
Trening som kan gjøres hjemme med egen kroppsvekt og enkle hjelpemidler.

 

 

1. Diagonal kryssing kne - albu

Stå med litt avstand mellom beina. Før vekselvis diagonalt kne og albu sammen.

 

 

2. Kne mot albue-gange bakover

Gå bakover på en rett linje. Når du tar et steg bakover, løfter du vekselvis knærne opp mot motsatt
sides albue.

 

 

3. Diagonal kryssing fot - hånd 2

Stå med litt avstand mellom beina. Før vekselvis diagonal fot og hånd sammen mens du strekker
andre hånden høyt opp mot taket.

 

 

4. Firfotstående "sumo"

Startstillingen er stående på alle fire. Sving armen og benet på den samme siden ut og så langt opp
som mulig. Hold stillingen i 5 sek. Hvil tilsvarende. Gjenta til motsatt side.

 

5. Løft av motsatt arm og ben

Stå i firstående utgangsstilling med hendene plassert rett under skuldrene (loddrette, strake armer), og
knærne plassert rett under hver sin hofte (loddrette lår). Ha lang rett rygg og nakken/hodet i forlengelse
av resten av ryggen. Underveis i denne øvelsen skal magen/ryggen og nakken/hodet være i ro.
Stabiliser magen og ryggen ved å trekke navlen litt inn mot ryggsøylen.
På en rolig innpust med nesen strekker du ut i venstre ben og løfter det opp til vannrett. Samtidig
løfter du høyre arm fremover og opp til vannrett. Hold løftet et øyeblikk mens du holder pusten inne.
På utpust senker du benet og armen ned igjen og holder pusten ute et kort øyeblikk før du på neste
innpust løfter høyre ben og venstre arm opp. Fortsett med annethvert ben/arm i mellom 5 og 15
repetisjoner.

 

 

6. Trekantstilling (Trikonasana)

Stå med godt spredte ben. Ha parallelle føtter eller la føttene peke litt ut til hver sin side.
På en rolig innpust: løft armene rett ut til siden og vend håndflatene frem. La det gå en rett linje fra
hånd til hånd.
På en rolig utpust: bøy overkroppen frem med rett rygg, og roter ryggen mot venstre. Plasser høyre
hånd på utsiden av venstre legg eller ankel med håndflaten ut. Venstre arm strekkes rett opp mot
taket, eller føres enda lenger bakover dersom det er mulig. Trekk den øverste skulderen godt bakover
og skyv den nederste skulderen godt fremover for å forsterke rotasjonen. Vri hodet mot venstre og se
opp mot taket. Stå i ytterstillingen et øyeblikk mens du holder pusten ute. Kom rolig helt opp igjen til
utgangsstillingen på innpust, hold pusten inne et øyeblikk og gå deretter ned til den andre siden på
neste utpust. Fortsett fra side til side minst 6 ganger til hver side.

 

 

7. Skriv navn med foten

Stå på ett bein. Skriv navnet ditt med foten i luften. Gjenta på motsatt bein.
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