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Kært barn har mange navne
Den store træningsbold er kommet for at blive, og den har mange navne: 
Exercise Ball, Swiss Ball, Pezzi Ball, Fit Ball, Gym Ball, terapibold og mange 
andre. Bolden er typisk navngivet forskelligt i forskellige dele af verden, 
men mest af alt ud fra hvilken producent, der har lavet bolden. I dette hæfte 
kalder vi den “den store træningsbold” eller helt simpelt bare “bolden”.

Boldtræning – for hvem og hvorfor
Alle kan få noget ud af at bruge bolden som trænings- eller legeredskab. 
Træning på bolden giver først og fremmest et smil på læben samt bringer 
motivationen og legebarnet frem i enhver. Uanset din alder kan du have 
glæde af træning med bold – så tag endelig børnene med på gulvet. Man 
kan træne langt mere funktionelt på bolden end på mange andre redskaber. 
Bolden stiller på samme tid krav til balance, koordination, bevægelse og 
stabilitet, der er basale elementer i enhver form for bevægelse. Kroppens 
muskler stimuleres og trænes reflektorisk, dvs. deres automatiske aktive-
ring, præcis som du har brug for det til hverdag. 

Man kan arbejde med bolden på mange niveauer – uanset om man er pa-
tient eller topatlet - barn, voksen eller senior. Med bolden får du hele tiden 
udfordringer i træningen, hvilket giver en positiv effekt på både træningsef-
fekten samt motivationen til at fortsætte. Du mærker nemlig tydeligt, at du 
hele tiden bliver bedre!

Bolden er eminent til rygtræning (mave og ryg), men også til at styrke din 
krop generelt. I dag findes der mange forskellige former for specialtræning 
med bolden lige fra efterfødselstræning, Pilates med bold og meget andet. 
Desuden er bolden skøn som stol på kontoret eller i skolen – samt et fanta-
stisk redskab for børn i leg og til udvikling af deres motorik.

I det følgende har vi samlet et udpluk af de utallige øvelser, du kan lave på 
bolden. Oversigten er delt op i 4 dele ud fra øvelsernes overordnede fokus-
område. Du kan lave alle 4 dele, eller vælge den del, du ønsker at træne. 

Del 1 - Koordination og balance 
Del 2 - Lår og balder 
Del 3 - Mave og ryg 
Del 4 - Lidt til Arme og mave

Under alle øvelserne beskriver vi også formålet med den enkelte øvelse. 
Vi nævner, hvilke muskler, der primært er fokus på. Men husk på, at i alle 
boldøvelserne er der mange muskler der arbejder på én gang, og du vil 
aldrig kun arbejde med én muskelgruppe ad gangen. Balancen udfordres 
konstant, lige som dine mave- og rygmuskler hele tiden arbejder dynamisk 
med dig.

Bold størrelser
Det er vigtigt, at du bruger den rigtige størrelse bold. Køb din bold efter 
nedenstående skema, der er udregnet efter et gennemsnit. Find din højde 
og se, hvilken størrelse bold du skal bruge.

Personhøjde Bolddiameter

Under 155 cm 45 cm

155 – 171 cm 55 cm

171 – 186 cm 65 cm

186 – 198 cm 75 cm

Over 198 cm 85 cm

Du kan også tjekke den korrekte størrelse ved at sætte dig på bolden. Når 
du sidder på bolden, skal dine hofter bøje ca. 90 grader. Du må gerne åbne 
hoften mere, men ikke mindre. Det er hverken farligt eller umuligt at træne 
på en bold, som er for stor eller lidt for lille. Er bolden for stor, vil nogle øvel-
ser føles lidt sværere, mens en for lille bold kan gøre øvelsen både lettere 
og sværere – afhængigt af øvelsen.
Vær opmærksom på, at bolden typisk bør være lidt større, hvis du skal 
bruge den som stol ved dit skrivebord. Herved får bækken og ryg en bedre 
stilling, når du skal sidde over længere tid.

Se hele vores store udvalg af bolde her!

http://shop.denintelligentekrop.dk/group.asp?group=206


Se også det populære Pilates dvd program ”Pilates med stor 
bold” - find det ved at klikke her!

