
Lændestabilitet og gluteal styrke
Stabilitet- og styrkeøvelser for lænderyg og glutealområde.  Programmet udføres 5 x ugentligt.
Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

1

Firefodsstående

arm- og benløft

2 sæt x 16 rep 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

2

Dead Bug 2

2 sæt x 16 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 modsatte ben.

3

Underkropsrotatio

n m/ strakte ben

2 sæt x 16 rep Lig på ryggen med bøjede ben og armene
ud til siden. Stræk begge ben ud og op mod
loftet. Aktiver mavemuskulaturen og pres
lænden i gulvet. Bevæg benene samlet over
til siden og ned mod gulvet mens
overkroppen holdes i ro og stillingen i ryggen
opretholdes. Bevæg benene op mod midten

4

Hælgang i bro

3 sæt x 8 rep 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

5

Sideliggende

bækkenløft 2

2 sæt x 16 rep Lig på siden og støt på den ene albue. Løft
bækkenet til kroppen er strakt. Hold i 3-5
sek. og hvil tilsvarende. Gentag til modsatte
side.

6

Liggende etbens

bækkenløft 2

2 sæt x 16 rep Lig med det ene ben bøjet og det andet
strakt i ca. 45 graders vinkel. Armene er ned
langs siden. Spænd sæde- og
lårmuskulaturen og løft bækkenet og den
nederste del af ryggen fra underlaget. Hold
stillingen i 3-5 sek. Vend tilbage til
udgangspositionen  og hvil tilsvarende.

7

Planken

m/diagonalløft,

hender - fødder,

vekslende 2

2 sæt x 16 rep Stå i plankestilling på tæer og hænder. Vær
påpasselig med at holde ryggen ret. Hold
balancen mens du løfter og strækker modsat
arm og ben.

8

Lårcurl

2 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 løftes op fra gulvet.

9

To hånds sving

med

knæbøjninger

3 sæt x 10 rep Stå med vægten på din hæl. Find en ret linje
fra skulder, hofte, knæ og til ankel
(grundposition). Stræk dine arme og giv
kuglen et skub med hoften. Når kuglen
kommer tilbage mod kroppen, så sæt dig
ned som i en knæbøjning. Når du er nede,
tryk hælene hårdt i gulvet og før hoften op og
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