
97magasinetliv.dk MAGASINET

Før: Konstant spænding 
“Jeg har svært ved at dreje hovedet 
ud i yderpositioner, og jeg har ofte 
ondt i nakke- og skulderområdet.
Det er generende i mit arbejde, hvor 
jeg bruger meget tid foran compute-
ren. Jeg mærker ofte en spænding i 
nakken, på en sådan måde at jeg har 
lyst til at tage fat i min nakke og bare 
trykke, indtil spænding en forsvin-
der ... Men det gør den ikke.”

I begynDelsen:  
Svært med vejrtrækningen
“Heldigvis er dette træningsredskab 
så lille, at det kan være i enhver taske. 
Ud over selve bolden  kræver øvelser-
ne ikke andet end en jævn overflade, 
og de kan derfor laves overalt. 

Jeg har lidt svært ved at forstå, 
hvordan jeg skal udføre øvelserne, 
og hvor på kroppen bolden skal 
placeres. Det sværeste er dog at finde 
ud af det med vejrtrækningerne. Det 
er næsten en øvelse i sig selv.” 

eFterhånDen:  
Lettere med en blødere bold
“I begyndelsen er der et par af 
 øvelserne, der gør ondt. Opdager, at 
jeg kan tage lidt luft ud af bolden, og 
så går det meget bedre. 

De fleste af øvelserne giver rigtig 
god mening i forhold til den proble-
matik, jeg har. Jeg kan mærke stræk-
ket, og jeg kan efterhånden finde ud 
af vejrtrækningen. 

Jeg laver typisk øvelserne om afte-

nen i 5-10 minutter, og det fungerer 
fint.Undtagen øvelse 4. Den virker 
ikke rigtig for mig. Det er okay at 
ligge i stillingen, men jeg synes ikke 
rigtig, jeg kan mærke en effekt.” 

eFter: Halløj, fra side til  
side uden smerter
“Jeg har været i gang i fem uger og 
kan mærke en klar forbedring. Nu 
kan jeg nemlig dreje hovedet i yder-
positioner igen. 

Desuden har jeg fået en bevidst-
hed om min holdning og tænker 
mere over, at jeg ikke falder sammen 
i ryggen, og at jeg skal slappe af i 
skulderne, når jeg sidder ved com-
puteren. Så jeg vil helt klart fortsætte 
med at bruge bolden.”

liv-tester
Birgitte V. Rasmus-
sen (49), pædagogisk leder i 
vugge stue, single, et barn

Den bløde bold, Franklin Air Ball, 
har en diameter på 22 cm. 

Pris: 79 kr. 

“nu kan jeg dreje hovedet igen” 

Stiv i nakke og skuldre
Problem:

løsnIng:
Stræk med Franklin Air Ball
– lav øvelserne hver dag i tre uger 
og herefter 3-4 gange om ugen

I alle stillingerne skal du ligge så længe, du kan, 
og du skal arbejde med din vejrtrækning for 
at få det optimale udbytte af øvelserne. Tjek 
eventuelt Åndedrættet.nu. 

StræK Lænden
Lig på ryggen, og placér bolden under dit 
bækken. 

Træk knæene op mod brystet, så du mærker 
et stræk over din lænd. 

Træk vejret, som havde du en ballon i din 
lænd, du skulle puste op og lade al luften sive 
ud af igen. Forestil dig, at du masserer din lænd 
indefra. 

Smidig bryStKaSSe
Vend dig om på maven, og placér nu bolden 
under dit brystben, så du kan få plads til at lade 
hovedet synke ned over mod gulvet. Måske skal 
du lægge hænderne under panden. Det afhæn-
ger af din smidighed. 

Lig her, og træk vejret godt.

StræK af den øverSte 
deL af ryggen
Vend dig om på ryggen med fødderne i gulvet, 
og placér bolden under din brystryg omkring 
skulderbladene. Læg hænderne bag hovedet.  

Glid nu bagover, så ryggen svajer hen over 
bolden. Fokusér på, at strækket er oppe i den 
øverste del af ryggen. 

Bevæg dig op og ned en masse gange, og bliv 
gerne i strækket med dybe vejrtrækninger. Fo-
kusér på, at du bliver blød på forsiden omkring 
dit brystben. Så giver bagsiden også efter.

StræK af HeLe Kroppen
Slut af med at ligge på siden med bolden under 
dine ribben. 

Stræk armene over hovedet, og stræk det 
øverste ben, mens du bøjer det nederste for at 
holde balancen. 

Træk vejret godt ud i din side, og mærk, 
hvordan det giver efter både indvendigt og 
udvendigt.

1

3

4

2

ø
v

el
se

rn
e 

er
 u

d
v

ik
le

t 
a

F 
Fy

si
o

te
ra

pe
u

t 
lo

tt
e 

pa
a

ru
p,

 d
en

in
te

ll
ig

en
te

k
ro

p.
d

k




