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Træningsprogram Træning hånd

Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

1 -

Spred fingrene

Stræk og saml fingrene således at hånden
bliver flad. Spred fingrene så meget som
muligt. Byt hånd.

2 -

Underarm

håndledsfleksorer

1

Stå mod en væg. Set håndfladen mod
væggen lige foran dig med fingrene pegende
opad. Stræk albuen så  langt du klarer. For
at øge strækket, flytter du hånden lidt nedad
på væggen. Når du mærker at det strækker
på undersiden af underarmen, så holder du
15-20 sek. Byt arm.

3 -

Underarm

håndledsekstens

orer 1

Stå mod en væg. Bøj håndleddet nedad og
placér håndryggen mod væggen foran dig.
Hold albuen strakt. Flyt hånden lidt op på
væggen for at forstærke strækket. Når du
mærker at det strækker på oversiden af
underarmen, så holder du 15-20 sek. Byt
arm.

4 -

Stræk tommel og

underarm

Hold armen strakt ud til siden med tommelen
pegende op mod loftet. Lav så en løs
knytnæve med tommelen inde i hånden. Bøj
håndleddet varsomt ned mod gulvet. Hold i
15 - 20 sekunder. Byt hånd.

5 -

Underarm 7

Løft og stræk armene ind foran kroppen.
Hold albuerne strakte og bøj håndleddene
således at håndfladerne vender mod dig.
Drej derefter armene således at fingrene
peger ud til siden. Mærk at det strækker på
oversiden af underarmene. Hold strækket
15-20 sek.

6 -

Åbn og luk

hånden

Luk hånden og knyt næven. Derefter åbner
du hånden og strækker og splitter fingrene.

© 2013 ExorLive AS ® 1 21-02-2013



 

Viivaa.dk
Af: Viivaa Træningsekspert

Træningsprogram Træning hånd

Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

7 -

Tromme med

fingrene

Læg håndfladen på bordet.Trom med
fingrene. Byt hånd.

8 -

Rulle håndled 1

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

9 -

Bøje yder- og

mellemled i

fingrene

Stræk og saml alle fingrene. Bøj alle fingrene
i mellemleddet som om du laver et
"karategreb".

10 -

Underarms

pronation-

supination

Placér underarmen og håndfladen på bordet
eller på låret, således at du slapper af i både
arm og skulder. Drej underarmen således at
håndfladen skiftevis vender op og ned.

11 -

"Ryst løs"

Lad armene hænge ret ned langs siden.
Slap af i armene og ryst hænderne i ca 5
sek. Slap helt af ligeså længe og gentag.

12 -

Klem en bold i

hånden

Hold en lille bold i hånden. Klem/squeeze
bolden i nogle sekunder og slap af. Gentag
øvelsen med den anden hånd.
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13 -

Tromme med

fingrene

Læg håndfladen på bordet.Trom med
fingrene. Byt hånd.

14 -

Knæstøttende

håndledsbøj 1

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

15 -

Underarm

supination

Sid let foroverbøjet med den ene underarm
på låret. Hold et fast greb i den ene ende af
håndvægten med håndfladen vendende
nedad, således at håndvægten er vandret.
Drej i underarmen så håndvægten kommer
til at være lodret. Sænk roligt tilbage og
gentag. Byt arm.

16 -

Siddende

håndledsstræk

m/kabel 2

Hvil armen i albuestøtten og tag fat i
håndtaget fra trækapparatet. Stræk i
håndleddet og pres helt op. Sænk hånden
roligt tilbage og gentag øvelsen.
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