
 
1. Lårcurl
Lig på ryggen med armene ned langs siden og måtterne midt under hælen. Stræk
ud i knæleddet til knæet er strakt og fodsålen peger lige frem. Træk hælene
tilbage mod bagdelen mod sædet, samtidigt med bækkenet løftes op fra gulvet.
Sæt: 2 , Reps: 12

 
2. Rygliggende hæloptræk
Lig på ryggen med benene strakte og armene ned langs siden. Bøj i knæ og hofte
og træk hælen langs gulvet og op mod ballen.
Sæt: 2 , Reps: 12

 
 

3. Bækkenløft på hælene
Lig på ryggen på en måtte med armene krydset over brystet. Bøj knæene og sæt
hælene i måtten. Løft bækkenet op og stram bagdelen således at hele kroppen er
strakt fra knæ til skulder. Vær opmærksom på at holde tæerne i luften under hele
øvelsen.
Sæt: 2 , Reps: 12

 
 

4. Vægtoverføring m/et ben på en stepbænk
Placér det aktive ben på en stepbænk, et trappetrin eller lignende. Læn dig
forover og læg vægten over på dette ben, samtidig med at du bøjer i knæet og
mærker spændingen i lårmuskulaturen på forsiden. Derefter strækker du benet og
lægger vægten over på det bagerste ben igen.
Sæt: 2 , Reps: 12

 
5. Hælgang i bro
Lig på ryggen på en måtte med armene over kors på brystet. Løft tæerne op fra
måtten således at det kun er hælene der har kontakt til gulvet. Løft bagdelen op
fra gulvet så overkroppen er strakt. Før hver andet ben fremover samtidigt med at
du stadigt holder overkroppen i luften. Når du ikke kan tage flere skrid fremad
begynder du at gå tilbage.
Sæt: 2 , Reps: 12

 
 

6. Bækkenløft m/knæstræk
Lig på ryggen med bøjede knæ og fødderne i gulvet. Spænd sædemuskulaturen
og løft bækkenet og den nedre del af ryggen. Hold stillingen og stræk det ene
ben. Hold stilllingen i 3-5 sek. og sænk roligt tilbage. Gentag med modsatte ben.
Sæt: 2 , Reps: 12

 
 

7. Excentrisk etbens bro
Lig på ryggen med armene over kors. Knæene er bøjede og fodsålerne er i gulvet.
Løft bækkenet op således at overkroppen holdes strakt. Mens du er i luften
strækker du det ene ben og holder det udstrakt i luften samtidigt med at du
sænker dig ned.
Sæt: 2 , Reps: 12
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