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1 -

Overkrop 3

Lig med det nederste af ryggen på bolden og
god afstand mellem benene. Stræk armene
op over hovedet og forsøg at lade resten af
kroppen ligge afslappet. Når der mærkes
stræk i ryggen og på forsiden af overkroppen
holdes stillingen i 15-20 sek.

2 -

Bryst og ryg 2

Sid på knæ foran en swiss-bold med
underarmene hvilende på den. Hold armene
strakte og lad kroppen hænge tungt ned mod
gulvet, således at der mærkes et stræk på
forsiden af skulderen, i brystet og nedover
ryggen. Hold 15-20 sek.

3 -

Bryst og skulder

1

Fold hænderne bag ryggen, skyd bystkassen
frem og pres armene bagud til der mærkes
et godt stræk omkring brystet og skulderne.
Hold 15-20 sek.

4 -

Yderside

overkrop 2

Stå med ret ryg og armene hængende ned
langs siden. Sænk overkroppen til den ene
side, således at den ene hånd føres ned
langs ydersiden af låret. Mærk at det
strækker på ydersiden af kroppen. Hold
stillingen 15-20 sek. Gentag øvelsen til den
anden side.

5 -

Skulder 1

Stå med den ene arm krydset ind foran
brystet. Med den anden hånd på albuen
trækkes armen i retning af skulderen indtil
det strækker på bagsiden af skulderen. Hold
15-20 sek. og byt arm

6 -

Bryst 4

Placer swiss-bolden mod væggen i ca.
hovedhøjde. Hold den ene arm mod bolden
og læn overkroppen frem til der mærkes et
stræk i brystmuskulaturen. Hold 15-20 sek.
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7 -

Spiral drejning

Stå med hoftebreddes afstand mellem
fødderne. Lad armene hænge afslappet ned
langs siden. Start en lille rotation øverst i
kroppen. Øg rotationen nedover i ryggen
mens armene svinger tungt fra side til side.
Kombiner eventuelt med fokus på
vejrtrækning og let knæbøjning.

8 -

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.

9 -

Mobilisering øvre

del ryg i slynge 3

Sid på en firkantet pude eller en bænk ca. 50
cm foran ophængningspunktet for slyngen.
Hvil underarme og hovedet i en bred slynge.
Bevæg dig frem og sidelæns mens du
presser brystet frem/ned og strækker
brystryggen.

10 -

Transversus/Kors

et aktivering 2

Lig på ryggen med lænden i gulvet, placér
hænderne på maven, én over og én under
navlen. Træk den nederste del af maven 1 -2
cm ind mod rygsøjlen, uden at den øverste
hånd bevæger sig. Spænd bækkenbunden
samtidig.

11 -

Rygliggende

"engel"

Lig på ryggen med bøjede knæ og bækkenet
vippet frem således at du svajer godt 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 gulvet og før armene
langs gulvet op over hovedet og tilbage, i en
cirkellignende bevægelse. Øvelsen skal
kunne mærkes mellem skulderbladene.

12 -

Stående

armstræk m/bold

Læn dig med strakte arme mod bolden, der
holdes op mod væggen. Hænderne er
placerede i en skulderbreddes afstand. Find
neutralstillingen  i ryg og bækken. Lav "flad
mave, sænk overkroppen mod bolden og
pres tilbage.
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13 -

Firefodsstående

position "nakke"

Stå på alle fire. Løft hovedet således at det
er i forlængelse af kroppen. Pres den
øverste del af ryggen op mod taget således
at du undgår at "hænge " i skulderpartiet.
Træk derefter hagen ind samtidig med at
nakken forsøges gjort længere. Dette er
nakkens neutralstilling. Hold stillingen mens
du trækker vejret normalt i 10-30 sek.

14 -

Læn dig mod

væggen

Sid yderst på stolen. Kryds armene og placér
dem over hovedet. Slap af i overkroppen og
læn dig fremover mod væggen, således at
ryggen rettes ud. Mens du holder denne
position tager du en dyb indånding og puster
helt ud, samtidig med at du presser
brystbenet fremad.

15 -

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.

16 -

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.

17 -

Svigt og sving 2

Stå med skulderbreddes afstand mellem
benene. Sving armene skiftevis tungt frem
og tilbage samtidig med at du bøjer og
strækker i hofte og knæ. Bevægelsen minder
lidt om at gå på langrendsski.

18 -

Siddende

sidebøjning

Sid med armene ned langs siden. Stræk
varsomt den ene arm ned mod gulvet.
Undgå at rotere i overkroppen. Hold
stillingen i 3-5 sek og vend tilbage til
udgangspositionen.
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19 -

Siddende rotation

af overkroppen

Sid med ret ryg og rotér overkroppen til den
ene side. Forsøg at lægge armen over
stolryggen og drej indtil du mærker at det
strækker langs rygsøjlen og i overkroppen
generelt. Hold stillingen 15-20 sek. og rotér
til modsat side.

20 -

"Skyd ryg"

Sid med hænderne foldet i skødet. Løft
armene og stræk dem fremad samtidig med
at du skyder ryg. Når du mærker at det
strækker mellem skulderbladene/i ryggen
holder du stillingen nogle sekunder, før du
retter dig op igen og slapper af.

21 -

Siddende stræk

mod en stolryg

Sid med hænderne foldet bagved nakken og
hold albuerne ud til siden. Læn dig bagud
indtil du mærker at det strækker i ryggen,
mellem skulderbladene, i bryst og skuldre.
Hold stillingen i 15-20 sek.

22 -

Siddende

armstræk over

hovedet

Sid med hænderne i skødet. Stræk begge
arme over hovedet. Pust ind og ud og hold
stilllingen i 3-5 sek.

23 -

Siddende roning

1 / Pulley

Sid foroverbøjet, med let bøjede knæ og
skuldrene trukket frem. Før overkroppen
tilbage, træk håndtaget mod maveregionen,
træk skuldrene sammen. Vend roligt tilbage
til udgangspositionen og gentag.

24 -

Stående

krydstræk 1

Stå med ret ryg, pres brystet frem og hold
armene ud til siden med let bøjede albuer.
Når der mærkes stræk i brystmuskulaturen
trækkes armene ned og ind foran kroppen til
de er i hoftehøjde.Træner primært:
m.pectoralis major, m.deltoideus.
Assisterende muskler: m.biceps brachii m.fl.
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25 -

Rygbøj 1

Lig med strakte ben og lad overkroppen
hænge ned mod gulvet. Spænd maven,
krum ryggen og løft overkroppen i en rolig
piskebevægelse. I slutstillingen er kroppen
strakt og blikket rettet frem.Træner primært:
m.erector spinae, m.gluteus maximus.
Assisterende muskler: m.biceps femoris,
m.semitendinosus, m.semimembranosus.

26 -

Mavebøjning 1

Lig på ryggen med bøjede knæ og fødderne
i gulvet. Løft hovedet og overkroppen,
således at kun lænden er i kontakt med
underlaget. Sænk tilbage. Sørg for en jævn
bevægelse.Træner primært: m.rectus
abdominis. Assisterende muskler:
m.obliquus externus abdominis, m.obliquus
internus abdominis.

27 -

Armstræk 2

Hvil på hænder og fødder med udstrakt og
fikseret krop. Hænderne placeres med mere
end en skulderbreddes afstand. Sænk
overkroppen ned mod gulvet og pres op
igen, uden at knække i hoften.Træner
primært: m.pectoralis major, m.triceps
brachii. Assisterende muskler: m.deltoideus,
m.serratus anterior.
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