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Pilates

du skal være udholdende på en lø-
betur, skal du ikke bare have stærke og 
smidige ben, men også have et stærkt 
muskelkorset rundt om kroppen. 
Det korset af muskler, som ligger rundt 
om mave, ryg og sider, er den vigtigste 
beskyttelse for rygsøjlen i hverdagen. Et 
stærkt muskelkorset giver frihed til arme 
og ben, og deres funktion afhænger 
først og fremmest af muskelkorsettets 
evne til at støtte og hjælpe enhver be-
vægelse. Så hvis du skal have det bedste 
ud af dine ben, betaler det sig at have 
et veltrænet muskelkorset – en stærk 
kropsstamme.
 Nu hvor vejret måske ikke virker lige 
indbydende på os alle, kan du træne 
muskelkorsettet i ro mag inden døre med 
Pilates.
 Pilates er et træningssystem, som giver 
en god kropskontrol – men det kræver 
koncentration. Man går i dybden med 
små, kontrollerede bevægelser, og derfor 
er det optimale at gå på et lille hold med 
en god instruktør. Hvis det ikke er muligt 
i dagligdagen, kan du starte med de tre 
øvelser på side 38-39. Du kan også finde 
videoer og dvd’er om pilates og følge 
dem.
 I alle øvelser i Pilates trænes krops-
stammen (mavens og ryggens muskler). 
Den måde mavemusklerne trænes på, 
gør maven både stærk og flad. Det har 
betydning for ryggens sundhed – og for 
udseendet. 
 Forestil dig, at du har dit helt eget 
korset af muskler, som kan snøre sig sam-
men, præcis som den gamle klædegen-
stand. Jo bedre trænet dit korset er, jo 
flottere talje og holdning får du. 

Holdning og kropsbevidsthed
Pilates er udviklet af Joseph Pilates, som 
blev født i 1880 i Tyskland. Han var svag 
og skrøbelig, og han udviklede et mu-
skeltræningssystem, som er designet til 
at skabe muskelstyrke og udholdenhed, 
muskelbalance, fleksibilitet, koordination 
og stabilitet. Det er altså målrettede 
bevægelser, hvor kropsbevidsthed og 
kropsholdning er nøgleord. Pilates udfø-
res med din egen kropsvægt og en måtte. 
Forskellige små redskaber kan benyttes, 
så som store og små bolde og elastikker 
mv. 
 Pilates drejer sig om at bruge lige 
nøjagtig den kraft og energi, som der 
skal til, for at gøre en bestemt bevægelse 
korrekt. Denne tilpasning og kontrol af 
kroppens muskler og led er én af de store 
udfordringer: Man skal være omhyggelig 
med detaljerne. Kroppen bliver smidig og 
styrkes på samme tid.
 I mange gængse træningsmetoder 
øger man vægten og antallet af repeti-
tioner undervejs, men i Pilates er det ofte 
modsat. Typisk betyder vejen igennem en 
bevægelse mere end målet.
 Som i yoga er vejrtrækningen en cen-
tral del af flowet i øvelserne. Samtidig skal 
hjernen være 100% med. Typisk styrer de 
dårlige vaner en øvelse. Kroppen finder 
altså den letteste vej at komme igennem 
en bevægelse, men det er ikke nødven-
digvis den korrekte vej. Mange gange ved 
man ikke selv, hvordan bevægelsen laves 
bedst, og derfor er det en rigtig god ide at 
have mulighed for at blive rettet engang 
imellem. Resultaterne af træningen ser 
du først for alvor, når de dårlige vaner er 
pillet ud af kroppen. 

Gevinsten for løbere
Pilates vil styrke dig grundlæggende i 
forhold til løb. Du får:
• stærkere kropsstamme (muskelkorset)
• stabilt og stærkt bækken, som er essen-

tielt for at kunne tåle belastningen, der 
kommer op igennem bækkenet ved 
hvert skridt under løb

• smidige benmuskler – specielt omkring 
hoften, så løbet kan udføres korrekt og 
effektivt udført af de rigtige muskler

• forbedret åndedrætssystem – vejrtræk-
ningsmusklerne trænes, så du kan få 
optimalt ud af din vejrtrækning

• større evne til at fokusere – forbedret 
koncentrationsevne samt føling med 
kroppen og dens signaler.

