
Træningsprogram 1 / TL

A1 / Ryste Ribs

Løft og sænk skuldrene hurtigt op og ned.
Tæl langsomt til 10: Ryst begge arme. 
Tæl langsomt til 10: Ryst begge hænder.

A2 / Hele armen
Løft armene op over hovedet, åbn hænderne og 
stræk fingrene.
Sænk armene og luk hænderne. 

     B / Elastik / styrke

B1 / Underarmens strækkemuskler
Begge fødder er i elastikkens ene ende, hold med 
HÅNDRYGGENE opad i den anden: Løft og sænk 
hænderne langsomt (underarmene holdes helt 
stille).

B2 / Ret dig op! – Mellem skulderbladene
Armene er vandrette og albuerne er bøjet 45  
grader. Ret dig op: Træk elastikken ind til brystet 
og saml skulderbladene bagpå + gå langsomt frem 
til udgangspositionen.

X 10-20

X 10-20

X 5-10

X 5-10
langsomt

til hver side

X 10

     A / Bevægelse / løsne op 

Fortsættes

A3 / Myose-knuseren
Løft skuldrene, træk dem bagud, træk dem nedad, 
slap af.

A4 / Slask!
Sving armene fra side til side ved at dreje kroppen 
skiftevis mod venstre og højre – armene er slappe.

X 5-10



B3 / Træk til hage – Nakke og skulderåg
Begge fødder er i elastikkens ene ende, ret dig op:  
Træk elastikken op til hagen og løft albuerne højt  
+ sænk langsomt.

B4 / Kropsrotation 
Stå med elastik om højre fod og fat med begge 
hænder:
Drej kroppen mod venstre og løft armene bagud  
+ gå tilbage til udgangspositionen.
Gentag med venstre fod i elastikken. Drej mod 
højre.
 

20  
sekunder

20  
sekunder

20  
sekunder

5-10  
sekunder

X 10-20

X 5-10
til hver side

C1 / Underarmens strækkemuskler 
Luk højre hånd, stræk albuen og bøj håndleddet. 
Venstre hånd lægges på og strækker.
Gentag med venstre hånd.

 
C2 / Mellem skulderbladene
Bøj knæ, rund ryggen, sænk skuldrene og pres  
hænderne fremad, så det strækker mellem  
skulderblade.

C3 / Siden af halsen / skulderåg
Pres højre hånd/skulder ned mod gulvet.  
Læg hovedet mod venstre og gør det tungt. 
Gentag til den anden side.

C4 / McKenzie
Placer hænderne på hofterne/i lænden, svaj  
bagover, bøj lidt i knæene og kig op i loftet. 
Husk at trække vejret!

     C / Stræk / slap af



Træningsprogram 2 / TL

A5 / Rul med håndleddene

Luk hænderne og bøj albuerne, lav cirkler med 
begge hænder. Skift og kør den anden vej rundt.

A6 / Skub bagud
Vend håndfladerne fremad og skub de strakte 
arme bagud + lad dem ”falde” frem.

A7 / Hovederne ruller
Lad hovedet falde forover.
Kør langsomt op over højre skulder  
+ i en halvcirkel til venstre (IKKE bagud!).

A8 / Katten
Stå foroverbøjet med hænderne støttet  
på de bøjede knæ. 
Løft hovedet og svaj ryggen – sænk hovedet  
og rund ryggen.

A9 / Morgenstræk
Stræk hele kroppen med armene over hovedet.

X 5-10

X 5-10

X 5-10

til hver side

hver vej

X 5-10

Fortsættes

     B / Elastik / styrke

X 10-20

B5 / Underarmens strækkemuskler
Begge fødder er i elastikkens ene ende, hold med 
HÅNDFLADERNE opad i den anden.
Løft og sænk hænderne langsomt  
(underarmene holdes helt stille).

     A / Bevægelse / løsne op 



     C / Stræk / slap af

B6 / Tyrenakke – Skulderløft

Stå på midten af elastikken, hold med hænderne  
i hver sin ende. 
Løft skuldrene skiftevis eller begge samtidig.
Albuerne er strakte hele tiden.

