
Gratis mavetræning
i 5 dagligdags situationer

I næste nummer får du din

dvd med 68 maveøvelser

plus en specialartikel om mad, 

der forstærker virkningen af 

din  mavetræning.

Glæd dig 
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At få en fl ad mave og holde den ved lige 
kræver ikke nødvendigvis, at man sætter 
masser af tid af til øvelser i sin kalender. 
Ved at have tankerne rettet mod mavemusk-
lerne kan du nå langt, mens du er i gang 
med helt andre dagligdags aktiviteter.  Du 
skal selvfølgelig stadig lave de mere målret-
tede øvelser, men hverdagens gratis træning 
er med til at holde musklerne mere vågne 
og parate til at spænde op, når de skal. 

Jeg anbefaler på ingen måde, at du bevidst 
går og spænder i mavens muskler, alt det du 
kan hele dagen. Det kan give smerter over 
længere tid. Men vigtigst af alt kan det blo-
kere for den gode vejrtrækning, så den fl yt-
ter sig fra maven op i brystet og hermed kan 
skabe andre problemer. Men i disse fem 
situationer vil du få stor glæde af det. 

1. Når du sidder
Tilbringer du mange timer på en kontor-
stol, så udnyt tiden ved at aktivere mavens 
muskler, mens du sidder. Sæt dig frem på 
stolen og fri af ryglænet. Allerede her akti-
veres musklerne af sig selv. Men tænk på at 
rette dig op og gøre rygsøjlen lang, så akti-
veres mavemusklerne endnu mere. 

Hvis du vil have lidt ekstra fokus på 

maven, så kan du bruge en af de nye slags 
siddepuder med luft eller en stor trænings-
bold, som er en genial stol. Begge dele ska-
ber et ustabilt underlag at sidde på, så musk-
lerne i maven skal arbejde mere for at holde 
kroppen på rette køl. 

2. Når du laver mad eller står i kø
Brug tiden, hvor du laver mad, til også at 
træne mavemuskler. Når gulerødderne skal 
rives, kartofl erne skrælles og urterne snittes, 
så stå på ét ben! At skulle holde balancen og 
stabilisere kroppen sætter mavemusklerne 
på ekstra arbejde. Giv den en ekstra tand 
ved at tænke på at rette dig op og spænde 
ekstra i bækkenbunden og maven. Du kan 
også bruge metoden, når du står i kø. 

3. Når du går på trapper
Ved at svinge godt med armene, når du går 
på trapper, sætter du fokus på mavemusk-
lerne. Sving modsatte arm frem, når du sæt-
ter foden på et trin. Den ekstra bevægelse 
tvinger mavemusklerne til at spænde lidt 
ekstra for at stabilisere kroppen. Tænk på at 
holde bækkenet helt vandret, for hvert trin 
du tager, så det ikke sejler fra side til side. 
Også det kræver aktivitet i mavemusklerne, 
fordi de skal stabilisere. 

4. Når du cykler
På cyklen er benene på hårdt arbejde – men 
maven kan også komme med. Prøv at sæt-
te tempoet op i fx 10-20 tråd, hvor du træ-
der rigtig kraftigt igennem på cyklen og 
dermed øger hastigheden. For hvert krafti-
ge tråd spænder du ekstra godt i maven og 
bækkenbunden og tager nogle ekstra kraf-
tige vejrtrækninger, som sætter gang i hele 
muskelkorsettet. Sæt tempoet ned igen, og 
fortsæt sådan – det giver også lidt ekstra på 
konditionskontoen!

5. Når du går 
Når du går til stationen, så fl yt tanker-
ne mod dit åndedræt og dit muskelkorset. 
Sving godt med armene, og tag lange skridt 
– begge dele skaber større aktivitet i mavens 
muskler. Tænk også på aktivt at spænde op 
i bækkenbunden og maven i takt med dine 
skridt. Spænd fx lidt ekstra for hvert 2.-4. 
skridt, og giv lidt slip, spænd igen osv. 
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