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Pilates-studiet giver dig 
på blot 3 x 3 uger:

■ En fl ad mave og stærk ryg

■ En fl ot holdning

■ Smidige og stabile muskler 

■ Styrke i ben, balder og fødder

■ En tonet overkrop

Pilates-studiet · D
EL 1 

Nr.: 9/07
Rank ryg & mave-
muskler af stål
■ 6 effektive øvelser 
med den store bold
■ Grundig instruktion
■ 4 teknikker

Nr.: 10/07
Få dit livs fl otteste 
balder og lår
■ 5 opstrammende og 
effektive øvelser med 
redondobolden
■ Træningsprogram
■ Derfor skal du træne 
dine fødder

Nr.: 11/07
Aldrig mere mormor-
arme! Styrke til dine 
biceps.
■ 5 øvelser med 
træningselastikken
■ Et udbygget 
træningsprogram
■ Sådan kommer du 
videre

ognyt STÆRKERE OG 
MERE SMIDIG 
i hvert 
nummer

Øvelser: Julian Felix · Program: Jakob Benn/Well-come Fitness · Foto: Steen Evald2

Pilates storhitter verden over! Nu kan du være med fra starten, 
når I FORM i denne nye træningsskole giver dig en helt ny og sjov 
måde at udføre de snart 100 år gamle øvelser på. Ved at kombinere 
de traditionelle pilatesøvelser med redskaber kan du trille, rulle og 
strække dig til stabilitet, styrke og smidighed. Vær med fra start, 
og få den stærke krop, du altid har drømt om.

Pilates på en ny måde:

ilates er for alvor slået igen-
nem som en af de mest effek-
tive træningsformer til dem, 
der gerne vil have en stærk 
og smidig krop i fuldstæn-
dig balance. Typisk udfø-
res øvelserne på gulv uden 

redskaber eller i specialdesignede maski-
ner som fx pilates-reformeren, der træner 
kroppen via ydre modstand som kabler. 

Men som noget helt nyt anvender pila-
tesinstruktørerne nu også småredskaber 
som redondobolden og elastikken i træ-
ningen. Årsagen er, at redskaberne kan 
efterligne de funktionelle øvelser, som du 
kan lave på pilatesmaskinerne. Det bety-
der, at du kan træne arme og ben med et 
bedre resultat. Ligeledes stilles der større 
krav til balance og stabilitet. 

Når du kombinerer pilates med redska-
ber, trænes kroppen minutiøst og nøje, så 
eventuelt glemte muskler vækkes til live 

og derved på ny lærer at arbejde sammen 
med nervesystemet. Den synlige effekt af 
træningen er en fl ot kropsholdning, lan-
ge veltrænede muskler, større kropsbe-
vidsthed og ikke mindst stor smidighed i 
muskler og led.

Derfor er brugen af redskaber også en 
integreret del af alle de øvelser, du bliver 
præsenteret for i Pilates-studiet 1-3. Du 
lægger ud med at træne mave og ryg med 
den store bold, fordi en stærk kropsstam-
me er et nødvendigt fundament, før du 
skal træne andre dele af kroppen. I anden 
del skal du bruge redondobolden til at 
træne fødder, balder og ben. Og i tredje 
og sidste del bruges elastikken til at styr-
ke overkrop og arme.

De  i alt 16 øvelser udgør tilsammen et 
komplet program, der træner alle krop-
pens muskler og led og giver dig et solidt 
fundament. Alt i alt bliver du stærkere og 
smidigere end nogen sinde.

P

 Drømmekrop 
 på 9 uger
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DET SKAL DU BRUGE: VEJEN TIL            SUCCES

Af Lotte Paarup • Foto: John Bendtsen I FORM 9/2007

For at få optimal effekt ud af øvelserne skal 

du starte med at varme kroppen op. Begynd 

med at bevæge rygsøjlen i alle retninger. Varm 

så vejrtrækningen op ved at lægge hænderne 

på de nederste ribben og trække vejret ned til 

hænderne, så ribbenene udvider sig.

VARM OP!
I alle øvelserne skal du:

■ Trække vejret ind gennem 
næsen og dybt ned i lungerne. 
Pust ud via en spids mund. Du 
skal kunne høre din udånding.

