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TRÆN
Den lille magiske Redondobold ligner en ganske almindelig gummibold, men er genial 
til brug for træning af hele kroppen – og så kan du sagtens have den derhjemme, selv i 
en lille lejlighed.  Få her tre øvelseer, der styrker mave, ben, overkrop og din balance. 
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olden er effektiv i træningen af hele 
kroppen, fordi den giver dig mulighed 
for at arbejde med balance og stabilitet 

i alle øvelser, hvilket er en vigtig del, når du 

skal udvikle sunde, harmoniske og funktionelle 
muskler. Man kan sige, at bolden har sit eget 
hemmelige sprog, hvilet betyder, at når den fx 
placeres under ryggen eller mellem benene,  

vil kroppens svage og sløve muskler vågne op 
og få lyst til at være med. Det gør, at du helt 
automatisk vil få mere ud af træningen, end hvis 
du gjorde øvelserne uden bold. 

B

FLAD MAVE

Læg dig med bolden under ryggen, knæene bøjet 
og fødderne i hoftebreddes afstand. 

Armene lægger du på brystet og 
lader overkroppen glide lidt hen 

over bolden. Hold hovedet 
i naturlig forlængelse af 

rygsøjlen.
Løft overkroppen, som i en 

almindelig mavebøjning, ved at runde i ryggen og 
strække armene lange langs siden af kroppen. Løft 
samtidig den ene fod fra gulvet og stræk armene 
lange langs siden af kroppen. Sænk ned igen til 
udgangsstillingen, og gentag med det andet ben.

Tænk på at lave så fl ad en mave som muligt, 
og spænd helt nede fra bækkenbunden. Det 

kan ikke undgås, at maven bliver større, når 
du løfter, men undgå kun at spænde midt på 
maven og dermed få topmave – spænd fra 
dybden og hele vejen rundt. Jo længere du 
lægger overkroppen hen over bolden, når du 
sænker, desto mere 
skal maven 
arbejde. 

T 
a-
g 
s 

-

MED LILLE BOLD

KIWI’S MOTIONSEKSPERT 
LOTTE PAARUP er 
fysioterapeut med mange 
års erfaring inden for
sport og fi tness samt
klinisk arbejde. Læs mere på

www.denintelligentekrop.dk
www.lottepaarup.dk
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Stil dig med fødderne i hoftebreddes afstand og 
tæerne pegende lige fremefter. Placer bolden 
mellem dine knæ. Pres på bolden med benene, 
så meget at dine fødder, knæ og hofter danner 
en lige linje set forfra.
Bøj i benene, til lårbenet nærmer sig vandret, 
og overkroppen er naturligt fremadfældet med 
ret ryg. Ræk nedefter med armene, som om 
du skulle løfte noget fra gulvet. Bliv dernede 
et øjeblik og løft hælene fra gulvet, således at 
du står på tæer. Hold hælene løftet og stræk 
benene tilbage til udgangsstillingen.
Ræk også opefter med armene på vejen op. 
Sænk til sidst hælene og armene igen. 

Forestil dig, at du skal sætte dig på en 
lille taburet, når du bøjer ned, således at 

bagdelen kommer 
med ned. Hold ryg-
gen helt ret under 
hele øvelsen. 
Hold presset på 
bolden, således 
at knæ og tå-
spidser hele
tiden peger i sam-
me retning. Tænk på 
at løfte og sænke hælene 
lige op og lige ned, så hæ-
len ikke slingrer fra side til 
side. Undgå at overstrække 
knæene, når du strækker 
benene. Og sænk skuldrene, 
når du rækker opefter.

BEN OG BALANCE

GUIDE TIL ØVELSERNE
- Lav hver øvelse så mange gange, som du kan – til musklerne bliver 
trætte, eller du ikke længere kan lave øvelsen korrekt. - Gå aldrig på 
kompromis med den gode holdning – ret hele tiden ryggen og sænk 
skuldrene. - Alle øvelser skal udføres roligt og kontrolleret og med en 
bevidst vejrtrækning på alle bevægelser. - Spænd bækkenbunden og 
mavemusklerne som en støtte til alle øvelser – og du får størst effekt.

Men du skal altid ligge helt stille med det 
ene ben og bækkenet – ingen slingren 
fra side til side, når du løfter foden. 
Bevægelsen skal altså styres med maven 
og ikke benene. Hold hele tiden hovedet 
i naturlig forlængelse af rygsøjlen, og lad 
blikket følge med i bevægelsen.

Stil dig på alle fi re, med hænderne lige under 
skuldrene og knæene under hofterne. Saml 
benene og placer bolden under knæene. 
Hold ryggen i sine naturlige krumninger og 
svajninger. Hold hovedet i lige forlængelse 
af rygsøjlen.
Bøj albuerne som i en almindelig armstræk-
ning, og hold ryggen ret. Stræk igen armene 
tilbage til udgangsstillingen.

Undgå at hænge i dine skuldre. Hold 
hovedet i lige forlængelse af rygsøjlen 
under hele bevægelsen – uden at knejse 
hovedet bagover eller tabe det. Hvis du er 
stærkere, kan du placere knæene længere 
væk og strække hoften

STÆRK OVERKROP
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