Oppustning
Du kan puste bolden op med de fleste pumper til luftmadrasser. Ellers kan 
du tage bolden med forbi tankstationen eller en cykelhandler, der har en 
trykluftspumpe tilgængelig. Men det er nu smartest at have sin egen pum-
pe, da du indimellem får brug for at pumpe din bold. Med tiden kan bolden 
sagtens få brug for mere luft.

Se udvalget af pumper til den store bold her!

Sikkerhed
Af hensyn til punktering er den store træningsbold kun til indendørs brug. 
Du kan godt bruge den udendørs, men det er ikke noget, vi anbefaler. Gør 
du det alligevel, skal du være opmærksom på den stærkt forøgede risiko for 
punktering. Punkterer bolden, eller sker der en skade på den, bør du smide 
den ud og købe dig en ny. Selv om du lapper den, risikerer du nemlig, at 
den ikke holder. Sørg derfor altid for, at gulvet er rent, hvor du træner. Små-
sten og andet snavs kan i værste fald bore sig ind i bolden og være årsag 
til punktering.

Nogle føler sig mere trygge ved at have en træningsmåtte under bolden, 
når de træner. For at hjælpe, skal måtten være skridsikker. Det er også af 
stor betydning, hvilket fodtøj du har på. Du kan bruge hvad som helst, dog 
anbefaler vi gummisko eller meget gerne bare tæer, da det giver det bedste 
fodfæste. Hvis du glider, bliver øvelserne nærmest umulige at lave.

Sådan gør du
Generelt for alle øvelser gælder følgende:

•	 Gør dig umage, når du laver øvelserne, og hav så god en kropsholdning 
som muligt. Udfør altid øvelserne i et roligt, kontrolleret tempo.

•	 Du kan lave de viste øvelser efter hinanden, eller du kan plukke og sam-
mensætte et par øvelser eller flere fra hver del.

•	 Udfør altid de 6 små opvarmningsøvelser, inden du går i gang med den 
del, du vil træne.

•	 Lav hver øvelse så mange gange, som du kan gøre det ordentligt. Det 
varierer meget i de forskellige øvelser og fra person til person - du bliver 
også bedre med tiden.

Åndedrættet
For at få optimalt udbytte af træningen er det vigtigt, at du har en god vejr-
trækning. Når du laver øvelserne, er det en fordel at ånde ind gennem næ-
sen og ånde ud gennem munden. I alle øvelserne har vi lavet en vejledning 
i, hvordan du bruger dit åndedræt, så du får mest muligt ud af den enkelte 
øvelse. Undlad at holde vejret, men prøv at lave bevægelserne i takt med 
dit åndedræt. I starten vil du muligvis opleve, at det kan være en stor udfor-
dring at bruge dit åndedræt, samtidig med at du bevæger dig. Det er helt al-
mindeligt, især hvis du ikke er vant til dette i forvejen, eller hvis en øvelse er 
helt ny for dig. Du skal dog bare fortsætte med at øve dig, og så vil du med 
tiden opleve, at det bliver nemmere for dig - og faktisk en hjælp i øvelserne. 

Hvis du vil vide mere om åndedrættet, kan vi anbefale dig at bruge dvd´en 
”Oxygen”. Du kan med stor fordel også læse bogen om ”Åndedrættet”. Her 
vil du få dybere indblik og forståelse for, hvorfor åndedrættet er så vigtigt 
for vores krop og sind – og for effekten af træningen.

Find Oxygen dvd her og bogen om Åndedrættet finder du her!

God træning
Cand Scient Idræt      og Fysioterapeut
Mette Mølgaard      Lotte Paarup

http://shop.denintelligentekrop.dk/product.asp?product=1428
http://shop.denintelligentekrop.dk/product.asp?product=1428
http://shop.denintelligentekrop.dk/group.asp?group=842
http://shop.denintelligentekrop.dk/product.asp?product=2375
http://shop.denintelligentekrop.dk/product.asp?product=2374


2 - Cirkler
Tegn store cirkler med bæk-
kenet. Først den ene vej og 
så den anden vej rundt. Kør 
10-15 gange hver vej.

