


Denne bog er til dig, der gerne vil have en stærk og dynamisk bækkenbund, be-
vare god funktion i bækkenbunden eller har brug for at genoptræne de vitale og 
centrale muskler. Bogen er primært skrevet med henblik på kvinder, men de fleste 
øvelser kan også bruges af mænd og børn, ligesom undervisere kan hente inspira-
tion til undervisningen.

I mit arbejde som psykomotorisk terapeut møder jeg ofte kvinder og mænd, der 
betror mig deres mest pinlige problemer – som overraskende ofte er relateret til 
manglende viden om og dårlig funktion af bækkenbunden.

Bækkenbundstræning kan nemt blive en kedelig pligt, så jeg har bestræbt mig på 
at beskrive så mange forskellige måder at træne på som muligt. Mange af øvel-
serne bruger billeder, som kroppen responderer direkte på og nemt husker. Mange 
af øvelserne vil gå igen gennem bogen, men med en lille variation og dermed også 
funktion.

Tak til studerende på Psykomotorikuddannelsen, deltagere i mine kurser og kol-
leger, der gennem årene har gjort erfaringer med øvelserne og givet uvurderlig 
feedback.

Tak til SOS-huset for lån af inspirerende redskaber. 

Tak til Geismars for lån af sengetøj til billederne i bogen.

forord
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Bækkenbunden ligger som en trampolin i bun-
den af bækkenet og består af muskler, væv, 
nerver og kar. Den har form som en ujævn tal-
lerken, er omkring en cm tyk og danner gulvet 
i kropsstammen. Hos kvinder giver muskeltal-
lerkenen støtte til de indre organer: blære, 
livmoder og tarm og til åbninger til urinrør, 
skede og endetarm. Mandens bækkenbund er 
mindre end kvindens, men har samme funkti-
on. Den giver støtte til de indre organer, men 
har kun åbninger til endetarm og urinrør.

Vi taler om bækkenbunden, som om der er 
tale om en samlet muskelgruppe. Bækken-
bunden består imidlertid af tre lag muskler, 
og hvert muskellag kan isoleres og trænes 
for sig. Nogle af bækkenbundens muskler går 
i en slynge rundt om åbninger og kønsorga-
ner. Når disse muskler spænder, mærkes det 
mest i den bagerste del, hvor muskelmassen 
er kraftigst og stærkest. Under sammentræk-
ning trækker musklerne sig fremad og klem-
mer, ja nærmest bøjer, endetarm, urinrør og 
kvindens skede. Endnu et muskellag går mel-
lem sædeknuderne og trækker disse sammen, 
og et tredje muskellag er hos kvinden forbun-
det med klitoris og kønslæber; hos manden er 
det forbundet med penis.

Fungerer musklerne i bækkenbunden opti-
malt, vil de inderste tværgående mavemusk-
ler automatisk spænde, så navlen trækker sig 
indad, når bækkenbunden spændes. Denne 
muskelkoordination har til funktion at stabi-
lisere og støtte rygsøjlen. Regelmæssig bæk-
kenbundstræning former derfor også figuren 
de eftertragtede steder.

Alle har glæde af en velfungerende bækken-
bund; børn, kvinder og mænd, unge som æl-
dre. Bækkenbunden skal trænes, strækkes og 
afspændes præcis som alle andre muskler i 
kroppen for at bevare vitalitet og god funk-
tion. Muskler, der ikke bruges, mister deres 
styrke og fylde samt deres evne til at spænde 
og afspænde. Musklerne er imidlertid ikke 
synlige, og bækkenbundstræning er et over-
set kapitel i rigtig mange træningsformer, så 
de fleste glemmer at træne musklerne i det 
daglige.

