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PIL ATES

Så meget kan 

Pilates er frem for alt kendt for at være 
motionsformen, der kan give dig en fl ad 
mave. Men den populære træningsform 

kan meget mere end det. Pilates gør 
dig ikke alene stærk og elegant, men 

forbereder dig også til alle former 
for bevægelse – hvad enten du løber, for bevægelse – hvad enten du løber, 

danser eller cykler. Se her, hvor meget 
din krop kan få ud af et 

par pilatestimer om ugen.

Kongelig balletdanser Rose Gad siger det 
ligeud. Hun bliver en bedre danser af at 
dyrke pilates. Som du kan læse meget 
mere om senere i denne artikel, har hun 
som mange andre professionelle danse-
re brugt pilates til at styrke og stabilisere 
sin krop i årevis. På det seneste er masser 

af andre topatleter fulgt trop. Både løbere, golfspillere og 
boldspillere har fundet ud af, at de får langt mere kontrol 
over deres bevægelser, fl ottere præstationer og færre ska-
der, hvis de regelmæssigt dyrker pilates.

 Også for almindelige motionister er pilates en usæd- Også for almindelige motionister er pilates en usæd-
vanlig effektiv motionsform, der ud over at give en smuk, 
stærk og tonet krop kan gøre mirakler for evnen til at fun-
gere godt i hverdagen – både når det handler om at bære 
de tunge indkøbsposer og om at dyrke en anden moti-
onsform. Pilates tager fat, hvor kun de færreste motions-
former virkelig kan være med. Øvelserne træner kroppen 
til den mindste detalje og fremmer samspillet mellem alle 
kroppens lemmer.

Træn pilates med I FORM
Glæd dig til nummer 9, hvor I FORM be-

gynder en ny pilatesskole med masser af 
inspiration til at komme i gang hjemme 
på stuegulvet. Mens du venter, kan du 

klikke ind på www.iform.dk 
og fi nde masser af effektive

pilatesøvelser der.



www.iform.dk

En stærk løber
Pilates giver smidige ånde-
drætsmuskler, og det øger 
din krops evne til at sende 
ilten rundt i systemet 
under træningen. Det 
gør dig til en bedre løber. 
Pilates giver desuden en 
god all-round styrke, som 
løbere typisk mangler. 
En stor sidegevinst er, 
at pilates styrker musk-
lerne i bækkenbunden og 
omkring bækkenet. Det er 
væsentligt, fordi løb bela-
ster bækkenet temmelig 
meget. Pilates giver også 
stærke fødder – og det er 
vigtigt for et godt løb.

Sund ryg til cyklisten
Cykling kan være lidt af 
en belastning for ryggen, 

fordi du sidder foroverbø-
jet i lang tid.  En cykelryt-
ter kan derfor drage stor 
nytte af den effektive 
rygtræning, som pilates 
bidrager med.

Smidig boldspiller
Det bevidste muskelar-
bejde i pilates fi npudser 
kroppens bevægemøn-
stre, og det er vigtigt for 
en boldspiller, der let får 
dårlige vaner med sin im-
pulsive motionsform. En 
boldspiller har også glæde 
af smidigheds- og stabi-
litetstræningen i pilates, 
fordi den både giver mere 
bevægelighed og mere 
styrke til at stå fast 
over for mod-
standeren. 

Harmoni til den 
stærke krop
Pilates er eminent supple-
rende træning til fi tness-
centrets traditionelle 
styrketræning i maskiner. 
Træningen i maskiner 
fokuserer på intensiv træ-
ning af de store og stærke 
muskler i kroppen. Det 
kan give en lidt usmidig 
og bastant krop. Pilates 
retter kroppen ud og 
giver muskler, som syner 
længere og slankere. Det 
skaber harmoni i en stærk 
krop. Pilates træner også 
de små muskler i kroppen 
– fx dem omkring taljen, 

som er med til at give en 
bedre holdning, en fl adere 
mave og en stærkere krop.

Rolig golfspiller
Mange golfspillere bruger 
i dag pilates som styr-
ketræning til bl.a. ryg 
og mave. Pilates gør det 
nemmere for golfspilleren 
at stabilisere kroppen før 
et slag. Det betyder, at hun 
kan slå mere præcist. 

Kontrolleret danser
Er du vild med dans, er 
det en god idé at supplere 
med pilates. De mange 
graciøse bevægelser i 
dansen kræver styrke og 
kontrol, som du kan hente 
i pilatesøvelserne – gerne i 
en af pilatesmaskinerne.

Du styrker 
dine muskler

■  Med pilates er du 
i stand til at styrke 
og tone alle muskler 
i din krop, men især 
tager øvelserne fat i 
dine inderste mave- 
og rygmuskler, dit 
muskelkorset, som 
strammer taljen ind 
og holder maven på 
plads, så den ikke 
falder udad. Pilates 
træner selvfølgelig 
også musklerne i 
arme, balder, ben og 
fødder – især hvis du 
kaster dig ud i øvelser 
på pilatesmaskinen 
reformeren, der er 
designet, så du kan 
lave specifi k træning 
af enkelte muskler, 
samtidig med at du 
træner mave- og 
rygmuskler. Det 
fantastiske ved pilates 
er, at du strækker 
musklerne, mens du 
træner. Det gør dem 
smukt tonede i stedet 
for svulmende.

