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FAN E B LAD

Aerial
Sådan slynger du dig smidig
Din krøllede krop folder sig ud efter en lang dag på kontoret, hvor stillesiddende 

arbejde skaber spændinger i muskulaturen og en sammenfalden rygsøjle.

TEKST LISBETH BUNDGAARD, AERIAL-TRÆNER HOS DEN INTELLIGENTE KROP FOTO JOHN EHBRECHT 

PSOAS STRÆK 
Placér din ene fod i slyngen bagved dig og grib 
fat med hænderne længere oppe. Bevæg dig 
blidt ind i dette stræk af din dybe hoftebøjer 
(psoas) ved at føre benet bagud og bøje i det 
ben, du står på. Bliv her lidt eller bevæg dig roligt 
i takt med dybe vejrtrækninger. 

Fokus: Strækker hele forsiden af 
kroppen og bindevævet.
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BEVÆGELIGHED FOR HELE KROPPEN 
Placér dig, så du har slyngen bag dig og rundt om 
skulderbladene, så du kan sætte dig ned og hænge 
i slyngen. Du kan bevæge dig frem og tilbage og i 
cirkler begge veje.

Fokus: Hele kroppen bevæges. Især fødder, knæ, 
hofter, ryg og bindevæv.

OBS!
INDSTIL SLYNGEN TIL DIN HØJDE:  
Placér hænderne i slyngen med hoftebred-

des afstand og pres ned. Slyngen skal 
hænge lige ud for dit kønsben.

MOT I ON

TIP
Brug tætsiddende tøj (så det ikke vikler sig 

ind i slyngen) og gerne lange ærmer og ben, 
da slyngen kan nive lidt i huden. Undgå 

smykker og ure.

AERIAL
Aerial slynge-træning er forholdsvist nyt i Danmark. 

Træningen er inspireret af den canadiske artistgruppe 
Cirque de Soleil og er en blanding af akrobatik, 

yoga, pilates, udstrækning, afspænding, styrke, leg 
og ikke mindst anti-gravity træning.
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SVÆVENDE LOTUSPOSITION
Stå bag- og hold højt på slyngen. Placér først 
den ene fod i midten og derefter den anden, 
mens du hejser dig op i armene, til benene er 
i positionen på billedet. Før derefter én arm ad 
gangen om på forsiden af slyngen og placér 
hænderne samlet ud for hjertet.

Fokus: Meditation, centrering og balance
Psst. Denne udgangstilling bruges ofte i yoga, 
“namesté”.
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TRÆK VEJRET - COCOON
Sæt dig i slyngen og læg dig ned imens du fold-
er stoffet ud under dig, så du er pakket helt ind. 
Placér dine arme, hvor det er mest behageligt. 
Du kan have strakte eller bøjede ben. Slap af og 
træk vejret helt om til bagsiden, hvor stoffet om-
favner din krop. Luk øjnene og bliv her så længe 
du har lyst. Du kan gynge eller ligge helt i ro.  

OBS: En vis risiko for søsyge her.

Fokus: åndedræt, afspænding og meditation
FLYVENDE PLANKE
Placér dig med slyngen foran dig ud for lysken 
(ikke knoglerne), hænderne holdes lidt længere 
oppe. Gå frem så slyngen strammes, og du står 
på tæer. Når du er klar, slipper du med fødderne 
og løfter dem op, så du ligger i planken. Du kan 
gynge eller hænge stille. Sæt fødderne ned igen, 
når du vil stoppe.

Fokus: Styrke af hele kroppen, især bagsiden.
OBS slyngen kan godt nive lidt i lysken de første 
par gange...
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UPSIDE DOWN 
Sæt dig i slyngen, så hele din bagdel er pak-
ket godt ind i stoffet. Saml stoffet højere oppe 
i hænderne ud for brystet i begge sider. Læn 
overkroppen stille og rolig bagud samtidig 
med, at du svinger benene ud på ydersiden 
og rundt om slyngen, så de “låser sig fast” 
og du stille og rolig kan slippe med armene 
og hænge lodret. 
OBS: Pas på, at armene ikke kommer i 
klemme, og hæng ikke for længe! (Hvis du vil 
lave psoas-strækket (hoftebøjer) her, krydser 
du det ene ben rundt om modsatte side af 
slyngen og slipper med det andet ben, som 
du tager fat om med  begge hænder.)

Fokus: Dekompression af rygsøjlen, hvilket 
letter spændinger op langs hele rygsøjlen
Advarsel: Undgå øvelsen ved graviditet, 
knogleskørhed, lavt/forhøjet blodtryk, verti-
go, øjen-, nakke-, ryg-, hofteproblemer og 
forkølelse

PSST!
Du kan hænge slyngen både ude og inde, 
men monter den altid et forsvarligt sted 

med god plads rundt om.

OM EKSPERTEN 
Lisbeth Bundgaard er 34 
år, selvstændig fysiote-
rapeut, personlig træner 
og mastertræner i Pilates. 
Underviser holdtræning, 
individuelt og uddanner 
fagpersonale hos Den 
Intelligente Krop
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