■ Spænde i bækkenbunden 
og de dybe mavemuskler ved 
at trække den nederste del af 
maven ind mod rygsøjlen. Dette 
kaldes din grundspænding.

■ Opretholde så god en hold-
ning som muligt. Skuldrene er 
altid trukket lige ned og væk fra 
ørerne. Hovedet balancerer i lige 
forlængelse af rygsøjlen. 

■ Tænke på at gøre kroppen 
lang i alle bevægelser. Både 
arme, ben og ryg. Så får musk-
lerne lettest ved at arbejde.

Den store bold
Til første del af Pilates-studiet 
skal du træne med den store 
bold. Den hjælper dig med at få 
fat i både ryg- og mavemuskler.

Redondobold
I den anden del af Pilates- 
studiet skal du træne med 
redondobolden. En lille bold 
med meget stor effekt.

Elastik
Elastikken er et unikt redskab, 
når du i sidste del af Pilates- 
studiet skal træne og tone 
overkroppen.

4 54 5

Disse seks øvelser udfordrer din 
kropsstamme. Det vil sige alle muskler 
omkring mave og ryg. Det er netop de 
muskler, der giver dig en god holdning 
og styrke til at klare dagens mange 
udfordringer.

Ved at lave pilatesøvelserne sammen 
med den store træningsbold stilles der 
større krav til balance og stabilitet. Det 
betyder, at mange fl ere muskler omkring 

kropsstammen sættes på arbejde for at 
holde kroppen på ret køl, hvilket på sigt 
giver dig en fl ad mave og stærk ryg.

Du skal lave hver øvelse 10-12 gange 
3 gange om ugen og i rækkefølgen 1-6. 
For alle øvelser gælder det, at du kun skal 
lave så mange gentagelser, at du stadig 
kan gøre øvelsen rigtigt. Mister du den 
gode holdning, skal du stoppe. Kvalitet af 
øvelsen gælder altså frem for kvantitet.

 Teaser
Fokus: Træner mavens muskler 

og koordinationen imellem dem.
Udgangsstilling: Lig på ryggen med 
benene placeret samlet på bolden. Ben 
og vriste skal være strakte. Læg armene 
over hovedet, og lad ryggen bevæge 
sig i dens naturlige svaj.   
Bevægelsen: Løft armene fri af gulvet, 
og løft så overkroppen, så du runder 
hele ryggen og ruller op fra gulvet 
hvirvel for hvirvel uden at bevæge 
bolden. Når du er fri af gulvet med 
hele ryggen, skal du rette ryggen så 
godt som muligt, så kroppen danner 
et stort V. Armene strækkes fremefter 
parallelt med benene. Hold balancen et 
øjeblik. Fald tilbage i udgangsstillingen 
igen ved at lade ryggen rulle ned på 
underlaget hvirvel for hvirvel. Bolden 
må stadig ikke bevæge sig. 
Vejrtrækning: Træk vejret ind, når du 
sidder eller ligger stille. Pust ud, når du 
ruller op eller ned. 
Kommentar: Når du strækker 
armene over hovedet, er det vigtigt, 
at brystryggen forbliver i måtten. Det 
sikrer du ved at holde en let spænding 
i de øverste mavemuskler, når du bevæ-
ger armene.  
Gør det lettere: Når du løfter overkrop-
pen fra gulvet, så løft kun halvvejs op. 
Gør det sværere: Løft det ene ben 
et par centimeter fra bolden, når du 
sidder i det store V. Bolden må ikke 
bevæge sig. Sænk foden igen, og rul 
ned som normalt. 

Star extension
Fokus: Styrke og stabilitet i alle ryg-
gens muskler.