Opvarmning

1 - Rund og svaj
Sid på bolden og vip bækkenet frem og tilbage, mens du runder og svajer 
i resten af ryggen. Lad også armene bevæge sig med henholdsvis fremef-
ter og bagud. Tag en dyb indånding, når du svajer i ryggen. Ånd ud når du 
runder. Fortsæt 10-15 gange. 

3 - Sidebøjning
Hold bolden helt i ro, og lav 
sidebøjninger til skiftevis den 
ene og den anden side. Ræk 
den ene arm op mod loftet 
og den anden ned mod gul-
vet. Fortsæt 10-15 gange 
mod hver side.



6 - Stræk bagover
Spred benene godt ud til siden og rul ned på ryggen på bolden, mens du 
lægger armene og overkroppen bagover bolden. Du skal mærke et stræk i 
rygsøjlen. Bliv liggende så længde det er behageligt. Tag nogle dybe vejr-
trækninger, inden du kommer op igen.

4 - Rotationer
Sid på bolden og drej ryt-
misk fra side til side med 
overkroppen, mens bolden 
holdes i ro. Kig efter armene, 
når du drejer fra side til side, 
og bliv lidt i hver position. 
Fortsæt 10-15 gange til hver 
side. 

5 - Stræk forover
Sid på bolden med spredte 
ben, og rul forover, så du en-
der med hovedet mellem be-
nene ned over bolden. Rund 
i ryggen, og slap af i over-
kroppen, mens du mærker et 
stræk i ryggen. Bliv siddende 
så længde det er behageligt. 
Tag nogle dybe vejrtræknin-
ger, inden du kommer op 
igen.



Del 1: Koordination og balance

Siddende balance

Udgangsstilling
Sid på bolden med ret ryg og fødderne i hoftebreddes afstand.

Bevægelsen
Løft den ene fod lidt fra gulvet. Sænk foden langsomt og kontrolleret ned 
igen. Gentag med den anden fod.

Vejrtrækning
Pust ud når du løfter foden, træk vejret ind når du sænker foden.

Fokus
Sid helt stille med kroppen uden at falde sammen eller dreje i rygsøjlen. 
Forestil dig, at du bærer noget på toppen af hovedet - så roligt skal du 
sidde.

Gør det lettere 
Hold fast i noget eller støt med hænderne på bolden.

Gør det sværere 
Bliv siddende I stillingen i længere tid. Stræk den modsatte arm op mod 
loftet, mens du løfter foden, og kig op efter hånden.
 



Snurretop

Udgangsstilling
Lig på maven på bolden, og støt med spredte fødder i gulvet. Stræk ar-
mene langt ud til siden, og gør ryggen bred.

Bevægelsen
Drej overkroppen rundt på bolden ved at forestille dig, at du skal snurre helt 
rundt om dig selv – som en kylling på et grillspyd. Pas på, denne øvelse 
kræver plads på gulvet!

Fokus
Hold kroppen ret under hele øvelsen og armene strakte.

Gør det lettere 
Rul kun rundt, til du ligger på ryggen. Sæt dig derefter op, og læg dig ned 
på maven, så du er klar i udgangsstillingen igen.

Gør det sværere 
Lav øvelsen så hurtigt som muligt.
 



Jorden er giftig

Udgangsstilling
Stå bag bolden. Bøj let i knæene, så du presser dem ind mod bolden. Pla-
cer hænderne på bolden.

Bevægelsen
Læg vægten ind over bolden, sæt af med fødderne, og find balancen på 
alle fire. Hold balancen så længe du kan og start evt. forfra...

Vejrtrækning
Bare husk at trække vejret!

Fokus
Ret ryggen når du står i stillingen. Vær opmærksom på, at det kræver lidt at 
finde teknikken til at komme op på toppen, og blive der…

Gør det lettere 
Få en anden person til at hjælpe dig op.

Gør det sværere 
Luk øjnene i korte øjeblikke. Løft den ene arm (og evt. modsatte ben). Sænk 
kontrolleret og udfør samme bevægelse til den anden side.
 



Frøen

Udgangsstilling
Læg dig bag bolden med bøjede knæ og fødderne i gulvet. Hold om bolden.

Bevægelsen
Stræk benene, og glid hurtigt fremefter, mens du strækker kroppen spændt 
som en flitsbue opefter. Stop bevægelsen ved hurtigt at sænke arme og ben 
mod gulvet. Kravl tilbage igen, og start forfra. Sørg for du har god plads!