B7 / Skulder-udadrotation
Placer begge hænder i én løkke. Albuerne er bøjede.
Skub hænderne ud til siden. Hold albuerne inde ved 
kroppen.

B8 / Cross Crawl
Gadedrenge-hop på stedet (evt. uden hop).

C5 / Underarmens bøjemuskler 
Vend højre håndflade opad og fremad med strakt 
albue. Venstre lægges på og strækker.
Gentag med venstre hånd.

C6 / Nakkens strækkemuskler
Træk hagen ind og rul hovedet forover, lad det 
strække – hjælp evt. med 1-2 hænder.

C7 / Skulderens bagside
”Fang” højre albue i den venstre. Træk højre  
arm ind til og ”forbi” kroppen. Sænk højre skulder 
– sæt evt. venstre fod frem.
Gentag med modsat arm.

C8 / Kroppens sidebøjere
Fat om højre håndled med venstre hånd oppe over 
hovedet. 
Løft højre hæl og lav en sidebøjning mod venstre, 
sænk derefter langsomt hælen.
Gentag til den anden side.

X 5-10

X 10-20

X 10-20

til hver side

20  
sekunder

20  
sekunder

20  
sekunder

20  
sekunder



Træningsprogram 3 / TL

A10 / Skulder-rul
Rul skuldrene bagud.
Rul skuldrene fremad.

A11 / Rundsave på albuerne
Ret dig op. Træk de let bøjede albuer bagud og saml 
skulderbladene bagpå.

A12 / Stræk og bøj
Stræk armene frem med åbne, OP-advendte hånd-
flader, bøj albuerne og luk hænderne, stræk derefter 
armene med åbne NED-advendte håndflader, bøj igen 
albuerne og luk hænderne.

A13 / Fart på!
Stå med venstre fod lidt fremme + Sving højre arm 
frem og tilbage – se efter armen!
Gentag med venstre arm (højre fod er lidt fremme).

X 10-15

X 10-15

X 5-10

X 5-10
hver vej

med hver arm

Fortsættes

     B / Elastik / styrke

X 10-20

X 10-20

B9 / X-Faktor
Ret dig op og træk elastikken ind i brystet med 
strakte arme – i et kryds, dvs. skiftevis med højre og 
venstre arm øverst.

B10 / Stående armbøjninger
Elastikken er bag om ryggen, Stræk begge arme lige 
frem og saml hænderne foran kroppen.

     A / Bevægelse / løsne op 



B11 / Løft så den arm!
Stå med højre fod i elastikkens ene ende, hold med 
højre hånd i den anden ende.
Løft armen ud til siden og lidt fremad. Albuen er 
næsten strakt og håndryggen vender opad. 
Gentag med venstre arm.

B12 / Høje knæløft
Træk skiftevis højre- og venstre knæ godt op til 
maven.

C9 / Hænder og fingre
20 sekunder: Åben hænderne og spred fingrene  
– lad det strække i håndflader og fingre.

C10 / Mellem skulderblade – højre/venstre
Stræk mellem skulderblade med rund ryg og  
arme strakt fremad. Krop og hænder er drejet 
mod højre. Sænk skuldrene.
Ret dig op og gentag mod venstre.

C11 / Triceps
Sæt højre hånd i nakken, løft albuen op og mere 
op, fat med venstre hånd og træk.
Gentag med venstre arm.

C12 / Hoftebøjere
20 sekunder: Sæt højre fod langt tilbage (tæerne 
peger lige frem), bøj i venstre knæ og støt hæn-
derne på knæet (en væg/et bord). Synk dybt ned, 
så forsiden af højre hofte (lyske) strækkes.
Gentag med venstre fod bagest. 

     C / Stræk / slap af

X 10-20

X 10-20

løft af hvert knæ

20  
sekunder

20  
sekunder

20  
sekunder

20  
sekunder