Den mest udbredte form for Pilates er 
gulvøvelser, de såkaldte Matwork øvel-
ser. Nu er den nye Reformer Pilates også 
kommet til Danmark. Den kræver en 
speciel maskine, en 'Reformer', og er ikke 
så udbredt endnu herhjemme. Men den 
er meget velegnet for løbere, fordi man i 
højere grad træner arme og ben, end man 
gør i Matwork Pilates.  p
 

 

Lotte Paarup har sammen med Birgitte 
Nymann skrevet »Politikens bog om 
Pilates«, som billederne til øvelserne 
på side 38-39 er hentet fra. Desuden 
har Lotte Paarup medvirket i en serie af 
træningsprogrammer på DVD: »Pilates 
med bold«.

Lun vintertræning inden døre:

Træn kropsstammen 
med Pilates Når man løber, skal musklerne stabilisere kroppen 

i længere tid ad gangen. Det kræver stærke mave-, 
ryg- og sidemuskler. En stærk krop afbøder nogle 
af de skavanker, som de mange bump fra løbet kan 
give op gennem kroppen
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Pilates

kl. 6 ringer vækkeuret, og et kvar-
ter efter kan den 36-årige Trine Krogh ses 
løbe rundt på villavejene i Århusforstaden 
Hasle sammen med en veninde.
 En noget nær utænkelig situation for år 
tilbage er blevet dagligdag – hver anden 
dag – for Trine Krogh. 

 Hun fik et skub ned i de 7-8 år gamle 
løbesko med en tilmelding til DHL-
stafetten i august i år gennem arbejdsp-
ladsen, så der måtte trænes. Men denne 
gang virkede løbeturene anderledes. De 
var ikke kun hårde og kedelige, som sidst 
skoene var på. Faktisk har det at løbe 

Udforsker kroppen under løbet

A
f M

A
rtin

 Vesterg
A

A
rd

efter to et halvt år med pilates-øvelser har 
trine krogh igen fået mod på at løbe. »Jeg 
går på opdagelse i kroppen, mens jeg løber,« 
fortæller den 36-årige tegnsprogstolk, der 
tidligere syntes, løb var hårdt og kedeligt

været en a'ha-oplevelse, og hun giver sin 
pilatestræning gennem to et halvt år æren.
 »Jeg oplever, at jeg har en helt anden 
kontrol med kroppen end tidligere, og jeg 
undervejs kan udforske, hvad der sker i led, 
muskler og organer,« fortæller Trine Krogh, 
der er mor til to drenge på 8 år og 3 år.

Kan forebygge sidestik
Hun har lært at holde fast i kroppen, for 
eksempel når hun løber ned ad bakke. Det 
er lidt ligesom at tage stramme bukser 
på og lyne i. Hun kan stramme mere eller 
mindre, fordi hun har trænet de indre 
muskler op med fokus på det område, hun 
betegner som korsettet.
 »Da jeg løb for år tilbage, havde jeg en 
fornemmelse af, at organer og resten af 

»Pilates går ud på at styrke de små muskelgrupper. 
For mig er det en kropsforståelse, som jeg kan bruge 
hver dag, når jeg løfter børnene, sidder på en stol, 
cykler eller løber,« fortæller Trine Krogh

Fo
to

s: 
FL

em
m

in
g 

Kr
og

h



38 [ MAGASINET LØB • NR. 3 • VINTER 2005 ]

Øvelser med pilates

2:
Pust ud: Pust ud mens der tælles til 
tre, og drej overkroppen til siden. 
Lad bevægelsen følge vejrtræk-
ningen så du drejer tre gange. Lav 
vejrtrækningen pulserende i takt til 
bevægelsen.

Træk vejret ind: Drej til udgangsstil-
lingen igen.

Gentag øvelsen til modsatte side.
Gentag øvelsen i alt 5-8 gange til 
hver side.

Tænk på at sidde helt rank i stillin-
gen og bruge mavemusklerne til at 
dreje med, ikke arme eller ben. Sæt 
dig på en pude, en skammel eller 
lignende, hvis du ikke kan sidde helt 
rank. Øvelsen kræver meget smidige 
hasemuskler, som du måske ikke har, 
men kan få… Forestil dig, at der står 
noget på hovedet, som ikke må falde 
af undervejs.

 
1:
Udgangsstilling: Sid på bagdelen 
med benene strakt fremad og ryg-
gen ret. Bøj i anklerne. Stræk armene 
ud til siden med håndfladerne ned 
ad. 

