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Træningsprogram Træning ryg

Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

1 -

Yderside

overkrop 1

Løft den ene arm op over hovedet og sænk
overkroppen langsomt til modsatte side.
Mærk at det strækker på ydersiden af
kroppen. Hold stillingen 15-20 sek. Gentag
øvelsen til den anden side.

2 -

Siddende rotation

af overkroppen 2

Sid med bøjede ben og lad knæene hvile ud
til siden. Drej overkroppen langsomt til den
ene side, indtil du mærker at det strækker i
ryggen og generelt i overkroppen. Hold
stillingen i 15-20 sek før du drejer til modsat
side.

3 -

Ryg 6

Sid på knæ og sænk overkroppen ned mod
lårene. Stræk armene frem over hovedet og
mærk at det strækker i ryggen. Hold
stillingen i 15-20 sek

4 -

Haseudspænding

, med kontrol af

lændesvaj 1

Stå med foden på en stol eller lign. Modsat
fod skal pege ligeud. Stå med naturligt
lændesvaj. Spændingen på lårets bagside
øges nu ved at falde frem i hoften, uden at
lændesvajet mistes.

5 -

Overkrop 2

Lig udstrakt på ryggen, løft armen op over
hovedet og stræk hele kroppen. Hold 15-20
sek.

6 -

Ryg 1

Stå på alle fire, lad hovedet hænge ned og
skyd ryggen op mod taget. Når der mærkes
et stræk i ryggen holdes stillingen i 15-20
sek.
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7 -

Ryg og skuldre 1

Fold hænderne bagved nakken og før
albuerne roligt fremad. Prøv at lade albuerne
møde hinanden. Hold positionen i 15-20
sekunder når du mærker at det strækker
mellem skulderbladene og på bagsiden af
skuldrene.

8 -

Yderside hofte 1

Lig på ryggen, løft det ene ben og placer det
over til modsatte side. Løft armen, på
samme side som det løftede ben, op over
hovedet til det strækker på ydersiden af
overkroppen og nederts i ryggen. Hold 15-20
sek. gentag til den anden side.

9 -

Ryg og nakke

Placer hænderne på hovedet, lad hovedet
falde frem og krum den øverste del af
ryggen. Når der mærkes et stræk i ryg og
nakke holdes stillingen i 15-20 sek.

10 -

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.

11 -

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.

12 -

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.
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13 -

Aktivering af dyb

rygmuskulatur 2

Stå med naturligt svaj i lænden. Placér
fingerspidserne på overgangen mellem lænd
og korsben. Før den modsatte arm frem
foran kroppen og mærk spænding under
fingerspidserne.

14 -

Firefodsstående

"flad mave"

Stå på alle fire med ret ryg og nakke
(neutralposition af bækkenet og rygrad).
Aktiver den nederste og dybeste del af
mavemuskulaturen, træk navlen ind og lav
"flad mave". Forsøg at holde spændingen
mens vejret trækkes normalt i 10-15 sek.

15 -

Firefodsstående

bækkenkip frem

Stå på alle fire - pas på ikke at hænge i
skuldrene. Hold bækkenet i midtstillingen.
Vip bækkenet frem således at lænden
svajes. Vend tilbage til midtstillingen og
gentag bevægelsen.

16 -

Firefodsstående

arm- og benløft

Stå på alle fire uden at "hænge" i
skulderpartiet. Løft hovedet således at det er
i forlængelse af kroppen og træk hagen ind.
Træk også maven ind og lav "flad mave".
Derefter strækkes det ene ben bagud.
Samtidig løftes modsatte arm. Vend roligt
tilbage til udgangspositionen og gentag
modsat.

17 -

Transversusaktiv

ering og kontrol

af rotation 3

Lig på ryggen med naturligt svaj i lænden og
med det ene ben bøjet. Spænd
muskelkorsettet. Før det bøjede ben ud til
siden og tilbage igen, 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.

