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Træningsprogram Træning hofte

Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

1 -

Hoftebøjer 2

Stå med benene forskudt, hæderne i siden
og ret ryg. Pres hoften frem til der mærkes et
stræk på forsiden af hoften. Hold 15-20 sek.
og gentag øvelsen med det andet ben.

2 -

Inderside lår 6

Stå på det ene knæ og placer det andet ben
strakt ud til siden. Ret dig op og læg vægten
over mod det strakte ben til det strækker på
indersiden af låret. Hold 15-20 sek. og byt
ben.

3 -

Bagside lår og

læg 8

Sid på gulvet med det ene ben strakt mens
det andet er bøjet, således at fodsålen ligger
op mod indersiden af modsatte lår. Sænk
overkroppen langsomt frem og ned uden at
krumme i ryggen. Når der mærkes et stræk
på bagsiden af benet holdes stillingen i 15-
20 sek. før der byttes ben.

4 -

Inderside lår 1

Sid på gulvet, placer fodsålerne mod
hinanden og træk fødderne ind til dig. Lad
knæene falde ud  til siden til der mærkes et
stræk på indersiderne af lårerne. Brug
eventuelt albuerne til at presse knæene fra
hinanden og hold 15-20 sek.

5 -

Sæde 2

Lig på ryggen med det ene ben krydset over
det andet, således at anklen hviler på det
modsatte knæ. Hold omkring låret og træk
det mod brystet til det strækker i
sædemuskulaturen. Hold 15-20 sek. og byt
ben.

6 -

Ryg 4

Lig på ryggen, træk benene op til brystet og
hold omkring knæene med hænderne. Løft
hovedet og forsøg at vugge frem og tilbage
mens stillingen holdes. Tag en pause efter
ca. 20 sek.
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7 -

Mave

Kig på maven og løft overkroppen op fra
gulvet. Lad hofterne hænge ned mod gulvet
således at der mærkes et stræk i
mavemuskulaturen. Hold 15-20 sek.

8 -

Yderside

overkrop 3

Støt benene mod væggen og lig på siden
henover en swiss-bold. Stræk armene op
over hovedet. Mærk at det strækker på
ydersiden af kroppen. Hold stillingen 15-20
sek. Gentag øvelsen til den anden side.

9 -

Rytmisk

mobilisering af

bækkenled

m/slynge 1

Stå på højre fod med venstre hofte 90 grader
bøjet og en elastikslynge rund om venstre
fod. Pres venstre fod ned og bøj op igen.
Gentag rytmisk flere gange.

10 -

"Broen" på bold

Lig med den øverste del af ryggen på bolden
og fodsålerne på gulvet. Find
neutralstillingen i ryg og bækken, lav "flad
mave" og løft bækkenet op mod taget. Sænk
langsomt tilbage og gentag.

11 -

Sideliggende

bækkenløft

m/bold 2

Lig på siden med fødderne på bolden. Brug
den ene arm til at holde balancen. Find
neutralstillingen i ryg og bækken. Lav "flad
mave" og løft bækkenet op til kroppen er
strakt. Hold i 10-15 sek. og hvil tilsvarende.
Gentag til modsatte side.

12 -

Transversusaktiv

ering og kontrol

af rotation 5

Lig på ryggen med natuligt svaj i lænden.
Aktivér muskelkorsettet. Bøj benet og træk
den ene hæl op mod balden uden at der sker
nogen bevægelse i lænden. Mærk evt på
hoftekammen, for at sikre at der ikke sker
bevægelse.
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13 -

Trnsversusaktiver

ing og kontrol af

extension 1

Lig på maven med naturligt svaj i lænden.
Aktivér muskelkorsettet. Bøj begge knæ,
uden at lænden bevæger sig. Mærk evt på
hoftekammen, for at sikre at der ikke sker
bevægelse. Stop hvis du mærker at lænden
bevæger sig eller at der kommer smerte.

14 -

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.

15 -

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.

16 -

Arbejdsstol

Arbejdsstolen skal give mulighed for
varierede og komfortable stillinger og skal
kunne tilpasses den enkelte arbejdstager.
Stolens sæde og ryg bør kunne reguleres
uavhængigt af hinanden. Indstillingerne bør
kunne låses ved behov. Du bør vælge en
stoltype som giver dig god støtte i lænden.
Armlæn kan give god aflastning men må ikke
være til hinder således at stolen ikke
kommer tilstrækkeligt nær bord/tastatur.
Armlænene bør have god bredde, kunne
reguleres i højden og ikke have glat
overflade.

