionen ved at skubbe fra og
strække armene.
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