
Boost din
forbrænding

Q’s træningsekspert Lotte Paarup 
giver dig her fire effektive øvelser, 
som du kan lave med elastik. denne 
type træning sætter virkelig skub i din 
kalorieforbrænding, så det er bare 
med at komme i gang!

Af LoTTE PAArUP – foto: bo LYngE.

du slår mange fluer med ét smæk i øvelserne her – over og under-
krop, mave og ryg og ikke mindst pulsen trænes. du kan ikke undgå 
at få masser af sved på panden og dermed forbrænde en masse ka-
lorier. brug fx øvelserne som erstatning for en løbetur eller som sup-
plement til dit eksisterende træningsprogram. du får den største ef-
fekt ved at lave de 4 øvelser i så mange runder, som du har kræfter 

til. dvs. start med øvelse nr. 1 og lav den i fx 30 sekunder, hold en 
kort pause og fortsæt med øvelse nr. 2 osv. når du er hele vejen 
rundt, tager du nr. 1 igen. På denne måde får du presset dig selv, og 
intervallerne er effektive for forbrændingen. Tidsintervallet for de 
forskellige øvelser kan du selv øge, så du efter noget tid laver hver 
øvelse i 1 minut. god svedetur!

ForBrænd med dans  
du aldrig har set magen til!
dans er fantastisk forbrænding – og med de to 
dvd’er fra amerikanske Misty Tripoli kan du ikke und-
gå at få masser af sved på panden. Med dvd érne 
”Latin groove” og ”Spirit groove” kommer du bare i 
godt humør og finder nye sider af dig selv og din 
krop. begge dvd’er fås på www.denintelligentekrop.
dk – og de anbefales meget varmt af Lotte Paarup.

mangler du en elastik?
Køb den på Lotte Paarups hjemmeside: www.denintelligentekrop.dk 

bind elastikken omkring dørhånd-
taget, tag samlet fat i elastikken 
med begge hænder og vikl den 
nogle gange rundt om hænderne, 
så du har godt fat. Stå med front 
mod døren. bøj lidt i benene og 
twist nu underkroppen fra side til 
side, mens overkroppen og arme-
ne twister modsat. brug en masse 
kræfter i maven og træk godt med 
armene også – så får du også en 
god gang træning af taljen!

øvelse 

3
nu skal du først binde elastikken omkring benene ved at læg-
ge den bag knæene og derefter tage den frem foran og kryd-
se elastikken. Vikl elastikken omkring hænderne. bøj nu ned i 
benene og hop herefter op mod loftet som en frø. Samtidig 
strækker du armene med ud til siden og op. Land igen og gå 
roligt ned i benene for at starte forfra. fortsæt så eksplosivt 
som muligt – og så dybt i benene, som du kan.

øvelse 

4 twist

SPring som en Frø

SKiløB
bind elastikken omkring dør-
håndtaget, tag fat med hænder-
ne i hver ende af elastikken, og 
vikl den nogle gange rundt om 
hånden, til elastikken er spændt. 
Stå med front mod døren i 
skridt-stående stilling. nu skal 
du lave skiløb, hvor du samtidig 
trækker i elastikkerne bagud 
med armene, således at der er 
modstand på disse. fortsæt 
med høj intensitet og så store 
bevægelser som muligt. 

øvelse 

1

– din elastik skal altid være 

minimum let spændt fra start!nB

øvelse 

2
bind elastikken omkring dørhåndtaget, tag fat 
med hænderne i hver ende af elastikken og vikl 
den nogle gange rundt om hånden, til elastikken 
er spændt. Stå med ryggen til døren. Spring nu 
frem og land på ét ben, mens begge arme sam-
tidig presses fremefter. find balancen et kort 
øjeblik og gå tilbage igen – spring så frem på 
det andet ben. fortsæt således med så lange 
hop som muligt.

spring frEM
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