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“Du skal bruge en stor træningsbold til disse øvelser. Bolden er et af de 
mest populære og effektive redskaber til træning af mave og ryg. Den 
er genial, fordi den giver et ustabilt fundament for kroppen at arbejde 
med. Det kræver aktivitet helt ned i den mindste muskel og ind til de in-
derste mavemuskler. Et veltrænet muskelkorset omkring mave og ryg 
er grundlag for en smal talje. 

Med den rette træning kan du nå langt, men glem ikke, at mængden 
af kropsfedt spiller ind i forhold til hvepsetaljen. Træning giver en sam-
mensnørende og opstrammende effekt på taljen, men tro ikke, at du 
kan bede kroppen om at smide fedt på maven, hvis du træner den. 
Punktslankning virker ikke! For at tabe fedt skal du grundlæggende for-
brænde mere energi, end du indtager gennem kosten – men kroppen 
bestemmer selv, hvor den ønsker at give slip på fedtet. 

Kost og livsstil spiller også en stor rolle. Den forkerte kost fører bl.a. 
til dårlig fordøjelse og ophobning af væske og affaldsstoffer på maven. 
Desuden er stress et problem for taljen, da kroppen under længereva-
rende stress ikke vil af med fedtet. Det var ret smart dengang vores 
forfædre var i kamp (den tids stress) eller lignende, men ikke i dag – vi 
bevæger os simpelthen ikke nok,” fortæller Lotte.

Mange kvinder drømmer om ”hvepsetaljen”. 
For nogle forbliver den en drøm, for andre 
bliver den opfyldt, men det kræver selvfølge-
lig en indsats. Det betyder f.eks. meget, 
om og hvordan du træner din talje. 
Q’s træner Lotte Paarup giver dig her 
5 effektive taljeøvelser.
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ØVELSER
Under alle øvelser skal du akti-
vere dit korset ved at gøre føl-
gende:
• Spænd bækkenbunden
• Træk navlen mod rygsøjlen 
• Træk vejret
• Oprethold så god holdning 
som muligt

Lav så mange gentagelser, 
som du kan af hver øvelse. 
Men tænk på ikke at lave fl ere 
end du stadig kan opretholde 
en god holdning. Mister du 
spændingen i bækkenbunden 
og maven, så hold en lille pau-
se og fortsæt igen. I hver en-
kelt øvelse er der et forslag til 
at gøre den lettere eller svæ-
rere – brug det for at fi nde dit 
niveau. Du skal altid udfordres, 
men ikke mere end du stadig 
kan gøre øvelsen med en vis 
kontrol. Lav øvelserne 2-3 gan-
ge om ugen sammen med an-
den træning, hvor du får pul-
sen op og forbrænder noget 
energi.

FIND TALJEN
Sid på bolden med ret ryg og fødderne i hoftebreddes afstand. 
Løft den ene fod. Drej samtidig overkroppen til samme side 
som det løftede ben, og stræk armene ud til samme side. Skift 
derefter til modsatte fod og side.

OBS: Sid helt stille med kroppen uden at falde sam-
men i rygsøjlen. Forestil dig, at du bærer noget på 
toppen af hovedet. Så roligt skal du sidde.

Lettere: Drej kun dit hoved sammen med løft 
af benet. 
Sværere: Luk øjnene ind imellem under-
vejs eller tag noget vægt i hænderne.
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SKRÅ MAVE-
MUSKLER
Læg dig med ryggen på bolden og 
fødderne i skulderbreddes af-
stand. Læg hænderne på brystet. 
Læg overkroppen bagud og hen 
over bolden, uden at “tabe hovedet”.
Løft brystet og lad ribben og brystben glide skråt 
mod bækkenet, mens du runder og drejer ryg-
gen til den ene side. Ræk armene med ud til si-
den, når du løfter dig op. Sænk overkroppen 
ned igen og skift til modsatte side.

OBS: Hold baghovedet i kon-
stant forlængelse af ryggen, 
så din hage følger brystet, 
og du kigger fremefter. 
Sørg for at lave den fl ade-
ste mave, du kan, når du 
løfter op.

Lettere: Placer dig tæt 
på en væg, så dine tå-
spidser rammer væg-
gen, når du ligger i ud-
gangsstillingen, eller læg dig længere frem og ned.
Sværere: Placer fi ngrene bag ørerne, eller læg dig længere 
bag over bolden. Du kan også løfte den ene fod, når du har 
løftet til siden.EN KRAVLETUR

Læg dig på maven hen over bolden, og gør dig klar 
til at kravle. 
Bevæg kroppen hen over bolden mens du går frem 
på hænderne. Gå så langt, du kan, mens du holder 
kroppen stabil med ryggen i sin naturlige stilling og 
skuldrene væk fra ørerne. Kravl kontrolleret tilbage 
igen.

OBS: Tænk på, at du har noget stående på ryg-
gen, som ikke må falde af. Forestil dig også, at du 
har et kosteskaft i ryggen fra hoved til haleben. Så 
stabilt skal du holde hoved, nakke, skuldre, ryg og 
bækken. I den-
ne øvelse glem-
mer man typisk 
vejrtrækningen 
– husk den.

Lettere: Gå 
kun en lille tur 
frem på hæn-
derne.
Sværere: Gå 
langt frem og 
bliv i stillingen 
et øjeblik. Du 
kan også løfte 
en fod imens du 
er derude. 
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STÆRK MAVE
Lig på knæene bag bolden med tåspidserne i gulvet. Læn 
overkroppen frem, til du støtter med albuer og underarme 
på bolden. Ryggen er helt ret i sine naturlige krumninger, og 
skuldrene er trukket væk fra ørerne.
Løft bagdelen og stræk benene, så du ligger i en lige linje fra 
hoved til fødder. Sænk igen.  

OBS: Sørg for at holde ryggen i sine naturlige krumninger, 
så du ikke har nogen som helst bevægelse i rygsøjlen. Pas 
på hele tiden at trække dine skuldre ned bag på ryggen. I 
denne øvelse glemmer man typisk vejrtrækningen – husk 
den! 

Lettere: Løft knæene ganske lidt fra jorden.
Sværere: Hold stillingen i længere tid og løft måske det ene 
ben.
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Lig på ryggen på gulvet med let 
spredte ben på bolden. Træk bolden 
helt ind til bagdelen, så dine ben nær-
mest griber fat omkring den.
Drej bolden kontrolleret 
mod den ene side, så 
langt, du kan, uden at 
miste kontrollen 
over bolden. Træk 
tilbage, og fortsæt 
til den anden side.

OBS: Vær op-
mærksom på, at det 
er dine mavemuskler, 
som skal lave arbejdet 
her. Og de skal kontrollere 
bevægelsen – benene følger bare med.

Lettere: Lav små bevægelser.
Sværere: Drej meget langsomt og langt. 
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Lotte 
Paarup har 

udgivet en bog 
og fl ere dvd’er med 

træning på den store 
bold. For priser fra 329 

kr. får du en træningspakke 
med en stor bold og to dvd’er. 

Se mere på: 
www.denintelligentekrop.dk 
– her kan du også læse mere 
om bolden og se, hvad Lotte el-
lers tilbyder.

A

B

A
B A

B

A

B


