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1 -

Underarmsøvelse

m/elastik (ulnar

deviation)

Sid med underarmen på låret. Hold den ene
ende af elastikken i den passive hånd og tag
godt fat om den anden ende af elastikken.
Hold underarmen således at tommelen
peger opad og at elastikken er parallel med
underarmen. Bøj håndleddet fra dig så
elastikken strammes.

2 -

Rulle håndled 1

Knyt næven og rul håndleddet, først en vej
og så den anden vej. Byt hånd eller udfør
øvelsen med begge hænder samtidig.

3 -

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 og gerne længere i op til 1 minut

4 -

Underarm 2

Hold en strakt arm frem foran brystet med
håndfladen ned. Grib omkring fingerne med
den anden hånd og træk ned og bagover,
således at håndfladen vendes ind mod
kroppen. Når der mærkes stræk på
underarmens overside holdes stillingen i 15-
20 sek. og gerne længere - i op til 1 minut.
Byt arm.

5 -

Underarm 5

Hold armene foran kroppen og placer
håndryggene mod hinanden. Pres albuerne
ned til det strækker på oversiden af
underarmene. Hold 15-20 sek. og gerne
længere, i op til 1 minut.

6 -

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.
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7 -

Placering af

datamus

Det anbefales at udprøve forskellige typer
datamus. For stor datamus giver opoverbøj
(ekstension) i håndleddet og kan give statisk
muskelbelastning. Trådløs mus er at
foretrække, således at den enkelt kan
bevæges og flyttes på. Det kan være godt at
variere ved at bruge datamusen foran
tastaturet. Man bør lære sig hutigtaster på
tastaturet så man kan variere mellem
datamus og tastatur, idet brug af pegeudstyr
kan give større statisk muskelbelastning end
brug af tastatur.

8 -

Underarms

pronation og

supination 2

Sid foroverbøjet med den ene underarm
liggende på bænken med hånden ud over
kanten. Hold en håndvægt i hånden og drej
skiftevis helt den ene og den anden vej,
således at håndfladen vendes op og ned.
Byt arm.

9 -

Underarmsøvelse

m/elastik (radial

deviation)

Sid med underarmen på låret. Fæst den ene
ende af elastikken under foden og tag godt
fat om den anden ende af elastikken. Hold
underarmen således, at tommelen peger
opad. Bøj håndleddet mod dig og sænk
tilbage. Undgå at løfte underarmen.

10 -

Knæstående

håndledsstræk

m/håndvægt

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

11 -

Stående

håndledsstræk

Stå med 90 grader i albuerne, hold stangen
med et fast overhåndsgreb og lad hænderne
pege ned mod gulvet. Bøj håndleddene helt
bagover mens underarmene holdes i ro.
Sænk stangen roligt tilbage og gentag.

12 -

Håndledsstræk

m/støtte 2

Sid på knæ med underarmene hvilende på
bænken. Hold stangen i et fast greb med
hænderne pegende ned mod gulvet. Pres
håndleddene bagover og lad underarmene
blive på bænken. Lad langsomt stangen
glide tilbage og gentag.Træner primært:
m.extensor digitorum, m.extensor carpi
radialis, m.extensor carpi ulnaris.
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