
timeglasform 
Hulahopringen har fået en revival i træningsbranchen de senere år.  

Og med god grund. Med de nye, tungere ringe kan du få en stærkere og  
slankere talje og forbrænde kalorier, samtidig med at du har det sjovt.  

Læs mere om Powerhoop her, og få syv øvelser til en smuk timeglasfigur. 
TeksT Sarah Galán FOTO iStock

V ar du en af dem, der begejstret 
svingede en hulahopring 
rundt om taljen i timevis 
som barn? Så er du ikke den 

eneste. Allerede i det antikke Grækenland 
blev ringe af tørret træ eller græs brugt 
som trænings- og legeredskaber, og siden 
har millioner af mennesker verden over 
taget hulahopringen til sig. Det er slet ikke 
så dumt, for det simple redskab er emi-
nent, hvis du ønsker dig en smuk og stærk 
timeglasfigur.

“Når du holder ringen i svingninger, 
bruger du musklerne i mave og ryg, og med 
en Powerhoop – den nyeste udgave af hu-
lahopringen, som både er polstret og en del 
tungere end plastikringene – er træningen 
virkelig effektiv,” fortæller fysioterapeut 
og træningsekspert Lotte Paarup.

“Du kan forvente 
at få en mindre talje, 
en stærkere mave 
og ryg og bedre 
bevægelighed i 
både hofter og ryg. 
Samtidig giver den 
tunge Powerhoop en 
konstant massage af 
taljen, når du bruger den, og det er genialt 
til at mobilisere fedtvævet og fjerne væske 
fra området,” siger hun.

En canadisk undersøgelse bekræfter, at 
træning med Powerhoop mindsker talje-

målet markant, og undersøgelsen viser 
samtidig, at du kan forbrænde 300-420 
kcal i timen under træningen. Desuden 
forbedres din balance, smidighed og ko-
ordination, og ifølge Lotte Paarup er den 
et super supplement til stort set alle typer 
træning, for eksempel konditionstræning.

“Du træner lidt kondition, hvis du 
virkelig går til den, når du hooper, men vil 
du forbedre din kondition, anbefaler jeg, 
at du også laver anden konditionstræning 
ved siden af,” siger Lotte Paarup.

10 minutter om dagen er nok
For at se hurtige resultater skal du træne 
med Powerhoop cirka 10 minutter om 
dagen.

“Mindre kan selvfølgelig også gøre det, 
og en til to gange om ugen er bedre end 

ingenting, men det 
er klart, at du så ikke 
kan forvente lige så 
store resultater,” 
siger Lotte Paarup.

Fysioterapeuten 
oplevede selv impo-
nerende resultater 
med 5-10 minutters 

Powerhoop-træning dagligt efter sin 
graviditet.

Både Lotte Paarup og master-instruktør 
for Powerhoop Camilla Dúval Jensen 
anbefaler, at du starter gradvist op, så 

kroppen kan tilpasse sig den nye bevægel-
se og belastning. I den første uge skal du 
derfor nøjes med 2-4 minutter om dagen 
– ellers risikerer du også at få blå mærker 
omkring taljen, der lige skal vænne sig 
til den intense massage. Desuden er det 
vigtigt, at du altid svinger hoopen både 
mod venstre og højre, så du får trænet 
musklerne ensartet i begge sider.

“Og husk at trække vejret så dybt som 
muligt – så du har en fornemmelse af, at 
du trækker det hele vejen ned på forsiden, 
siderne og om i ryggen. Mange trækker 
vejret højt oppe ved skuldrene, når de 
powerhooper eller laver anden træning, 
og det kan give smerter i blandt andet 
skuldre og nakke. Med en god vejrtræk-
ning får du til derimod den bedste træning 
af mave og ryg,” siger Lotte Paarup, der 
også anbefaler, at du tjekker med din læge 
eller fysioterapeut, om det er ok at power-
hoope, hvis du har rygproblemer.