Træk vejret ind: Hold stillingen.

god for løbere fordi:
Øvelsen træner meget koncentre-
ret holdningen og alle musklerne 
omkring kropsstammen – mave og 
ryg. Samtidig bliver ben og ryg mere 
smidige.

Spine twist 

1 2

Pilates

kroppen hoppede ukontrolleret op og 
ned, og jeg let fik sidestik. Det var faktisk 
en ubehagelig følelse, men nu har jeg 
langt mere styr på det,« fortæller Trine 
Krogh.
 Under sine løbeture fokuserer hun på, 
hvad der sker i kroppen. »Trine, spænder 
du i skuldrene?, er du ved at få sidestik? 
hvordan er kroppens holdning?« siger 
hun til sig selv og mærker efter. Hun går 
på opdagelse i sit løb, som hun siger, og 
så er det ikke mere et hårdt slid.
 »Det er blevet spændende at løbe, og 
så nyder jeg at være i god form,« siger 
Trine Krogh.

Skulderskader førte til pilates
Gennem flere år har Trine Krogh brugt 
masser af kroner på fysioterapeuter og 
kiropraktorer, fordi hun som tegnsprog-
stolk fik ondt i skuldre og musklerne 
omkring. Konsultationerne afhjalp 
smerterne men løste ikke problemet. Det 
var først efter en længere periode med 
pilatestræning, der skete en ændring. Hun 
begyndte at få styr på, hvor hendes svage 
punkter i kroppen er, og hvordan hun 
kontrollere belastninger.
 »Pilates går ud på at få kontakt til og 
styrke de små muskelgrupper, og for mig 
er det en kropsforståelse, som jeg kan 
bruge hver dag i masser af situationer. Når 
jeg løfter børnene, sidder på stol, cykler, ja 
og når jeg løber,« fortæller Trine Krogh.
Pilatestræningen har givet hende lysten 
til at løbe, og morgenturene startede hun 
med, fordi de passer ind i familiens rytme. 
Da sover mand og børn. Og så er der en 
sidegevinst.
 »Man kan nyde morgenens løbetur 
resten af dagen. Hvis træningen først er 
overstået om aftenen, har man kun få 
timer at nyde sin viljestyrke i,« siger Trine 
Krogh.  p  Øvelserne er hentet fra »Politikens 

bog om Pilates« af Lotte Paarup og 
Birgitte Nymann
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Leg pull front prep 
god for løbere fordi:
Musklerne omkring hele kropsstam-
men trænes; Både øvre og nedre 
del af mave og ryg. Når man løber, 
skal man kunne stabilisere med 
musklerne i dette område i længere 
tid. Denne øvelse træner en del af 
denne stabilitet – muskelsamarbejde.

Shoulder bridge prep
god for løbere fordi:  
Benenes muskler og specielt ballerne 
trænes intensivt. Mave og ryg er også 
med. Specielt trænes stabiliteten om-
kring bækkenet, som er yderst vigtigt 
for løbere.

Øvelser med pilates

1:
Udgangsstilling: Lig på ryggen med 
fødderne i en hoftebreddes afstand 
og knæene bøjede. Bækken i neutral 
stilling. Armene ned langs siden. 

Træk vejret ind: Hold stillingen.

2:
Pust ud: Løft bagdelen op fra gulvet 
til hoften er strakt. Gør brystet bredt 
over gulvet.

3:
Træk vejret ind: Hold stillingen og 
træk det ene knæ ind mod maven.

Pust ud: Sænk benet ned til gulvet 
igen.
Løft skiftevis benene i alt 10-12 
gange.
Hold bækkenet helt i ro, når benene 
løftes. Tænk på at spænde mave og 
baller samtidig.

1 2 3

2:
Pust ud: Løft knæene fri fra gulvet, så 
du kun står på hænder og fødder.
Træk vejret ind: Hold stillingen.

Pust ud: Sænk ned til udgangsstilling 
igen.

Gentag øvelsen i alt 8-10 gange.
Hold ryg og skuldre helt stabilt og i 
samme stilling under hele øvelsen. 
Forestil dig, at der står noget på ryg-
gen, som ikke må falde af undervejs.

1:
Udgangsstilling: Stå på alle fire med 
hænderne lige under skulderleddene 
og knæene lige under hofteleddene. 
Stå med naturligt lændesvaj. Fød-
derne er i en hoftebreddes afstand. 
Bøj anklerne, så tæerne står ned i 
gulvet.

Træk vejret ind: Hold stillingen.

1 2
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