Udgangsstilling: Lig på maven på bolden. Placer 
fødderne på gulvet i hoftebreddes afstand. Læg 
armene slapt foran dig, og lad ryggen hænge 
afslappet ned over bolden. 
Bevægelsen: Løft overkroppen fra bolden, så 
hele kroppen danner en lang linje. Stræk samti-
dig armene ned langs siden. Benene skal være 
strakte. Bliv i den stilling. Bevæg nu armene op 
langs kroppen, så du undervejs nærmest nusser 
dig selv i armhulerne. Fortsæt bevægelsen, og 
stræk armene lange foran dig, så de danner 
et V. Overkroppen holdes helt i ro. Vend hånd-
fl aderne indad med tommelfi ngersiden mod 
loftet. Sænk ned til udgangsstillingen igen.
Vejrtrækning: Træk vejret ind, når du løfter 
overkroppen, og når du ligger stille med 
armene strakt frem i et V. Pust ud, når du stræk-

ker armene frem, og når overkroppen sænkes.  
Kommentar: Vær meget opmærksom på at 
have grundspændingen med dig hele vejen 
– især spændingen i maven. Fokuser på at sæn-
ke skuldrene hele tiden. Tænk også på at holde 
nakken og hovedet i lang og lige forlængelse 
af ryggen – undgå at knejse hovedet bagover 
eller at tabe det. Derved sikrer du, at øvelsen får 
trænet alle rygmusklerne.

 Single leg stretch
Fokus: Træner intenst styrke og udhol-

denhed i alle mavens muskler.
Udgangsstilling: Lig på ryggen med fodsålerne 
placeret på bolden, så benene danner et trap-
petrin med en 90-graders vinkel i hofte og knæ. 
Læg ryggen på måtten i dens naturlige krum-
ninger og svaj, og placer armene langs siden og 
skuldrene væk fra ørerne. 
Bevægelsen: Løft først overkroppen og så skul-
derbladene fri af gulvet. Læg hænderne på siden 
af knæene. Hold stillingen i overkroppen. Stræk 
det ene ben langt ved at rulle bolden væk fra dig 
og strække vristen. Flyt samtidig hænderne over 
på det bøjede ben. Træk benet tilbage, og stræk 
det andet. Flyt hænderne samtidig. Fortsæt 
således, og sænk til sidst overkroppen igen.
Vejrtrækning: Træk vejret ind, når benet bøjes 
tilbage. Pust ud, når benet strækkes. Dette er en 

lidt hurtig og dynamisk vejrtrækning, hvor ind- 
og udånding hurtigt afl øser hinanden i takt med 
benenes bevægelser. Der er altså både en ind- og 
udånding, hver gang et ben strækkes og bøjes. 
Kommentar: Hold overkroppen helt i ro under 
bevægelsen af arme og ben. Tænk samtidig på 
at lave en lang nakke, som følger rundingen 
i ryggen. Forestil dig, at du har et æg under 
hagen, som du skal holde på, men som du ikke 
må knuse. Forsøg at gøre øvelsen dynamisk og 
fl ydende, så bolden guider bevægelsen i benene, 
og du rytmisk skifter fra ben til ben. 
Gør det lettere: Lad være med at strække 
benene helt ud. Du kan også undlade at løfte 
overkroppen og så kun bevæge benene. 
Gør det sværere: Når benet er helt strakt, løftes 
foden et splitsekund fra bolden, inden benet 
trækkes tilbage igen. Det stiller større krav til 
koordination, styrke og stabilitet. 

1
2

3

A

B

B

6 øvelser målrettet 
mave og ryg

A

A

B

C
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Planken
Fokus: Styrke og stabilitet i hele krops-
stammen, dvs. mave og ryg. Også god 

træning for skuldrenes muskler.
Udgangsstilling: Placer bolden bag ved dig. Læg 
dig på alle fi re med hænderne under skuldrene 
og knæene under hoften. Sæt nu fødderne op på 
bolden, og lad dem hvile der. 
Bevægelsen: Stræk benene, så bolden ruller bag-
læns væk fra dig. Kroppen danner en lige linje. 
Træk benene tilbage igen, og gentag.
Vejrtrækning: Træk vejret ind, når du er i 
udgangsstillingen, og når du er strakt ud. Pust ud, 
når du laver bevægelsen ud og ind. 
Kommentar: Vær opmærksom på grundspændin-
gen i maven og på at holde skuldrene på plads. 
Hold nakken i lang og lige forlængelse af ryggen 
– undgå at knejse hovedet bagover eller at tabe 
det ned foran dig.