Bækkenbunden har en række centrale op-
gaver. Udover at støtte og bære underlivs-
organerne og at holde kønsorganerne i form 
samarbejder bunden med mave- og rygmusk-
ler om at give kropskernen tilstrækkelig styr-
ke til at fungere i hverdagen. Der er mange 
fordele ved bækkenbundstræning: Det gør 
musklerne stærke og udholdende, forbedrer 
kredsløb og blodforsyning, hos kvinder bliver 
skedevæggene mere elastiske, og træningen 
modvirker fordøjelsesproblemer og inkonti-
nens. En sund bækkenbund giver kvinder fær-
re gener i og efter overgangsalderen, for en 
spændstig bækkenbund holder slimhinderne i 
form og forhindrer nedsynkning af underlivs-
organerne. En stærk og velfungerende bæk-
kenbund giver mere intens lystfølelse og øger 
glæden ved sex. Når kvinden træner musk-
lerne om skeden, bliver de mere følsomme, 
og det giver både bedre fornemmelser og or-
gasmer. Mænd får også bedre orgasmer med 
træningen og kan styrke eller endda genvinde 
rejsningsevnen.

indledning
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ver smertefuldt for kvinder at have samleje. Er 
musklerne for spændte, skal de spænde ud og 
af. Det kan også være nødvendigt at tillægge 
sig gode toiletvaner.

Når bækkenbunden fungerer godt, kan den 
både modstå pres og give efter, når den 
skal. Når bunden spænder og lukker, skal 
den holde helt tæt, og når den slipper og 
åbner, skal den tillade passage.

dryp …
Mange studier har vist god effekt af bækken-
bundstræning ved inkontinens. Inkontinente 
kan have svært ved at holde på og kontrollere 
luft, urin eller afføring. Uhyggeligt mange kvin-
der er inkontinente, ja op mod halvdelen af alle 
kvinder kan ikke altid holde tæt. Efter en fød-
sel er fire ud af ti kvinder inkontinente, og selv 
om de fleste kun er det i en kortere periode, vil 
det for en mindre gruppe desværre vare ved i 
længere tid.

Når bækkenbunden fungerer optimalt, luk-
ker den reflektorisk, dvs. automatisk ved at 
spænde og løfte sig let, når trykket i bughulen 
stiger. Trykket stiger, når vi f.eks. hopper, ny-
ser, hoster eller løfter noget tungt. Hos mange 
kvinder er bækkenbunden svækket, fordi den 
har været udspilet efter en fødsel, efter inkon-
tinens, eller hvis man i perioder har været for-
stoppet. Hvis lukkerefleksen ikke fungerer, skal 
den optrænes bevidst.

Det belaster bækkeNbuNDeN:
· Overvægt
· Dårligt kredsløb
· Dårlig holdning
· kronisk hoste
· Forstoppelse
· Graviditet

· Man kan træne bækkenbunden overalt
 – liggende, siddende og gående.
· en velfungerende bækkenbund øger
 lystfølelsen og glæden ved sex.
· Har træningen været forsømt, er det
 aldrig for sent at komme i gang!

Store kraV
Bækkenbunden skal honorere de store krav, 
der stilles til den. Den skal både kunne lukke 
fuldstændigt af og holde tæt og kunne åbne 
helt og tillade passage. Bunden kontrollerer 
vandladning, luftafgang og afføring, og det 
kræver god muskelkontrol og styrke at kunne 
spænde og lukke, når det er nødvendigt. Nogle 
gange skal bunden kunne lukke tæt, som un-
der et overraskende nys, hvor der er stort pres 
på blæren. Blæren og bækkenbunden er udsat 
for et stort pres, når man nyser, hoster, råber, 
hopper, løfter, løber eller griner. Er man over-
vægtig, gravid eller har dårlig fordøjelse, bliver 
presset mod bunden også større, og så bliver 
man nemmere utæt og kommer til at lække 
urin. Hvis bækkenbunden er utrænet eller er 
blevet belastet gennem længere tid, vil muskel- 
optræning hurtigt give bedre funktion.

Stærke og sunde bækkenbundsmuskler støtter 
barnet, mens det vokser under en graviditet, 
og hjælper til under fødslen. Bækkenbunds-
træning indgår som en del af fødselsforbere-
delsen og som genoptræning efter fødslen.

Ud over at kunne lukke af skal musklerne 
kunne slippe helt, f.eks. når man skal på toi-
lettet eller skal nyde sex. Ideelt set skal man 
blot kunne give efter i muskelbunden, når man 
f.eks. skal have afføring. Når der ikke længere 
er pres mod blære eller endetarm, lukker bun-
den helt tæt igen. Hvis bækkenbunden er over-
spændt og ikke kan slippe spænding, kan det 
give besvær og smerter i dagligdagen, f.eks. 
når man skal på wc, sidder eller løber. Bækken-
bunden kan også være så spændt, at det bli-

Husk

Obs

Husk
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holder sig skoledagen igennem. Mange skolers 
toiletter er ikke særlig indbydende, og hvis 
man går og holder sig, bliver de naturlige re-
flekser hæmmet. Mange børn bliver derfor for-
stoppede, hvilket belaster og svækker muskel-
bunden og kan medføre inkontinens.

