
Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar
1
Knæbøj
m/bold 1

3 sæt x 12 rep Stå med bolden som rygstøtte.
Fødderen er placeret med en
skulderbreddes afstand og peger
lige frem. Bøj ned til ca. 90 grader i
knæene og pres op igen. Hold
ryggen ret og blikket skråt opad
under hele øvelsen.

2
Sideliggende
hofterotation
med samlede
fødder 2

3 sæt x 12 rep Lig på siden og støt overkroppen
på albuen. Træk benene lidt mod
dig, således der er bøjede knæ og
hofter. Løft det øverste knæ og
roter benet udover, mens fødderne
holdes samlet. Gentag på
modsatte side.

3
Liggende
diagonal
armsving og
benspark

3 sæt x 12 rep Lig på ryggen med hofter og knæ
bøjet 90 grader og armene strakte
over brystkassen. Aktiver den
nederste og dybeste del af
mavemuskulaturen, træk navlen
ind og lav "flad mave". Samtidig
sænkes den ene arm og det

4
TRX
Mountain
Climber

3 sæt x 12 rep Placer begge fødder i TRX og
hænderne i gulvet med ansigtet
væk fra ankerpunktet. Træk
skiftevis højre og venstre fod ind
mod armene i stempelbevægelse.

5
Lårcurl

3 sæt x 12 rep 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

6
Etbens
balance
m/elastik

3 sæt x 12 rep Stå på et ben med hænderne i
siden og fastgør en elastik rundt
om anklen på det ben du ikke står
på. Bevæg benet strakt skiftevis
foran og bagved standbenet.

7
Sidehævning
er med fokus
på indersiden
af lårene

3 sæt x 12 rep Lig dig på siden på en måtte. Læg
det øverste ben på en stol og hold
det andet ben i luften lige under
stolesædet. Løft kroppen op fra
gulvet ved at presse det øverste
ben mod stolesædet.
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