Vejrtrækning
Træk vejret ind inden du sætter af, og pust ud mens strækker og sender 
kroppen fremad.

Fokus
Tænk på at bruge kroppen symmetrisk, så du ikke ruller og lander skævt. 
Tænk også på at gøre kroppen lang, når du strækker kroppen ud. Start stille 
og roligt, og giv den så mere gas, når du har fundet teknikken.

Gør det lettere 
Sæt roligt af med benene.

Gør det sværere 
Sæt hurtigt af med benene.
 



Del 2: Ben og balder

Løft op på hylden

Udgangsstilling
Stå med fødderne i hoftebreddes afstand og tæerne pegende fremef-
ter. Tag bolden i hænderne og hold den foran kroppen som en vægt-
stang.

Bevægelsen
Bøj benene, mens du “dypper” bagdelen mod gulvet og rækker ar-
mene med bolden forover ned mod gulvet. Stræk benene igen, og løft 
bolden op mod loftet.

Vejrtrækning
Træk vejret ind når du bøjer ned i benene, pust ud når du strækker 
benene.

Fokus
Hold ryggen ret under bevægelsen - og sørg for at skuldrene føles 
bløde og brede, når du løfter bolden. Sørg for at knæene peger i retning 
af tåspidserne, når du bøjer ned – og undgå at overstrække dine knæ. 
Tænk på at stå med vægten jævnt fordelt over dine fødder.

Gør det lettere 
Lav øvelsen uden bold.

Gør det sværere 
Udfør øvelsen meget langsomt og end med at stå på tæer.
 



Balance på et ben med benbøjning

Udgangsstilling
Stå et stykke foran bolden. Sæt den ene tåspids op på bolden. Find ba-
lancen, og ret dig op (indgangen til denne øvelse kræver lidt øvelse, vær 
tålmodig).

Bevægelsen
Bøj det ben, du står på, så langt du kan med ret ryg og god balance. Ræk 
armene frem som balancepinde. Stræk op igen, og fortsæt øvelsen med 
samme ben, til du ikke kan holde balancen længere, hvorefter du skifter til 
det andet ben.

Vejrtrækning
Træk vejret ind når du bøjer benet, pust ud når du strækker.

Fokus
Stå godt med vægten ligeligt fordel over foden. Og sørg for at holde knæet 
i samme retning som tåspidsen, når du bøjer knæet, så du ikke vrider i 
knæene. Undgå at skubbe hofter og bækken mod den ene side, hold det i 
midten.

Gør det lettere 
Bøj kun en smule ned i benet og hold ved noget imens.

Gør det sværere 
Bøj dybere. Træk armene med op over hovedet, når du strækker det for-
reste ben. 

Ekstra balanceudfordring
Bøj i knæet, ræk armene frem og lav en rotation hen mod dit forreste ben, 
stræk op og gentag.
 



Løft bagdelen

Udgangsstilling
Start siddende og gå frem imens bolden ruller op ad ryggen. Bolden ender 
til sidst med at ligge under den øverste del af ryggen – og hvil hovedet i 
hænderne.

Bevægelsen
Sænk bagdelen ned mod gulvet, så langt den kan komme. Løft bagdelen 
op igen, indtil du ligger i en lige linje med kroppen – som en bro med en 
lige vej.

Vejrtrækning
Pust ud når du løfter bagdelen, træk vejret ind når du sænker bagdelen.

Fokus
Hold knæene i samme retning som tæerne. Sørg for at lave så fuldendt en 
bevægelse som muligt hver gang – hele vejen ned og op. Hold bolden helt 
i ro, det er bagdelen som flyttes op og ned.

Gør det lettere 
Større afstand mellem benene og løft kun bagdelen lidt. Støt med armene 
på bolden.

Gør det sværere 
Udfør øvelsen med samlede ben. Bliv evt. liggende oppe i brostillingen, 
mens du tæller til ti, og luk øjnene.

Ekstra styrke og balance
Løft den ene fod og løft op i bro på ét ben.
 



Stærke lår og balder

Udgangsstilling
Lig på gulvet med underbenene på bolden, tæerne pegende opad og ar-
mene ned langs kroppen.