Med alderen lærer mange mænd at kende til 
efterdryp, og en sløv bækkenbund gør det kun 
værre, jo ældre manden bliver. Det kan afhjæl-
pes gevaldigt med træning, og som sidege-
vinst bliver rejsningen bedre.

Træning har også god effekt, hvis man har 
brug for at kunne holde på luft eller er analin-
kontinent. Det er normalt at prutte omkring ti 
gange i døgnet, men det er ikke altid passende 
at give slip på luften, og en stærk bækken-
bund gør, at man kan holde tilbage, hvis man 
vil. Analinkontinente, der lækker afføring, kan 
også få hjælp af træningen i de allerfleste til-
fælde. Træningen styrker endetarmens musk-
ler og giver bedre kontrol over luft og afføring.

mere lySt 
Gynækologen Kegel behandlede i 1950’erne 
i USA inkontinens hos kvinder med bækken-
bundstræning og blev overrasket over, at 
kvinderne rødmende fortalte, at deres sexliv 
blev meget, meget bedre. Han skrev om sam-
menhængen mellem muskeltræning og bedre 
seksualitet, så derfor kalder man nogle gange 
bækkenbundstræning for Kegel-øvelser.
Bækkenbundsmusklerne er vigtige for god 
seksuel funktion hos både kvinder og mænd. 
Hver tredje kvinde og hver syvende mand har 
nedsat lyst, og det kan blandt andet skyldes, 
at lystmusklerne i bækkenbunden er slappe og 
utrænede. Musklerne er med til at opbygge og 
vedligeholde lyst, og under orgasmen trækker 
musklerne sig kraftigt sammen. Træning gør 
musklerne stærke og udholdende, kredsløb og 
blodforsyning bliver bedre, skedevæggene bli-
ver mere elastiske hos kvinden. Se side 59 for 

Der er to hovedformer for urininkontinens: 
stressinkontinens og tranginkontinens. Stress
inkontinente lækker urin, når trykket i bughu-
len stiger og blæren bliver belastet, som f.eks. 
under løb eller ved et kraftfuldt nys. Træning 
af bækkenbunden øger evnen både til at lukke 
fast sammen om urinrøret og til at modstå 
det øgede tryk på blæren, så man genskaber 
evnen til at holde tæt. Tranginkontinente kan 
ikke holde sig, når trangen pludselig opstår, for 
så kan blæren ikke kontrollere sammentræk-
ningerne. Mange kvinder har således oplevet 
ikke at kunne holde sig i samme sekund, de 
sætter nøglen i låsen. I overgangsalderen bli-
ver slimhindernes væv tyndere, så derfor bli-
ver mange kvinder inkontinente efter meno-
pausen. Træning hjælper de allerfleste i denne 
gruppe, så risikoen for at tisse i bukserne bliver 
væsentligt mindre.

Med alderen opfatter mange det som en 
naturlov, at de skal op om natten for at tisse. 
Heldigvis vil de fleste opdage, at træningen har 
den sidegevinst, at de natlige toiletbesøg kan 
undværes eller nedsættes i antal.

GODe vaNDlaDNiNGsvaNer
· lad vandet hver tredje eller fjerde time, 

når du spiser og drikker normalt.
· begynd vandladningen ved at give slip i 

bækkenbunden, og lad blæren tømme sig 
selv uden at presse.

· Giv dig den tid, det tager.
· efter endt vandladning skal du spænde og 

slippe bækkenbunden. kvinder kan rejse sig 
og sætte sig igen. start så forfra, så du 
tømmer blæren helt.

· undgå at stoppe strålen midt i vandlad-
ningen, det forstyrrer blærens naturlige 
sammentrækning.

