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OPVARMNING

Jog på stedet med 
lette knæløft

60 sek.

Jog frem og tilbage

60 sek.

Gå fra side til side

60 sek.

Knæløft, som gradvis 
bliver højere og 
højere

30 sek.

Modsat albue til knæ

30 sek.

Armsving fra side til 
side

60 sek.

Bøj forover med let 
bøjede knæ - stræk 
derefter arme op 
over hovedet og lidt 
ud til siden

60 sek.

Træk albuerne bagud 
men du skiftevis 
laver en knæbøjning 
bagud

60 sek.

Lav en sidebøjning 
med armen ud til 
siden og op over 
hovedet. Skiftevis fra
side til side

60 sek.

SIDDENDE

Rund lænden og svaj 
i lænden

60 sek.

Rul kroppen forover 
og rulle kroppen op 
med arme op og ud 
til siden.

Pust ud i det du 
bøjer sammen, og 
træk vejret dybt ind, 
i det du retter dig op

60 sek.
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Drej kroppen fra side 
til side med armsving 
og kik efter arme

60 sek.

Drej ballen ud til den 
ene side, mens du 
laver en sidebøjning
til den anden side
med armen ud til 
siden og op over 
hovedet.
Roligt tempo
60 sek.

Træk hagen ind og 
lige bagud med 
hovedet uden at løfte 
hagen

60 sek.

Drej hovedet fra side
til side

60 sek.

Drej hovedet til højre, 
drej derefter hovedet 
mod venstre hånd, som 
holder igen - slap af drej 
hovedet til højre og 
hjælp let med venstre 
hånd. Laves 3-4 gange
90 sek.

Drej hovedet til venstre, 
drej derefter hovedet 
mod højre hånd, som 
holder igen - slap af drej 
hovedet til venstre og 
hjælp let med højre 
hånd. Laves 3-4 gange
90 sek.

RYGLIGGENDE

Drej arme og de 
bøjere knæ til 
modsatte side

60 sek.

Løft bagdel/bækken

60 sek.

Pres begge albuer 
ned i underlaget og 
skyd brystet op uden 
at skuldre og bagdel 
løftes fra underlaget

60 sek.

Drej det ene knæ ud 
til siden og pres 
knæet let ud til siden 
ved hjælp af hånden

60 sek.

Drej begge knæ ud 
til siden og pres med 
begge hænder 
knæene mere ud til 
siden

60 sek.

Træk hagen ind og 
lige ned med 
nakken, og pres let 
på panden med 
hænderne for at 
presse nakke lidt 
mere ned
60 sek.



Træk et knæ op mod 
næsen mens det 
andet ben holdes 
strakt

60 sek.

Træk begge knæ  
mod næsen

60 sek.

Træk vejret ind, 
mens du løfter arme 
skråt op over 
hovedet og ned mod 
gulvet - pust ud 
mens du fører 
armene ned langs
siden – 60 sek.

Stå på knæ og hænder eller lig på maven

Drej højre arm ind 
under kroppen og 
drej armen ud til 
siden og kik efter 
hånden. 
Gøres også med 
venstre arm

60 sek.

Katteøvelse.

Krum ryggen og svaj 
i lænden

60 sek.

Løft modsatte arm 
og ben

60 sek.

Stræk overkroppen 
op med armene , 
mens hofter bliver i 
underlaget. 

90 sek.

BOLDØVELSE med håndstøtte eller mod væg

Støt med modsatte 
hånd, og lav en 
sidebøjning med 
armen over hovedet.

Laves til begge sider

60 sek. + 60 sek.
Støt med modsatte 
hånd, mens kroppen 
drejes fra side side, 
se efter arm

90 sek.

Støt med hænder, 
mens du krummer 
ryggen og svajer i 
lænden

90 sek.



Sid på gulvet med 
ryggen mod bold. 
Løft armene op over 
hovedet og stræk 
igennem, mens du 
og presser 
brystryggen mod 
bolden
60 sek.

Stå med bolden i 
lænden. 
Løft armene op over 
hovedet og stræk 
igennem

60 sek.

BOLDØVELSER stående 2 og 2

Aflever bolden til din 
partner ved at I 
begge drejer 
kroppen mod 
hinanden - drej 
kroppen og modtag 
boldene til den 
anden side.
Bolden skal også 
føres den anden vej 
rundt

120 sek.

Rul bolden gennem 
benene til din 
partner, som giver 
dig bolden ved at 
løfte den op over 
hovedet.
Bolden skal også 
føres den anden vej 
rundt

120 sek.

UDSPÆNDING (strækkes holdes 30-60 sek. og gentages 3-4 gange)

Hasemuskler: 
Siddende på kanten
af et spisebord. 
Bøj kroppen forover 
med armene langs 
med benet, indtil du 
føles et tilpas stræk i 
musklen

45 sek. + 45 sek.
45 sek. + 45 sek.

Hoftebøjer-muskel:
Placer underbenet på 
en stol/bænk og før 
knæet så langt bag 
ud som muligt mens 
kroppen holdes 
lodret.
Alternativt tages fat 
om den ene fod, og
træk knæet bagud 
med kroppen lodret

45 sek. + 45 sek.

Brystmuskel: 
Placer hånden højere 
end skulderen og 
læn kroppen forover, 
indtil du føler et 
tilpas stræk i 
brystmusklen.
PAS PÅ!
Må ikke give smerter 
i skulderled

45 sek. + 45 sek.

Kroppens side-
muskler:
Sidestående med 
håndstøtte over 
hovedet, udvendige 
ben krydset bag det 
andet. Udvendige 
hofte skydes ud til 
siden med pres på 
væg af indvende arm

Hoftens indadfører: 
Benene spredes ud 
til siden, til der føles 
et stræk på 
indvendige side af 
låret op mod lysken

60 sek.
45 sek. + 45 sek.

Alternativt.
Ben strækkes ud til 
siden, overfør 
vægten til det andet 
ben, som bøjes og 
strækket føles på den 
indvendige side af 
det strakte ben


