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Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

1 -

Underarm 8

Læg håndfladerne ned på bordet. Hold
albuerne strakte. Læn dig roligt forover så du
mærker at det strækker på bagsiden af
underarmene. Hold i 15 - 20 sekunder.

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 -

Håndledsbøjning

over en bordkant

Sid med underarmen hvilende på bordet.
Lad hånden hænge udenfor kanten. Vend
håndfladen op. Knyt hånden og bøj
håndleddet roligt op mod loftet og ned igen.
Gentag øvelsen med den anden hånd.

4 -

Rulle håndled 1

Knyt næven og rul håndleddet, først en vej
og så den anden vej. Byt hånd.

5 -

Knæstående

håndledsbøjning

m/håndvægt

Sid på knæene med underarmen hvilende
på puden. Hold håndvægten med et godt
greb og lad hånden hænge ned mod gulvet.
Bøj håndleddet og pres hånden op mod
loftet, mens underarmen beholder kontakten
med bænken. Sænk roligt tilbage og gentag
øvelsen.

6 -

Forslag til

placering af

udstyr

Arbejdstageren har god plads til
underarmene og mulighed til at benytte
datamus i forkant af tastaturet.
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7 -

Stående

håndledsbøjning

1

Stå med 90 grader i albuerne og hold
stangen med det yderste af fingerne. Bøj
fingerne og rul stangen ind i hænderne. Bøj
samtidig håndleddene op mod dig. Sænk
stangen roligt tilbage og gentag.

8 -

Knæstøttende

håndledsbøj 2

Sid let foroverbøjet med underarmene
hvilende på lårene. Hold stangen med det
yderste af fingerne, Krøl fingerne sammen
og rul stangen ind i hænderne, samtidig med
at håndfladerne bøjes op imod dig. Lad
langsomt stangen glide tilbage og gentag.
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