Børn får også problemer med blære og bæk-
kenbund og kan blive inkontinente, hvis de 

Obs
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ideer til øvelser med fokus på øget sanselig-
hed, som kan bruges alene eller kan supplere 
den øvrige muskeltræning. Nedsat lyst kan 
imidlertid også skyldes, at musklerne er over-
trænede og overspændte, så hverdags- og 
sexlivet bliver påvirket på grund af smerter, og 
så er det kropsbevidsthed, udspændings- og 
afspændingsøvelser, der skal til.

ogSå noget for mænd
Mænd har også glæde af træning og afspæn-
ding af bækkenbunden. Sexlivet bliver mere 
fornøjeligt, da rejsningen bliver stærkere og 
længere. Bækkenbundstræning hjælper der-
med mænd, der ikke kan, når de ellers gerne 
vil. Mere end 250.000 danske mænd har af og 
til rejsningsbesvær, og bækkenbundstræning 
er en lige så effektiv (og gratis) behandling 
som potenspiller. Mænd genvinder evnen med 
muskeltræning, fordi musklerne, der støtter 
penis og dermed rejsningen, hæfter på bæk-
kenbunden. Mænds bækkenbund kan være 
for anspændt, hvilket i øvrigt også påvirker 
rejsningen. Træning giver kropsbevidsthed, så 
det bliver nemmere at mærke, når musklerne 
er for opspændte og trænger til afspænding. 
Læs mere om bækkenbundstræning for mænd 
i bogen Fra regnorm til anakonda af Søren Ek-
man; bogen er en kærlig opsang til mænd i alle 
aldre om den magiske bækkenbundstræning.
 
Inkontinens hos mænd er generelt mindre 
kendt, og bækkenbundstræning har god virk-
ning på efterdryp, som er en mild form for in-
kontinens, mange mænd kender til. Mænd, der 
er opereret i underlivet, vil i mange tilfælde 
desværre blive inkontinente, og de har god ef-
fekt af træningen, men har dog i de fleste til-
fælde brug for specialiseret hjælp. Man regner 
med, at muskeltræning hjælper 70 % af alle 
inkontinente.

Spændte kæBer,
Spændt Bund
Spændte bækkenbundsmuskler skal 
behandles med afspænding og ud-
spænding og – noget overraskende 
– også med afspænding af kæberne. 
Der er erfaringsmæssigt en sammen-
hæng mellem spændt bækkenbund 
og spændte kæber. Giv kæberne en 
let massage for at få dem til at spæn-
de af: Sid med rank overkrop og giv 
efter i kæberne, så munden er åben. 
Anbring knoerne lige under knogle-
fremspringene i kinderne og træk 
dem langsomt nedad mod hagen. 
Gentag fem til ti gange.
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Det tager et par måneder at optræne svag mu-
skulatur, hvis man træner tre gange om ugen 
i ti-femten minutter. Musklerne skal opbygge 
styrke, fylde, nerveforbindelser og muskelhu-
kommelse. Det er vigtigt at begynde med den 
svageste muskulatur. Efter en voldsom fødsel 
eller operation i underlivet skal man f.eks. af-
balancere træningen og fokusere på bækken-
bunden, før man tager fat med kraftig styrke-
træning af mave og ryg.

· træn gerne hver dag, til bækkenbunden 
er i fin form.

· træn et par gange om ugen, når din 
bækkenbund i forvejen er i god form.

· træn både langsomme og hurtige knib.
· Musklerne har tilstrækkelig styrke, når 

man kan knibe 20 – 30 gange af seks 
sekunders varighed, holde tre lange knib 
på 30 sekunder og aktivere bækken bunden 
øjeblikkeligt før nys, host, hop eller løft.

Ømhed efter træning
Det er normalt at mærke ømhed i kroppen 
dagen efter træningen. Musklerne bliver først 
ømme et døgn efter, at de er godt brugt, fordi 
der dannes mikroskopiske rifter i kroppens 
væv. Når muskelvævet reparerer sig selv, rea-
gerer kroppen med lokale processer, der giver 
ømhed. Gør det ligefrem ondt i musklerne da-
gen efter, har træningen været for hård, og 
så skal træningsmængde og intensitet tilpas-
ses fremover. Efter intens muskeltræning kan 

bækkenbunden nemlig blive udmattet, så den 
ikke kan holde tæt. Husk på, at bækkenbun-
dens muskler samarbejder med mave- og ryg-
musklerne, så træningsindsatsen kan måske 
også mærkes i mave og lænd.