Bevægelsen
Løft bagdelen op, så du danner en lige linje fra fødder til skuldre. Bliv der-
oppe og træk bolden til dig med benene ved at bøje i knæ og hofter, mens 
du holder bagdelen det samme sted. Stræk benene igen, og sænk bagde-
len ned.

Vejrtrækning
Træk vejret ind når du løfter bagdelen, pust ud når du bøjer benene, træk 
vejret ind når du strækker benene, og pust ud når du sænker bagdelen.

Fokus
Vær opmærksom på, at denne øvelse ikke skal mærkes som et pres i læn-
den. Hvis du mærker lænden mere end noget andet, skal du ikke løfte så 
bagdelen så højt op.

Gør det lettere 
Skub armene hårdt ned i gulvet, og brug dem til at holde balancen med. 
Start med bolden tættere på bagdelen.

Gør det sværere 
Kryds armene over brystet. 

Ekstra balanceudfordring
Løft den ene fod fra bolden, når du har løftet bagdelen, og træk bolden til 
dig med ét ben. Stræk benet ud igen, og skift til det andet ben inden du 
sænker.
 



Del 3: Mave og ryg

Lige mavebøjning

Udgangsstilling
Læg dig på ryggen henover bolden med let spredte ben og læg hænderne 
på brystet. Stræk dig helt tilbage over bolden uden at ”tabe hovedet”.

Bevægelsen
Løft brystet, mens du runder ryggen så meget som muligt – som en elastik, 
der trak dig op på forsiden af rygsøjlen. Ræk armene fremefter, når du løfter 
dig op. Sænk ned igen.

Vejrtrækning
Pust ud når du løfter, træk vejret ind når du sænker.

Fokus
Lad hovedet følge med rygsøjlen, og lad hovedet være det første, der løf-
tes, når du løfter op i din mavebøjning. Tænk på at løfte helt nede fra bæk-
kenbunden.

Gør det lettere 
Placer dig tæt på en væg, så dine tåspidser rammer væggen, når du ligger 
I udgangsstillingen, så du får en mere stabil stilling.

Gør det sværere 
Placer fingrene bag ørerne, eller læg dig længere bagover på bolden. Eller 
udfordr balancen endnu mere ved at løfte den ene fod fra gulvet, mens du 
løfter dig op.
 



Skrå mavebøjning

Udgangsstilling
Læg dig på ryggen henover bolden med let spredte ben og læg hænderne 
på brystet. Stræk dig helt tilbage over bolden uden at ”tabe hovedet”. 

Bevægelsen
Løft brystet og lad ribbenene glide skråt mod bækkenet, mens du runder 
og drejer ryggen til den ene side. Ræk armene med ud på siden af benene, 
når du løfter dig op. Sænk overkroppen ned igen, og skift til modsatte side.

Vejrtrækning
Pust ud når du løfter, træk vejret ind når du sænker.

Fokus
Lad hovedet følge med rygsøjlen, og lad hovedet være det første, der løf-
tes, når du løfter og drejer i din mavebøjning. Tænk på at løfte helt nede fra 
bækkenbunden. Det er overkroppen, der drejer, mens bold og ben ligger 
stille.

Gør det lettere 
Placer dig tæt på en væg, så dine tåspidser rammer væggen, når du ligger 
I udgangsstillingen, så du får en mere stabil stilling.

Gør det sværere 
Placer fingrene bag ørerne, eller læg dig længere bag over bolden. Fød-
derne tættere sammen. Ekstra udfordring af balancen: Løft den modsatte 
sides fod samtidig med at du løfter op i din skrå mavebøjning.  



Tip!
Når du laver dine mavebøjninger, er det ikke meningen, at du skal få ømhed 
i lænden. Er dette tilfældet, skal du fokusere på følgende: Tænk på at runde 
ryggen så meget som muligt oppefra og ned.

Du skal lave en bøjning i ryggen, helt ned over lænden, og ikke kun i hove-
det og den øverste del af ryggen.

Udfør bøjningen ved at løfte helt nede fra din bækkenbund og pust godt ud, 
da det også hjælper både bækkenbund og mavemuskler med at arbejde 
korrekt.