Eksperterne: 
Lotte Paarup er fysioterapeut og inde-
haver af firmaet Den Intelligente Krop. 
Hun holder også foredrag og kurser, har 
udviklet træningsprogrammer til tv 
samt udgivet en række bøger og dvd’er 
om træning og sundhed. . 
Camilla Dúval Jensen er master-
instruktør for Powerhoop og står bag 
øvelserne på de næste sider.

“�Allerede�i�det�antikke�
Grækenland�blev�ringe�
af�tørret�træ�eller�græs�
brugt�som�trænings-��
og�legeredskaber.”

Sving dig i

med Powerhoop
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Vælg den rigtige 
hoop
Powerhoop findes i tre forskellige 
størrelser:

3B (1,5 kg, 104 cm i diameter)
4B (1,7 kg, 102 cm i diameter)
5B (2,2 kg, 105 cm i diameter)

4B-ringen passer både til begyndere 
og let øvede. Vælg 3B, hvis din mave og 
lænd ikke er så stærke, hvis du nemt 
får blå mærker, er relativt følsom eller 
vejer under 60 kilo. Til mænd og øvede 
anbefales 5B-ringen. 

Se mere på powerhoop.dk – her kan du 
også se, hvilke centre og foreninger der 
kører Powerhoop-klasser med certifi-
cerede instruktører.
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DET SKAL DU 
BRUGE
En Powerhoop og cirka 2-3 
m2 frit areal, du kan bevæge 
dig på. Det kan for eksempel 
være i din have eller stue 
– bare sørg for, at der er 
plads nok, så hoopen ikke 
kommer i karambolage med 
møbler eller andet! Køb din 
Powerhoop på matas.dk. 
499 kr.

10NEMME ØVELSER
Alle øvelser, hvor hoopen svinges rundt i 
taljen, skal udføres til begge sider, så du 
både svinger mod højre og mod venstre. 

ØVELSE 1
God for: Skuldre og arme

  Stå med spredte ben, og hold 
Powerhoopen foran dig med begge 
hænder. Drej Powerhoopen mod 
venstre (som når du drejer på et 
rat), så højre hånd kommer så højt 
op mod loftet, at højre fod kommer 
op på tæer. Før Powerhoopen 
tilbage, og bøj en smule i knæene. 
Drej den så mod højre, så venstre 
hånd er oppe, og venstre fod oppe 
på tæer. Spænd i maven imens.

 Lav 8 gentagelser til begge sider.

ØVELSE 2
God for: Skuldre, arme, bagsiden 

af lårene
  Gentag øvelse 1, men spark nu også 
højre fod op, så den rammer bagsi-
den af låret, når du drejer hoopen 
mod venstre, og venstre fod op, når 
du drejer hoopen mod højre.

 Lav 8 gentagelser til begge sider.

ØVELSE 3
God for: Ryg, bryst, arme

  Gå på stedet, mens du holder på 
Powerhoopen som i øvelse 1 og 2.

  I et raskt tempo fører du hoopen 
helt ind mod kroppen, så armene 
er bøjet, og ud, så armene er strakt.

 Lav 8 gentagelser, hvor du fører 
den ind og ud.

ØVELSE 4
God for: Skuldre, arme

  Gå på stedet, og hold hoopen over 
hovedet. Bøj armene, så hænderne 
er på højde med dine skuldre, og 
stræk dem så helt op mod loftet.

  Lav 8 gentagelser, hvor du bøjer og 
strækker armene.

Indtag den rigtige grundstilling:
Det vil som regel føles lettest at svinge hoopen den ene vej, men 
du bliver hurtigt god til at svinge begge veje.

Sving Powerhoopen til venstre:
 Stå med hoopen rundt om livet, hold på den med begge 

hænder, og tæt ind mod kroppen, så den rører din ryg.

 Fødderne er i hoftebredde, herfra sætter du venstre fod frem, 
så der er cirka 10 centimeter mellem fødderne. Hold knæene 
bløde, mens du drejer overkroppen og hoopen mod højre.

 Sving hoopen så hurtigt som muligt mod venstre, og bevæg 
hofterne frem og tilbage (forestil dig, at du skal skubbe den væk 
med maven). Så er du i gang.