· træn i alle stillinger, men i begyndel-
sen mest liggende, så musklerne ikke 
skal arbejde mod tyngdekraften, før 
du er fortrolig med øvelserne.

· træn også musklerne i hverdagen. spænd 
musklerne hver gang, du f.eks. venter 
på grønt lys eller betaler med kort.

· spænd altid bækkenbunden, før du 
løfter eller nyser.

muSkeloptræning

HUSK

hVerdagStræning
Træn bækkenbunden et par gange 
om ugen inde eller ude og i forbin-
delse med anden kropslig træning 
eller bevægelse som f.eks. dans. Læg 
et par kvalitetsknib ind i dagligda-
gens gøremål. Spænd ved opvasken, 
når du sidder og en gang imellem, 
når du går. Vælg et par øvelser fra 
bogen her, og integrer dem i hverda-
gen. Husk også, at orgasme er aldeles 
udmærket og sundhedsfremmende 
bækkenbundstræning.

Husk
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langSom eller hurtig
Muskelfibre kan være langsomme med god ud-
holdenhed og holde spænding i lang tid, eller 
de kan være hurtige, så de kvikt kan spænde 
op og lukke fast i. Bækkenbunden består af 
både langsomme og hurtige fibre, og trænin-
gen skal derfor både indeholde lange seje og 
korte kvikke knib.

De langsomme er gode, når man vil optræne 
evnen til at modvirke tranginkontinens, vil 
kunne holde luft tilbage eller vil gøre en masse 
mavebøjninger i træk! Træn dig i at spænde 
langsomt ved at trække halebenet frem og 
holde spændingen i 30 sekunder; begyndere 
holder bare i 10 sekunder. Hver gang du træ-
ner de langsomme knib, kan du forsøge at hol-
de knibet endnu længere. 

Atjuh! … Når et nys er på vej, skal bækkenbun-
den spænde, så man undgår at tisse i bukser-
ne. Spænd musklerne i bækkebunden og træk 
navlen ind på ”Ahh …”. Træn før forkølelses-
sæsonen med øvelsen side 46. Spænd også, 
før du løfter eller hoster, og er bunden svag, 
også før du rejser dig. Tænk på en forkølelse 
som en chance for at træne bækkenbunden – 
spænd før hvert nys og host i albuebøjningen 
(og ikke i hånden)!

De hurtige knib er nyttige, når en pludselig 
belastning presser mod bunden. De skal også 
aktivere sig lynhurtigt, når man f.eks. er i en 
yderstilling og skal gribe en tung genstand el-
ler løfte et barn fra en akavet stilling. De hur-
tige trænes ved, at man pludseligt spænder 
helt op, holder spændingen et øjeblik og slip-
per hurtigt igen. Når du træner de hurtige knib, 
kan du gøre endnu et hurtigt knib.

Vejrtrækning
Når muskelsamarbejdet mellem mave, lænd og 
bækkenbund fungerer optimalt, vil alle tre mu-
skelgrupper spænde let ved udånding. Når du 
har lokaliseret bækkenbunden og kan mærke 

træk Vejret
Sid på en stol med fodsålerne i 
gulvet eller på gulvet med korslagte 
ben. Rank dig, sænk skuldrene og 
tag en dyb indånding. Læg hæn-
derne med spredte fingre på det 
nederste af ribbenene, så fingrene 
peger mod navlen, mens du træk-
ker vejret ind. Mærk udvidelsen i de 
nederste ribben. Flyt hænderne, så 
håndroden hviler på hoftekammen, 
og fingrene peger mod eller rører 
kønsbenet. Mærk udåndingen og en 
let spænding i de nederste mave-
muskler under udåndingen.

