
Programmet kan blandt andet bruges ved genoptræning eller forebyggelse af lyskestræk og smerter.

 
1. Inderside lår 7
Lig på ryggen med bøjede knæ og fødderne i gulvet. Lad
benene falde ud til siden, indtil du mærker at det strækker på
indersiden af lårene. Hold stillingen i 30 sek.
Reps: 10 , Sets: 3

 
2. Rygliggende bækkenløft m/lille bold
Placér fodsålerne på gulvet og en lille bold mellem knæene.
Pres knæene sammen. Træk navlen ind. Pust ud og løft
bækkenet op fra gulvet. Fortsæt bevægelsen indtil hele ryggen
er over gulvet, og at hofterne er strakte. Stram sædet og
indersiden af låret. Pust ind og sænk bækkenet igen.
Reps: 10 , Sets: 3

 

 
3. Stående benføring ud til siden m/tæppestykke
Stå med den ene fod på et tæppestykke eller en vaskeklud. Før
benet ud til siden og tilbage i en glidende bevægelse, mens du
bøjer og strækker let i modsat knæ.
Reps: 10 , Sets: 3

 

 
4. Balancepude: stående bentræk indad m/elastik 1
Stå på balancepuden med elastikken fæstet rundt den ene
ankel. Hold balancen og træk det aktive ben indad og kryds det
foran standbenet. Hold knæene strakte. Gentag øvelsen med
det andet ben.
Reps: 10 , Sets: 3

 
5. Mavebøjning 6
Lig på ryggen med benene løftet lige akkurat fri af gulvet.
Armene holdes ned langs siden af kroppen. Træk knæene op
mod brystet samtidig med at overkroppen løftes mod knæene.
Vend roligt tilbage til udgangspositionen og gentag.
Reps: 10 , Sets: 3

 

 
6. Stående knæløft m/elastik
Fastgør elastikken nederst i ribben og rundt om anklen på det
aktive ben. Stå med ryggen til ribben og hænderne i siden. I
udgangspositionen er benet strukket lidt bagud, hvorfra det
trækkes frem og op. Både hofte og knæ er bøjede i
slutstillingen. Byt ben.
Reps: 10 , Sets: 3
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