
  

  

 

1. Skulderrulning

Sid på en stol eller som vist på billedet. 
Sid med lang, ret ryg og med ansigtet vendt lige frem med
hagen lidt ind. Lad armene hænge lige ned hele tiden. 
Begynd at rulle skuldrene bagover ved først at løfte skuldrene
godt op mod ørene, derefter trække skuldrene godt tilbage, så
presse dem godt ned og til sidst skubbe dem
fremover. Fortsæt med at rulle skuldrene rundt
og rundt i jævne, rolige og kontrollerede cirkler.
Hold hovedet og nakken i ro hele tiden.  
Sæt: 2 , Varighed: 20 sek.

2. Fremliggende y-løft (Evt. m. vægt)

Liggende på maven, hvil panden på gulvet og hav armene
positioneret over hovedet som et "y". Hold evt. vægt i hver
hånd. 
Træk skulderbladet tilbage og ned til thorax hvorefter du med
strakte arme løfter hænderne fra gulvet. Hold denne position i
nogle få sekunder, før du sænker armene igen.
Panden og brystkassen skal hvile mod måtten
mens du løfter og sænker armene.
Sæt: 2 , Reps: 8-12

3. Scapulær push-up i albuestående

Stå på alle fire i planken med albuerne i
underlaget/håndklædet. Hold lænd og hofte stabile og sænk
overkroppen ned imod underlaget ved hjælp af
skuldrene. Vend tilbage, skyd ryggen ud og
mærk at du bevæger skulderbladene fra
hinanden. Vend tilbage til udgangsstillingen og
gentag.
Sæt: 2 , Reps: 8-12

4. Diagonalhæv

Stå på alle fire på en måtte. Stræk modsat arm og ben. Forsøg
at holde kroppen stabil i 2 sekunder, hvorefter retur til
normalstilling. Byt derefter side.
Sæt: 2 , Reps: 8-12
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5. Skulderrotation med 90 graders - abduktion

Løft armene, således at albuerne peger ud til siden. Bøj så der
er ca 90 graders vinkel i albueleddene. Bevæg
underarmene således hånden er i samme højde
som øret til vandret.
Bevægelsen skal foregå i skulderleddene.
Sæt: 2 , Reps: 8-12

 

6. Sideliggende udadrotation i skulderen

Lig på siden på en måtte med en pude under hovedet. Lig med
den øverste arm ned langs siden med bøjet
albue så underarmen hviler på maven. Roter
den aktive arm udad.
Sæt: 2 , Reps: 8-12

 

7. Sidehævninger af arme med indoverrotation

Stå oprejst. Roter armene indover og bevæg dem derefter helt
ud til siden således at tommelfingrene hele
tiden peger nedad.
Sæt: 2 , Reps: 8-12

 

8. Military press push-up

Brostående med strakte arme og ben. Sænk overkroppen til
hovedet er i kontakt med underlaget og pres op
igen.
Sæt: 2 , Reps: 8-12

 

9. L-Sits, foot supported

Sid på en måtte med strakte ben og ret ryg og hav
håndfladerne i gulvet. Løft bagdelen op fra måtten ved at
strække ud i albuerne og pres håndfladerne ned
i måtten. Hold nogen sekunder og sænk roligt
ned til udgangspositionen.
Sæt: 2 , Reps: 8-12

 

10. Table walk

Start med fødder og hænder i gulvet. Pres hofterne op mod
taget, således at kroppen er som et bord. Gå bagover eller
fremover efter eget ønske. Hold hofterne så højt
som muligt gennem hele bevægelsen.
Sæt: 2 , Reps: 8-12
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11. Shrugs

Stå med armene ned langs siden (Gerne med vægt i hver
hånd). Løft skuldrene op til ørerne og hold i 3
sek. Sænk langsomt skuldrene og gentag.
Sæt: 2 , Reps: 8-12

 

12. Nakke rotation - "Dobbelthage"

Lig på ryggen. Træk hagen ind og lav "dobbelthage", uden at
bøje hovedet fremover. Hold stillingen i ca. 3
sek. og hvil tilsvarende, før øvelsen gentages.
Sæt: 2 , Reps: 8-12

13. Bøj og stræk af nakken

Sid på en stol eller som vist på billedet. Sid med lang, ret ryg,
nakke og hoved.
Bøj hovedet fremover og før hagen så tæt på brystkassen som
muligt. Hold strækket et kort øjeblik før du løfter hovedet op til
udgangsstillingen og videre op sådan at hagen løftes så højt op
mod loftet som muligt. 
Udfør bevægelsen roligt og kontrolleret. Vær
fuldt til stede i bevægelsen samtidig med at du
holder ansigtet afspændt og god vejrtrækning. 
Sæt: 2 , Reps: 8-12

 

14. Rotation af nakken

Sid oprejst på en stol. Roter kontrolleret hovedet vandret til
venstre og derefter til højre.
Sæt: 2 , Reps: 8-12
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