Gør ind- og udånding lige lange – 
pust gerne ud gennem let lukkede 
læber, som når du puster på en kop 
varm kakao. Når det går nemt at fin-
de musklerne, kan du spænde bæk-
kenbunden under udåndingen. Er du 
skrap, kan du spænde hvert lag for 
sig – læs mere om at lokalisere mu-
skellagene på side 31-33.

fØr BækkenBundStræning
Kredsløbsøvelser stimulerer cirkulati-
onen og fjerner veneblod og affalds-
stoffer fra musklerne. Før træning og 
afspænding af bækkenbunden skal 
trykket altid mindskes på musklerne. 
Kredsløbsøvelserne side 61-62 letter 
trykket i underlivet og på bækken-
bunden, så begynd altid med et par 
kredsløbsfremmere. Øvelserne kan 
også hjælpe, når man har siddet læn-
ge, og ben og underliv er hævede. I 
nogle tilfælde kan de endda hjælpe, 
hvis man har tendens til at have uro-
lige ben, når man skal sove. 
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sammentrækninger i musklerne, skal du sikre 
dig, at mave, ryg og bækkenbund samarbej-
der. Host i albuen og mærk om bunden spæn-
der, eller brug julemandsøvelsen fra afsnittet 
om kropsbevidsthed på side 28.

førbækken- bunds- træning

trækvejret
det flyVende tæppe
Spænd en gang imellem bækken-
bunden mellem 30 og 50 %, når du 
går. Forestil dig, at bunden hviler 
på et flyvende tæppe, der støtter 
og bærer dig fremad. Når man skal 
gå langt og er ved at være træt, kan 
billedet af det flyvende tæppe gøre 
underværker.
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cykelturpå bold
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Bump på Bold
Varm op med en kredsløbsøvelse. Lig på ryg-
gen med bøjede ben og fodsålerne i gulvet. An-
bring den lille træningsbold under bækkenet, 
så det løftes over hjertet. Lad bækkenet bum-
pe op og ned på bolden i mindst 30 sekunder.

nederSte muSkellag på Bold
Sid på bolden f.eks. med krydsede ben, så bæk-
kenbunden hviler på bolden. Spænd det neder-
ste muskellag i bækkenbunden ved at trække 
haleben og kønsben mod hinanden uden at 

spænde de dybere muskellag. Slip igen. Gen-
tag et par gange. Læg måske fingerspidserne 
på kønsben og haleben for at mærke bevægel-
serne endnu bedre. Spænd også, mens du læg-
ger hænderne på maven, så du mærker, om de 
inderste mavemuskler spænder let, når bæk-
kenbunden aktiveres, som de skal.

nederSte og mellemSte
muSkellag på Bold
Sid, så mellemkødet hviler midt på bolden. 
Spænd det nederste muskellag i bækkenbun-
den ved at trække haleben og kønsben mod 
hinanden. Vær opmærksom på kun at spænde 
her. Hold spændingen. Aktivér derefter det 
mellemste muskellag ved at trække sædeknu-
derne kraftigt mod hinanden. Mærk bevægel-
serne mod bolden, når sædeknuderne bevæger 
sig. Gentag et par gange, og slip fuldstændig 
mellem hvert knib.

tre i en på Bold
Sid på bolden på samme måde som i de to 
foregående øvelser. Spænd det nederste mu-
skellag i bækkenbunden ved at trække hale-
ben og kønsben mod hinanden uden at spæn-
de de dybere muskellag. Aktivér derefter det 
mellemste muskellag ved at trække sædeknu-
derne kraftigt mod hinanden. Tag det inderste 
og kraftigste muskellag med ved at trække 
halebenet frem mod kønsbenet, så du mærker 
spændingen i den bagerste del af muskulatu-
ren, og hele bækkenbunden løfter sig lidt fra 
bolden. Gentag et par gange, og slip fuldstæn-
dig mellem hvert knib.

træn på lille
træningSBold

cykeltur på Bold
Lig på ryggen med bøjede ben, ar-
mene ud til siden på gulvet og bol-
den midt under bækkenet. Træk for-
sigtigt benene ind over maven, et ad 
gangen. Støt med hænderne langs 
siden af kroppen. Find balancen på 
bolden. Stræk begge ben mod loftet 
og find igen balancen på bolden. Bøj 
og stræk anklerne ti til tolv gange. 
Tegn ti til tolv cirkler med anklerne, 
og husk at gøre lige mange i hver ret-
ning. Træk så benene ind over maven 
og tag en energisk cykeltur. Tag der-
efter en tur baglæns. Lad fødderne 
dumpe i gulvet, løft bækkenet, fjern 
bolden, og kom op at sidde på bolden.