6 motionsformer, der bliver lettere med pilates 

7 ting, du må 
vide om pilates
Pilatestræningen er omgærdet af 
både myter og sandheder.  Her får 
du 7 påstande, du typisk vil møde om  
pilates, og klar besked om, hvorvidt 
det er rigtigt eller forkert.

Her gør pilates underværker for din krop
Du får en 
bedre holdning

■  Pilatesøvelsernes 
evne til at styrke 
mave- og rygmuskler 
kan udrette mirakler 
for din holdning. Og 
det betyder ikke alene 
noget for din frem-
toning, men også for 
alle kroppens muskler 
og led, der får langt 
bedre arbejdsforhold. 
Når kroppen er rank 
og rettet ud, fungerer 
den meget bedre og 
gør alle dine bevægel-
ser lettere at udføre. 
Når du er i stand til 
at holde dig selv rank, 
skaber du også bedre 
plads i din brystkasse, 
og det gør det langt 
lettere for dig at 
trække vejret.

Du bliver 
bevægelig 
og smidig

■  Pilatestræning 
strækker musklerne 
ved hjælp af spe-
cifi kke bevægelser. 
Muskler, nerve- og 
bindevæv bliver der-
med mere smidigt. 
Joseph Pilates – op-
havsmanden til træ-
ningsformen – har 
udtalt: “Du skal være 
blød som en kat.”  Og 
det bliver du.

Du fokuserer 
og stresser af

■  I pilates arbejdes 
der intenst med at få 
åndedræt og bevæ-
gelser til at passe 
sammen. Det giver en 
god kropsbevidsthed. 
Det intense arbejde 
med åndedrættet gi-
ver desuden en meget 
vigtig gevinst – nem-
lig en afstressende 
effekt og en bedre 
evne til at fokusere og 
koncentrere sig. 

Du får kontrol 
over din krop

■  Pilates arbejder med 
bevidstheden omkring 
hver eneste muskel i 
kroppen. Med et godt 
øvelsesprogram kan 
du vække “glemte” 
muskler, styrke dem og 
lære dem at arbejde 
sammen med resten 
af kroppen og nerve-
systemet. Øvelserne 
er bygget op, så du 
fx træner en specifi k 
muskel med hjælp 
fra resten af kroppen, 
der fungerer som en 
slags kontravægt, der 
skal holde imod. Det 
tvinger kroppen til at 
bruge en række små 
muskler, der ikke bliver 
trænet i traditionelle 
styrketræningsmaski-
ner. De små muskler er 
med til at give din krop 
en god stabilitet, så du 
nemmere kan kontrol-
lere dine bevægelser.

SANDT
Pilates slanker

Pilates er en stribe rolige bevægelser, der ikke 
i sig selv forbrænder voldsomt mange kalorier, men 

alligevel oplever rigtig mange, at pilates har en slan-
kende effekt. Det skyldes især, at pilates 

strammer kroppen så meget op, at den syner 
slankere. Men derudover kan pilates være med til 

at give dig så meget kropsbevidsthed, at du får 
mere lyst til at forkæle din krop ved at leve sundt. 

Desuden udvikler pilates dine muskler, og jo fl ere og 
stærkere muskler du har, jo mere for-

brænder du hver dag. 
En ekstra slankende gevinst fra din pilatestræning 

kan i øvrigt også være, at det intense 
åndedrætsarbejde sætter gang 

i fordøjelsessystemet. NÆSTEN SANDT
Pilates giver dig 

lange slanke muskler
Det er ikke sandt, at musklerne reelt bliver 

længere, men de syner mere langstrakte efter en 
gang pilates, fordi hele kroppen og alle muskler 

og led  bliver strakt ud under træning. Det har en 
enorm betydning for helhedsbilledet. Pilates 

giver i modsætning til mere traditionel 
styrketræning ikke store og 

svulmende muskler. De bliver i stedet 
funktionelle og fl eksible.

SANDT
Pilates 

forebygger skader
Pilates gør din krop bedre til at be-
væge sig rigtigt, og det forebygger 

i høj grad, at du får skader. Bedre 
bevægelser giver mindre belast-

ning og dermed mindre 
risiko for skader.

SANDT
Pilates giver en 

fl ad mave
Pilatesøvelserne er intensiv træning 

for mavemusklerne og muskelkorset-
tet omkring rygsøjlen. Musklerne 

snører simpelt hen taljen sammen, 
så du får en fl adere mave.

FALSK
Pilates er kun gulvøvelser

Pilates er meget mere end træning på en 
måtte. Pilates kan trænes i forskellige unikke 

maskiner, hvoraf den mest kendte er en 
reformer – se den på næste side. Maskinerne 
er designet for ca. 100 år siden, da pilates blev 
opfundet – og de er faktisk ikke ændret siden.

NÆSTEN SANDT
Pilates gør dig højere

Pilatestræning får ikke din krop til re-
elt at gro, men pilates retter kroppen 

ud, så du får en fl ot holdning – og 
det kan få din krop til at se længere 

ud. Lav selv eksperimentet. 
Kig i et spejl, ret dig lidt 
ekstra op, og se, hvordan 

du bliver højere.

SANDT
Pilates kan ses på 

din krop efter 20 gange
Påstanden kommer fra ophavsmanden 

til pilates, Joseph Pilates, og du kan 
regne med, at det er sandt. 20 ganges 
kontinuerlig træning er nok til, at du 
kan stramme din krop så meget op, 

at det begynder at give
synlige resultater. 

■ Løb 
■ Cykling
■ Boldspil
■ Styrketræning Styrketræning
■ Golf 
■ Dans 
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