
Lotte Paarup er 34 år, uddannet
fysioterapeut og har igennem 
mange år arbejdet med træning 
og sundhed. Hun har udgivet 
dvd’en ”Fit med Gymstick”, som 
du kan købe sammen med en 
gymstick til 549 kr. på 
www.denintelligentekrop.dk
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Af LOTTE PAARUP – Foto: BO LYNGE og PR – Makeup og hår: INE LARSEN

EFFEKTIVE 
Stå med fødderne i hoftebreddes afstand, løft stangen og læg den 
foran på brystet. Bøj nu ned i benene, til låret nærmer sig vand-
ret, og knæ og tæer peger i samme retning. Hold ryggen ret og 
stangen samme sted. Stæk så benene og pres samtidig stangen 
op over hovedet. Hold skuldrene væk fra ørerne og tænk på den 
gode holdning. Sænk kontrolleret ned igen til udgangsstillingen. 

SQUAT MED PRES OVER HOVEDETØVELSE 1

ØVELSE 3SQUAT 
MED BALANCE OG ROTATION
Stå med fødderne i hoftebreddes afstand, tag fat med overhåndsgreb på 
stangen og hold den med let bøjede arme og bagudtrukket albuer foran ma-
ven. Bøj nu ned i benene, til lårbenet nærmer sig vandret, og knæ og tæer 
peger i samme retning. Hold ryggen ret og stangen samme sted. Stræk så 
benene og pres evt. samtidig stangen frem foran dig, imens du roterer 
overkroppen væk fra det ben, du løfter. Hold skuldrene væk fra ørerne og 
tænk på den gode holdning og brug mavemusklerne til at rotere med. Sænk 
kontrolleret ned igen til udgangsstillingen og fortsæt med det andet ben og 
rotation til modsatte side. 

ØVELSE 2

HVAD ER GYMSTICK?
En Gymstick er en stang med to fastmonterede elastikker – mere 
enkelt kan det ikke gøres. Øvelserne er funktionelle og træner 
mange muskler på en gang. Musklerne styrkes ved modstanden 
imod elastikkerne, som kan varieres fra person til person. Styr-
ketræning sætter forbrændingen i top og sætter gang i vægt-
tabet. Rigtig mange kvinder oplever et kick i kampen mod de 
ekstra kilo. Gymstick-træning består af mange forskellige øvel-
ser, hvor alle muskler trænes med masser af sved på pan-
den. Hvis du ikke er i besiddelse af en Gymstick, kan du sag-
tens lave øvelserne uden og således lave fl ere gentagelser af 
den enkelte øvelse – til du mærker træthed i musklerne. 

Q’S TRÆNER 

SLANKEØVELSER

Gentag 
hver øvelse 12-15 

gange og juster mod-
standen, således at du er 
udmattet i musklerne her-
efter. Gentag meget gerne 

alle øvelserne 3 gange 
med en kort pause imel-

lem hver øvelse.
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LUNGES 
MED PRES FORAN BRYST
Stå med fødderne i hoftebreddes afstand, tag fat på stangen med et 
underhåndsgreb og hold den med let bøjede arme og bagudtrukket al-
buer foran maven med den korrekte spænding på elastikken. Træd nu 
et skridt bagud på det ene ben og bøj ned i det forreste ben. Hold knæ 
og tæer i samme retning. Stræk samtidig stangen langt fremefter og 
ud foran kroppen. Saml igen og fortsæt med modsatte ben. 

Få så meget som muligt ud af din træning. 
Her får du derfor tre lette og supereffektive 
øvelser, der træner og slanker hele kroppen.