Lær muskellagenes præcisionsar-
bejde at kende mod bolden.
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Husk altid muskelpauserne!

hVer for Sig
Sid på den lille træningsbold, så mellemkødet 
hviler på bolden. Kryds benene, eller lad dem 
ligge langs gulvet på skinnebenene med tå-
spidserne pegende bagud. Bevar ryggen rank 
for at mindske trykket på bunden. Mærk først 
forskel på bækkenbunds- og baldemuskler 
mod bolden. Spænd den bagerste del af bæk-
kenbunden, og træk halebenet frem, så du 
skovler halebenet fremad uden at aktivere 
balderne. Slip spændingen igen. Spænd nu 
balderne uden at spænde bækkenbunden, og 
mærk sædet løfte sig fra bolden. Slip spændin-
gen, så balderne flader ud.

Når øvelsen er nem at bruge, kan du gå 
videre ved først at spænde bækkenbunden 
bagtil og derefter trække sædeknuderne mod 
hinanden. Slip helt. Engagér derefter balderne. 
Slip helt. Arbejd med øvelsen rytmisk og jævnt. 
Brug øvelsen, til du kan mærke forskel på de to 
muskelgrupper og det er nemt at spænde og 
slippe dem.

Bund og Balde
Stå på alle fire med knæene lige un-
der hoften og hænderne under skuld-
rene. Anbring bolden under knæene. 
Find balancen ved at presse hæn-
derne aktivt mod gulvet. Træk skul-
derbladene ned ad ryggen, så skul-
derbladene nærmer sig bagdelen. 
Hold maven inde. Spænd bækken-
bunden med den kraftige og lang-
somme kontraktion på ti sekunder, 
hvor du trækker halebenet fremad. 
Hold spændingen, og spænd derefter 
også højre balde. Hold spændingen i 
ti sekunder og slip igen. Hold pause 
på ti sekunder. Spænd atter bækken-
bunden, og spænd venstre balde. Gør 
øvelsen mere krævende ved at løfte 
tæer og underben fra gulvet. Hvis det 
er svært at holde balancen på bolden, 
kan du først træne uden bold.

Obs

bund ogbalde
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inderlår og BækkenBund
Læg bolden ind under bækkenet. Træk benene 
ind over maven med bøjede knæ, og find ba-
lancen på bolden. Er det svært at holde balan-
cen, kan du støtte med hænderne i gulvet; er 
du øvet, kan du folde hænderne over brystet 
eller strække dem i vejret. Lad de bøjede ben 
glide til hver sin side med afspændt bæk-
kenbund, stræk benene og spænd bækken-
bunden, mens du langsomt og sejt samler de 
strakte ben – benene over hofteleddene – mod 
loftet. Slip underbenene, og lad dem daske ned 
mod bagen. Lad igen de bøjede ben glide til 
hver sin side, og fortsæt. Gør øvelsen otte til 
tolv gange.

Balder, Bund og ryg
Lig på ryggen med bøjede ben og fødderne på 
gulvet. Læg armene ud til siden eller på hof-
terne. Anbring bolden under fødderne. Spænd 
bækkenbundens tre lag, og løft bækkenet op, 
til du står i en skulderbro og hviler på fodsåler 
og skuldre. Spænd balderne kraftigt, som om 
du klemmer vand ud af en svamp. Slip spæn-
dingen i balderne og derefter i bækkenbund 

(det er meget svært!), og læg bækkenet i un-
derlaget igen. Hvis hænderne hviler på hofter-
ne, læg da mærke til, om du løfter bækkenet 
lige højt i venstre og højre side.

Bund og inderlår
Lig på ryggen med bøjede ben og 
fodsålerne i gulvet. Anbring bolden 
mellem inderlårene. Læg armene ned 
langs siden eller på maven, hvis det 
passer bedst. Klem om bolden med 
lårene samtidig med, at du spænder 
bækkenbunden. Hold spændingen i et 
langt klem i 30 sekunder, og gentag 
endnu to gange. Forestil dig, at du 
knuser tvebakker eller marengs med 
bækkenbunden. Træk knæene ind 
over maven og spænd bækkenbun-
den, mens du lader benene glide til 
den ene side og tilbage igen. Slip 
spændingen og gentag til den anden 
side.  

bund oginderlår
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Det dybe åndedræt er befriende, fremkal-
der afspænding af kroppen og er en effektiv 
’stress buster’. Når man træner flere sammen, 
er det sjovt at bruge lyd, remser eller sang.