Gør det lettere: Stræk ikke helt ud.
Gør det sværere: Bliv i den strakte 
stilling, og løft skiftevis den ene og 
den anden fod fra gulvet.

Mangler du et af de tre redska-

ber, der skal bruges i Pilates-

studiet, kan du købe den store 

træningsbold, redondobolden og 

elastikken på www.iform.dk. 

Nyhed !
6

5

4 Saw
Fokus: Rammer alle mavens muskler 
– især de skrå. Smidiggør ryggen.

Udgangsstilling: Sid på bolden med lang og rank 
ryg. Fødderne er spredt fra hinanden, så fødder og 
bold danner en trekant med lige lange sider. Stræk 
armene ud til siden med håndfl aderne vendt frem. 
Bevægelsen: Drej overkrop og arme lige til siden, 
uden at ben, bold og hofte bevæger sig. Hold 
drejningen. Rund nu ryggen fra midten af rygsøjlen, 
så ryggen danner et stort C. Mens du runder, skal 
armene følge bevægelsen og rotere indad. De skal 
stadig være strakte og pege så langt ud, de kan hhv. 
fremad og bagud. Ret ryggen igen, og roter tilbage 
til udgangsstillingen. Gentag til den anden side.  
Vejrtrækning: Træk vejret ind, når du drejer og ret-
ter ryggen op fra rundingen. Pust ud, når du runder 
ryggen, og når du drejer tilbage til midten. 
Kommentar: Det er ikke hoften, som trækker krop-
pen fremover, men ryggen, som runder og dermed 
fl ytter kroppen fremad. Brug intensivt mave-
musklerne til at styre hele bevægelsen med. Hold 
hovedet i lige forlængelse af ryggen i rundingen. 
Tænk på, at bolden ikke må bevæge sig, og husk at 
sænke skuldrene. 
Gør det lettere: Lav kun drejningen til siden, og lad 
være med at runde ryggen fremover.
Gør det sværere: Luk øjnene i hele bevægelsen.

A

Obliques roll back
Fokus: Koordination i mavens muskler. 
Strækker ryggens muskler og giver 

bevægelighed i hele rygsøjlen.
Udgangsstilling: Sid på bolden med fødderne i hof-
tebreddes afstand og med fødderne solidt plantet 
i gulvet. Gør ryggen lang og rank. Stræk armene 
fremefter i skulderbreddes afstand med håndfl a-
derne vendt ind mod midten. 
Bevægelsen: Vip bækkenet bagud, så ryggen 
runder. Rund derefter resten af ryggen, imens du 
naturlig læner kroppen bagud. Straks derefter 
rækker du den ene arm bagud, så ryggen drejer, 
men rundingen opretholdes. Stræk armen langt 
bagud, og kig efter den. Drej tilbage til midten, og 
ret ryggen op til udgangsstillingen igen. Lav samme 
bevægelse til modsatte side.

Vejrtrækning: Træk vejret ind, når du vender tilbage 
til udgangsstillingen. Pust ud, når du runder og 
drejer ryggen bagud. Forsøg at lave nogle lange 
ud- og indåndinger.
Kommentar: Bolden og benene skal holdes helt i 
ro under hele bevægelsen. Sænk skuldrene, og 
ret ryggen helt ud i udgangsstillingen.
Gør det lettere: Rund og drej i ryggen uden at 
læne kroppen bagud.
Gør det sværere: Tag noget tungt i hæn-
derne, det stiller større krav til musklerne og 
til kroppens stabilitet.

BA

Når du i disse seks øvelser træner kropsstammen, forbedrer du 
helt naturligt din kropsholdning. Det betyder automatisk bedre 
arbejdsforhold for alle kroppens muskler og led. Og når kroppen 
fungerer mere optimalt, bliver risikoen for skader i løbet af daglig-
dagen minimeret. Den indre kraft, som du opnår, i takt med at du 
træner, kan du ifølge Joseph Pilates mærke allerede efter 10 gange 
træning. Efter 30 gange har du fået en ny krop!

30 gange = en ny krop

B

A

A

B

DKIFO_09_CH_6114.indd   6-7DKIFO_09_CH_6114.indd   6-7 24/04/07   15:24:0424/04/07   15:24:04