Juster evt. stillingen på bolden – måske du skal længere frem eller tilbage 
på bolden.

Og sidst men ikke mindst skal du tænke på, at det IKKE er dine ben og 
hofter, der skal lave mavebøjningen, men dine mavemuskler!
 



Flyt bolden

Udgangsstilling
Lig på ryggen med let bøjede knæ og hofter. Grib om bolden med fødderne, 
og læg armene over hovedet. 

Bevægelsen
Løft bolden med benene, og tag den med hænderne, mens du løfter over-
kroppen. Sænk herefter benene igen, og før bolden over hovedet mod gul-
vet. Giv derefter bolden tilbage til benene. Og sådan fortsætter du…

Vejrtrækning
Pust ud når du løfter ben og overkrop, træk vejret ind når du sænker ben 
og overkrop.

Fokus
Undgå at svaje i lænden, når du sænker overkroppen og armene med bol-
den over hovedet. Og brug ellers de samme gode tips til mavebøjningen 
som beskrevet.

Gør det lettere 
Bevæg kun arme og ben, så du ikke løfter overkroppen.

Gør det sværere 
Udfør bevægelsen meget langsomt og sejt - eller meget hurtigt og tjept. 



Taljen

Udgangsstilling
Lig på ryggen på gulvet med let spredte ben på bolden. Træk bolden helt 
ind til bagdelen, så dine ben nærmest griber fat omkring den. Læg armene 
på gulvet ud til siderne. 

Bevægelsen
Drej bolden kontrolleret mod den ene side, så langt du kan, uden at miste 
kontrollen over bolden. Hold arme og skuldre i underlaget. Træk tilbage, og 
fortsæt til den anden side.

Vejrtrækning
Pust ud når du drejer bolden til siden, træk vejret ind når du drejer tilbage 
til midten.

Fokus
Vær opmærksom på, at det er dine mavemuskler, som skal lave arbejdet 
her. Og de skal kontrollere bevægelsen – benene følger bare med.

Gør det lettere 
Lav små bevægelser.

Gør det sværere 
Drej meget langsomt. Eller lav øvelsen hvor du i stedet holder bolden mel-
lem fødderne. 



Løft overkroppen

Udgangsstilling
Lig på maven, støt med fødderne på gulvet, og lad overkroppen glide ned 
over bolden med armene mod gulvet. 

Bevægelsen
Løft overkroppen, og træk samtidig armene med bagud ned langs siden af 
kroppen. Sænk igen.

Vejrtrækning
Pust ud når du løfter overkroppen, træk vejret ind når du sænker ned igen.

Fokus
Tænk på at gøre ryggen lang, når du løfter overkroppen. Hold baghovedet 
i forlængelse af ryggen uden at knejse nakken bagover. Pas på, du ikke 
presser maven (puster maven op) ned i bolden. Lad skuldrene glide ned ad 
ryggen og lav lange arme, når du løfter.

Gør det lettere 
Spred benene meget, for at få en større understøttelsesflade.

Gør det sværere 
Saml benene og stræk dem helt ud.

Ekstra udfordring
Du kan også løfte det ene ben fra gulvet, når du løfter overkroppen. 



Kig op i rotation

Udgangsstilling
Lig på maven, støt med fødderne på gulvet, og hold omkring bolden med 
hænderne. 

Bevægelsen
Slip med den ene arm og løft den op mod loftet, mens du løfter og drejer 
overkroppen. Kig efter armen, og sænk ned igen. Skift til modsatte side.

Vejrtrækning
Pust ud når du løfter op til siden, træk vejret ind når du sænker overkrop-
pen.

Fokus
Tænk på at lave løftet (drejningen) fra din rygsøjle. Det gør du lettest ved at 
fokusere på at dreje fra dit brystben. Forestil dig en lyskegle på brystbenet, 
der lyser ud og op, når du drejer.

Gør det lettere 
Spred benene meget, og sæt hænderne på gulvet fra start.

Gør det sværere 
Saml benene. 



Diagonal ryg

Udgangsstilling
Lig på maven, og støt med hænder og fødder på gulvet. 

Bevægelsen
Stræk og løft det ene ben samtidig med, at du strækker den modsatte arm 
skråt fremefter. Sænk roligt ned igen, og skift til modsatte diagonal.