opVarmning med lyd
Tegn store cirkler med bækkenet, mens du 
siger alle vokalerne. Lange, bløde, afspændte 
lyde. En vokal per cirkel: a … e … i … o … u … y 
… æ … ø … å. Tegn også den anden vej rundt 
med vokallydene.

dengang jeg drog af Sted
Brug en rytmisk remse, et børnerim eller en 
sang til at understøtte træningen. Udtal rem-
se, rim eller sang sådan, at du spænder på de 
betonede stavelser og slipper på de ubeto-
nede. Sangen ”Dengang jeg drog af sted” og 
remsen ”Anes anemoner” er gode at bruge. 
Man spænder så på de betonede stavelser, der 
er streget under som i eksemplet her.

motorcyklen
Sig som en potent motorcykel, og lad lyden 
komme fra bækkenbunden. Spænd op, og lav 
kraftige motorlyde, mens du spænder bund og 
de inderste mavemuskler. Sidder du på en bold, 
mærk da, om bækkenbunden løfter sig, når der 
kommer et ”wrroum” fra midten af bunden.

kredSlØBSrySt med lyd
Brug også lyd i kredsløbsøvelserne. Lig på 
ryggen med bøjede ben og fødderne i gulvet. 
Stem fra med fødderne mod gulvet, så bæk-
kenet løftes højt i en skulderbro, og du støtter 
på skuldre og fodsåler. I denne stilling ryster 
du bækkenet energisk, som om du ryster vand 
af balderne. Gentag sekvensen en til to gange. 
Sig rystelyde med afspændt hals og strube: 
”A-h-h, a-h-h, a-h-h”.

træning med
åndedræt og lyd

trækvejret
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ånd ud og Spænd BækkenBunden
Mærk, om du spænder korrekt, så bunden løf-
ter sig under disse øvelser med stigende pres 
på musklerne. Det kan hjælpe at sidde på en 
træningsbold eller siddebold for at mærke, om 
bunden løfter sig, når du ånder ud.

er det svært at tømme lungerne helt for 
luft på udåndingen, og dermed også at 
få en dyb indånding, kan denne øvelse 
være en god hjælp.
Du kan fokusere på udåndingen, så 
du tømmer lungerne helt ved at sætte 
f’er på udåndingen. sid eller stå med 
hænderne strakt frem og håndfladerne 
opad, som om du bærer på en bakke. På 
hænderne har du en masse f’er. se dem 
for dig. sig nu på udåndingen lyden af 
bogstavet f. sig f en masse gange i træk, 
mens du kaster f’erne op i luften med 
den ene og så med den anden hånd. tøm 
lungerne fuldstændig, til der ikke kan 
klemmes flere f’er ud. træk vejret ind, 
så det kommer helt ned dybt i lungerne.

Træk vejret ind og:
•	 Ånd	ud	med	et	ustemt	og	langt	”sssss”.	Det	

skal lyde som en punkteret cykelslange.
•	 Ånd	ud	med	et	langt	f,	hvor	du	presser	tæn-

derne i overmunden mod underlæben. Det 
skal lyde som en punkteret cykelslange med 
et meget lille hul.
•	 Ånd	 ud	med	 en	 gurglende	 eller	 hæs	 h-lyd.	

Det skal lyde, som når en kat hvæser. 
•	 Pust	 en	 imaginær	 eller	 rigtig	 ballon	 op.	

Mærk, om bækkenbunden trækker sig op el-
ler presses ned?
•	 Tag	en	ballon	og	pust	op.	Spænder	bunden	

op og indad – eller presser den udad?
•	 Forestil	 dig,	 at	 du	puster	100	 lys	ud	på	 en	

lagkage. Hold spændingen i bækkenbunden 
imens.

•	 Forestil	dig,	at	du	skal	nyse.	Mærk,	om	bun-
den spænder eller presses ned?

råB og Spænd
Gør tre lange knib af 30 sekunders varighed. 
Hold øje med uret, og tæl ned med høj stemme 
de sidste ti sekunder: Ti, ni, otte, syv, seks, fem, 
fire, tre, to, en – og slip så. Efterhånden som 
bunden bliver stærkere, kan du råbe tallene og 
stadig holde spændingen i tre gange 30 se-
kunder.

PrØv