17 -

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.

18 -

Overkrop 1

Løft armene strakte over hovedet og se op
mod loftet. Stræk armene så højt op som
muligt og mærk at det strækker i hele
kroppen. Hold 15-20 sek.

© 2013 ExorLive AS ® 3 21-02-2013



 

Viivaa.dk
Af: Viivaa Træningsekspert

Træningsprogram Træning hofte

Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

19 -

Siddende svaj og

krum i lænden

Sæt dig lidt frem på stolen. Krum og svaj i
lænden, ved at du vipper bækkenet frem og
tilbage.

20 -

Siddende knæ

mod albue

Sid på en stol.  Løft skiftevis det ene knæ i
retning af modsat albue, samtidig med at du
vrider dig mod knæet med overkroppen.

21 -

Knæbøjning med

en stol

Placér stolen bagved dig. Stå med ret ryg og
med fødderne i skulderbreddes afstand. Løft
armene op foran brystet. Bøj i hofter og knæ
og sænk dig ned indtil rumpen såvidt berører
kanten på stolen. Pres op igen. Hold ryggen
ret og blikket frem.

22 -

Siddende

benstræk

Sid på en stol. Stræk det ene ben frem og
sæt hælen i gulvet. Før benet tilbage til
udgangsstillingen og byt derefter ben.

23 -

Indadføring ben 2

/ Adductor

Håndtag: Sid helt tilbage i sædet, grib fat i håndtagene
og fikser overkroppen. Pres benene helt
sammen og kontroller bevægelsen
tilbage.Træner primært: m.adductor magnus,
m.adductor longus, m.adductor brevis,
m.gracilis, m.pectineus.

24 -

Skråsiddende

benpres / Leg

press

Sæde: Placer benene på fodstøtten med en
skulderbreddes afstand. Bøj ca. 90 grader i
knæene. Spænd op i mave- og
lænderegionen og pres op til benene er
næsten strakte. Vend tilbage til
udgangspositionen og gentag.
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25 -

Siddende

udadføring af ben

1 / Abductor

Sid helt tilbage i sædet, grib om håndtagene
og fiksèr overkroppen. Pres benen ud til
siden og før dem langsomt sammen igen.

26 -

Knæstræk 1 / Leg

extension

Sæde:

Ankelpude:

Sørg for at have god støtte i lænderyggen.
Sid med bøjede knæ (ca. 120 grader) og
stræk benene helt. Markér gerne toppunktet
og vend roligt tilbage til udgangspositionen.

27 -

Liggende lårcurl /

Horizontal leg

curl

Ankelpude: Lig på maven med strakte ben og knæene
ud over sædekanten. Fiksér overkroppen
ved at gribe fat i håndtagene. Bøj maksimalt
i knæene, og sænk roligt tilbage. Hold
anklerne bøjede under hele
bevægelsen.Træner primært: m.biceps
femoris, m.semitendinosus,
m.semimembranosus. Assisterende muskler:
m.gastrocnemius.

28 -

Udfald til siden 2

Stå med stangen på skuldrene. Før det
aktive ben ud og læg tyngden over på dette.
Når foden rammer gulvet bremses
bevægelsen. Ved slutstillingen er det aktive
ben bøjet og standbenet strakt. Returnér
hurtig.

29 -

Stående benløft

ud 3

Fastgør stroppen rundt om anklen og stå
med siden til apparatet. I udgangspositionen
er benet let krydset ind foran standbent. Før
benet ud til siden og op. Hold kroppen
fikseret under øvelsen. Byt ben.Træner
primært: m.gluteus medius, m.gluteus
minimus, m.tensor fascia latae. Assisterende
muskler: m.gluteus maximus.

30 -

Stående benløft

bagud

Fastgør stroppen rundt om anklen og stå
med fronten mod apparatet. Hofteleddet er
let bøjet på det aktive ben. Før benet bagud
og stræk maksimalt i hoften. Byt ben.Træner
primært: m.gluteus maximus,
m.semimembranosus, m.semitendinosus.
Assisterende muskler: m.gluteus medius,
m.gluteus minimus, m.erector spinae.

© 2013 ExorLive AS ® 5 21-02-2013



 

Viivaa.dk
Af: Viivaa Træningsekspert

Træningsprogram Træning hofte

Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

© 2013 ExorLive AS ® 6 21-02-2013