Vejrtrækning
Pust ud når du strækker armen og benet, træk vejret ind når du sænker.

Fokus
Tænk på at gøre arm og ben lange frem for at løfte højt. Sørg for at ligge 
så roligt som muligt på bolden. Forestil dig, at du har et glas vand stående 
på ryggen, som ikke må spildes. Hold hovedet i let forlængelse af rygsøjlen 
uden at knejse nakken bagover.

Gør det lettere 
Løft kun en arm eller et ben.

Gør det sværere 
Når du har løftet arm og ben, bøjer du knæet og rækker hånden bagud efter 
foden – kan de nå hinanden? Stræk arm og ben igen, inden du sænker og 
skifter til modsatte arm og ben. 



Siderne

Udgangsstilling
Lig på siden af kroppen på bolden, og støt med den ene arm på den. Stræk 
den anden og frie arm vandret ud fra kroppen. 

Bevægelsen
Ræk armen over hovedet i en sidebøjning henover bolden, og træk den 
tilbage ned langs kroppen, mens du laver en sidebøjning væk fra bolden.

Vejrtrækning
Træk vejret ind når du strækker dig henover bolden med armen over hove-
det, pust ud når du løfter op i sidebøjningen.

Fokus
Tænk på at ligge helt lige som et stykke papir på højkant. Hvis dine fødder 
glider, kan du bruge en skridsikker måtte, eller du kan støtte fødderne mod 
en væg.

Gør det lettere 
Støt med det nederste underben på gulvet ved at bøje i knæet og støt evt. 
fødderne op mod en væg.

Gør det sværere 
Kravl længere op/henover bolden og saml benene helt. Stræk begge arme 
ud til siderne, mens du løfter op i sidebøjningen. 



Del 4: Lidt til arme og mave

Stærk krop

Udgangsstilling
Lig på knæene bag bolden med tåspidserne i gulvet. Læn overkroppen 
frem, til du støtter med albuer og underarme på bolden. Ryggen er helt ret 
i sine naturlige krumninger, og skuldrene bredt ud og gledet ned langs ryg-
gen.

Bevægelsen
Løft bagdelen og stræk benene, så du ligger i en lige linje fra hoved til fød-
der. Sænk igen.

Vejrtrækning
Træk vejret ind når du strækker ud, pust ud når du sænker igen. I denne 
øvelse er det let at glemme vejrtrækningen – husk den!

Fokus
Undgå at hænge i lænd og skuldre. Tænk på at skubbe brystbenet op mod 
rygsøjlen og hold hovedet i direkte forlængelse af rygsøjlen. Hvis du hæn-
ger i din lænd, så løft bagdelen lidt mod loftet, så linjen i kroppen danner en 
lille vinkel i stedet for.

Gør det lettere 
Placer bolden op ad væggen.

Gør det sværere 
Hold stillingen i længere tid.

Ekstra udfordring
Løft skiftevis den ene og den anden fod, mens du ligger i stillingen.



Kravl frem

Udgangsstilling
Læg dig på maven hen over bolden, og gør dig klar til at kravle. 

Bevægelsen
Bevæg kroppen hen over bolden mens du går frem på hænderne. Gå så 
langt, du kan, mens du holder kroppen stabil med ryggen i sine naturlige 
krumninger og skuldrene bredt ud og gledet ned langs ryggen. Kravl kon-
trolleret tilbage igen.

Vejrtrækning
Træk vejret ind helt inde og helt ude, pust ud når du kravler.

Fokus
Tænk på, at du har noget stående på ryggen, som ikke må falde af. Forestil 
dig også, at du har et kosteskaft i ryggen fra hoved til haleben, så du ikke 
slingrer for meget til siderne, når du kravler frem og tilbage.

Gør det lettere 
Gå kun 2 skridt frem.

Gør det sværere 
Gå langt frem og bliv i stillingen, mens du holder den så længe du kan. 

Ekstra udfordring 1 
Løft skiftevis den ene og den anden fod, mens du ligger derude. 

Ekstra udfordring 2 
Lav en eller flere armstrækninger, mens du ligger derude. Undgå at kravle 
så langt frem, inden du laver dine armstrækninger, for at gøre det lettere. 
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