ØVELSE 5
God for: Mave, ryg, balance
  Stå i grundstilling. Sving hoopen 
rundt, mens du holder armene van-
dret med en let bøjning i albuerne.

  Før nu venstre fod til midten, så 
fødderne er ved siden af hinanden 
med hoftebreddes afstand. 
Derefter fører du foden frem og 
sætter tåen i gulvet. Før den tilbage 
til midten igen. Så fører du foden 
ud til venstre og sætter tåen i gul-
vet, og herefter tilbage til midten 
igen. Gentag med højre fod.

  Lav 8 gentagelser, hvor du skifter 
mellem venstre og højre fod. 
Herefter svinger du ringen i mod-
satte retning og laver 8 gentagelser 
mere.

Vidste du, at træning 
med Powerhoop er genial til 
at mindske dit taljemål 
med flere centimeter på 

bare én måned?
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ØVELSE 6
God for: Mave, ryg, skuldre, 

arme
  Stå i grundstilling. Sving hoopen 
rundt, mens du skiftevis strækker 
armene frem og trækker dem 
tilbage, som hvis du skulle ro i en 
robåd.

  Lav 8 gentagelser, hvor du svinger 
ringen i den ene retning og 8 
gentagelser i den anden.

ØVELSE 7
God for: Mave, ryg, skuldre, 

arme
  Stå i grundstilling. Sving hoopen 
rundt, mens du skiftevis strækker 
armene op mod loftet og ned, som 
om du skulle trække noget tungt 
ned fra loftet.

  Lav 8 gentagelser, hvor du svinger 
ringen i den ene retning og 8 
gentagelser i den anden.

ØVELSE 8
God for: Mave, ryg, skuldre, 

arme
  Stå i grundstilling. Sving hoopen 
rundt.

  Før dine strakte arme op over hove-
det, og hold dem der i 8 sekunder. 
Så fører du dem ud til siden og ned 
til vandret og holder dem der i 8 
sekunder.

  Lav 8 gentagelser, hvor du fører 
armene op og ned. Herefter 8 
gentagelser, hvor du svinger ringen 
i modsatte retning.

ØVELSE 9
God for: Mave, ryg

  Sid på gulvet med knæene let 
bøjede. Læn dig lidt tilbage, til 
du kan mærke, at du spænder i 
mavemusklerne. Sørg for at holde 
ryggen rank.

  Hold hoopen som et rat foran dig. 
Drej den over mod venstre og ned, 
så den rører gulvet på din venstre 
side, og gentag direkte til højre 
side.

  Bevæg dig kontrolleret og ikke for 
hurtigt, og se på hoopen under hele 
øvelsen.

  Lav 8 gentagelser til hver side. ØVELSE 10
God for: Mave, ryg

  Lig fl adt på gulvet med benene 
bøjet 90 grader, så dine knæ er lige 
over dine hofter. Hold hoopen over 
dig som et rat.

  Drej hoopen som et rat mod 
venstre, samtidig med at du 
strækker venstre ben ud, UDEN at 
benet rammer gulvet. Så drejer du 
hoopen mod højre, mens du bøjer 
venstre ben tilbage til 90 grader 
og strækker højre ben, uden at det 
rører gulvet.

  Lav 8 gentagelser, hvor du 
strækker først venstre, så højre 
ben. 

“DEN HÅRDE”  
Stå i grundstilling, og sving hoopen mod venstre. Spænd mavemusklerne, og sving 
hoopen så hurtigt, du kan, i 30 sekunder. Herefter lader du den køre langsommere 
rundt i 30 sekunder. Gentag 3-4 gange, uden at hoopen stopper helt. Så stopper 
du den og laver 3-4 gentagelser, hvor du svinger mod højre. OBS: Det er vigtigt at 
spænde i maven hele tiden, mens du svinger hoopen hurtigt rundt.

FØR DU
 GÅR I GANG

Det er vigtigt, at du kan stå fast 
med fødderne, så træn i bare 

tæer eller tætsiddende sko. Tag 
let tøj på, helst ikke for mange 

lag. Er du spinkelt bygget, er det 
dog en god idé med en bomulds-

top under T-shirten.
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