18 -

"Broen" m/små

trin

Lig på ryggen med fodsålerne i gulvet og
armene ud til siden. Fra den broliggende
position, med "flad mave" og "bækkenvip
bagud" løftes fødderne skiftevis ca. 10 cm.
fra gulvet.
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19 -

Sideliggende

bækkenløft 3

Lig på siden med bøjede knæ og støtte mod
den ene albue. 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.

20 -

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.

21 -

Sidde

fremoverbøjet og

slappe af

Læn dig godt fremover og støt albuerne på
knæene. Lad hovedet hænge ned mod
gulvet, slap af i skuldrene, luk øjnene og
pust dypt ind og ud i 20-30 sekunder. Mærk
at det strækker let i nakke-ryg muskulaturen
og at du sænker spændingsniveauet i
kroppen.

22 -

Skuldercirkler

Sid oprejst og placér fingerspidserne på
skuldrene. Tegn store cirkler i luften ved at
du fører albuerne ned og bagud og videre op
og frem. Gentag øvelsen nogle gange før du
tegner cirklerne den modsatte vej. Da
begynder du øvelsen ved at føre albuerne
ned og frem og videre op og bagud.

23 -

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.

24 -

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.
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25 -

Ret dig op

Ret dig op ved at du presser brystet lidt skråt
frem og op, samtidig som du sænker
skuldrene og trækker dem let tilbage. Træk
hovedet let tilbage og kig fremad. Udfør
bevægelsen i jævnt tempo. Hold stillingen i
10-15 sekunder og hvil tilsvarende, før du
gentager øvelsen.

26 -

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.

27 -

Træk

m/specialstang 1

/ Latissimus

mechine

Lårpude: Monter specialstangen. Tag fat i denne og
læn dig ca. 45 grader bagud. Skyd
brystkassen frem og træk stangen ned til
brystet. Albuerne holdes højt løftet under
hele bevægelsen.Træner primært:
m.latissimus dorsi, m.teres major,
m.deltoideus, m.trapezius, m.rhomboideus.
Assisterende muskler: m.biceps brachii m.fl.

28 -

Roning m/støtte 2

/ Upper back

Brystpude:

Sædehøjde:

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

29 -

Rygstræk 2 /

Lower back

Skulderpude: Fra den foroverbøjede udgangsposition
presses overkroppen bagover hvorved
ryggen rettes ud. Sørg for god støtte i
lænden og en jævn bevægelse.Træner
primært: m.erector spinae.

30 -

Maveliggende

skulderrotation på

bold

Lig med maven på bolden. Hold
håndvægtene i hænderne og løft armen ud
til siden. Lad  armene hænge ned mod
gulvet med 90 grader i albuerne. I både
start- og slutstilling er skulderbladene trukket
sammen. Hold overarmene i ro og drej
håndvægtene op og frem. Sænk roligt
tilbage og gentag.
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31 -

Firefodstående

"sumo"

Udgangspositionen er på alle fire. Sving den
ene arm og benet på samme side ud og så
langt op som muligt. Hold 4-5 sek. Hvil
tilsvarende. Gentag til den anden side.

32 -

Mavebøjning

m/knæløft

Sid på gulvet med hænderne bag hovedet.
Læn dig skråt bagud, løft benene lige
akkurat fri af gulvet og find balancen. Før
skiftevis modsatten knæ og albue mod
hinanden.

33 -

Skråliggende

omvendt

krydstræk

Lig skråt bagover med armene krydsede
over brystet. Med let bøjede albuer under
hele bevægelsen føres armene ud til siden
og ned i en jævn cirkelbevægelse.

34 -

Liggende pullover

1

Lig på ryggen, med benene placerede på
bænken, håndvægten over brystet og let
bøjede albuer. Sænk armene roligt bagud til
overarmene er på niveau med ørerne. Herfra
presses tilbage til udgangspositionen i
samme rolige tempo.Træner primært:
m.latissimus dorsi, m.teres major,
m.pectoralis major. Assisterende muskler:
m.triceps brachii, m.deltoideus m.fl.
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