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FORORD          

Workout betyder egentlig træningspas og ‘work out’ at træne, derfor ligger der ikke i ordets 
betydning om det drejer sig om konditions-, styrke- eller smidighedstræning.
Men da fitnessbølgen først i 80’erne strømmede ind over Danmark, var det med blandt andet 
Jane Fonda’s Workout programmer som for en stor del bestod af muskeltrænende øvelser. 
Derfor valgte man i mange foreninger og centre at kalde programmer med kredsløbstræning 
for aerobic og programmer med muskeltræning for workout.
I denne bog vil der blive benyttet flere betegnelser, fra styrketræning over fitness til bodytoning, 
men på trods af de forskellig betegnelser drejer det sig alt sammen om træning af kroppens 
muskler efter forskellige principper – med særligt fokus på holdstyrketræning.

Lige siden starten har workout udgjort en væsentlig del af programfladen i centre og foreninger 
og i de senere år er der kommet flere og flere former for workout eller holdstyrketræning. 
Det har medført et øget behov for information omkring øvelser og programlægning.
Denne bog har til formål at give et katalog over øvelser og idéer til design af varierede pro-
grammer i mange sammenhænge – fra personlig træning til holdtræning og fra motions- til 
elitetræning i såvel center- som foreningsregi. 
For at sætte øvelser og kombinationer ind i en sammenhæng og for at optimere planlægning, 
afvikling og øvelsesudførelse, er der medtaget nogle supplerende kapitler. 

Baggrunden for at skrive bogen er over 25 års erfaringer med muskeltræning i styrketrænings- 
og gymnastikafdelingen såvel som i holdsalen.
Ideerne til øvelser, variationer og kombinationer er til dels kommet fra kolleger verden over og 
studerende på Danmarks Trænerskole og dels under den daglige træning med instruktører og 
medlemmer i det tidligere BodyTeria træningscenter.

En stor tak til instruktør og foredragsholder Pia Nielsen Holst og fysioterapeut Lena Rottbøll, 
der har medvirket med idéer og kritik og til de tålmodige træningsmodeller fra Danmarks 
Trænerskoles Aerobic linie årgang 2000, 2001, 2002. Og til Henrik, min mand, som gjorde det 
muligt.

Muskeltræning, øvelser, teknikker og undervisningsmetodik, er under konstant udvikling og 
det er derfor mit håb, at brugerne af bogen vil bidrage med kritik, kommentarer og ændrings-
forslag, så næste udgave kan forbedres og udvides.

Marina Aagaard, Aarhus, 2003, 2009, 2010 og 2013 (4. udgave) 
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Alle mennesker har gavn af at røre musklerne og alle kan med fordel deltage i en eller anden
form for motionsstyrketræning. Under individuel træning kan øvelserne let tilpasses ethvert behov, 
men også i holdstyrketræning som bodytoning eller stram op er det muligt for deltagere på 
forskellige niveauer at træne på samme hold, da øvelserne kan differentieres på mange måder.

Muskeltræning er relateret til kroppens anatomi; øvelserne tilsvarer musklernes funktion, hvilket 
betyder, at der er et begrænset antal øvelser per muskelgruppe. I en-til-en træning såvel som 
holdstyrketræning må instruktøren derfor variere muskeltræningen på andre måder.

De bedste træningspas bliver til på baggrund af viden omkring anatomi, fysiologi, biomekanik, 
træningslære og pædagogik, og med kendskab til disse områder er det nemmere at finde på 
effektive øvelser og måder at variere dem på. 

Muskeltræning, øvelser og sammensætning, bør differentieres fra person til person, fra unge til 
ældre, fra novicer til eliteudøvere, fra undervægtige til overvægtige. 
Grundlæggende er anatomi og funktion dog ens for alle målgrupper, så udgangspunktet er det 
samme, men med kendskab til de særlige forhold der gør sig gældende for de enkelte mål-
grupper, forstår man, at øvelserne skal være lidt forskellige. Jo flere øvelser og niveauer man 
derfor har kendskab til, desto lettere er det at målrette og tilpasse træningen.

De nye strømninger indenfor workout og fitness er en tilbagevenden til oprindelige trænings-
principper – grundøvelser med relation til hverdag og idræt, også kaldet funktionel træning. 
De funktionelle øvelser foregår med kropsvægt, frie vægte og elastikker, der giver mulighed for 
naturlige bevægemønstre.

WORKOUT – styrketræning og bodytoning med kropsvægt og redskaber giver indblik i alle former 
for workout og styrketræning, fra isolationstræning til funktionel træning, for raske udøvere, 
samt idéer til hvordan træningen kan organiseres og afvikles. Desuden indeholder bogen en 
oversigt over øvelser, der kan udvælges og sammensættes efter behov.

God læse- og træningslyst.

KAPITEL 1 | INDLEDNING
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I forbindelse med træning af musklerne 
benyttes typisk betegnelsen styrketræning, 
men da motion, fitness og grundtræning 
omfatter enten styrke- eller udholdenheds-
træning eller en blanding heraf, er en bedre 
overordnet betegnelse muskeltræning. 

I denne bog bruges flere betegnelser: 

Muskeltræning om overordnede principper 
og om styrke- såvel som udholdenheds-
træning. 

Styrketræning om muskeltræning, der øger 
styrken, herunder vægtløftning og styrkeløft. 

Bodybuilding om træning med henblik på at 
forme kroppen og opbygge større muskler.

Fitness om allround træning i fitnesscentre 
med vægtudstyr og kredsløbsmaskiner.

Workout om alle former for muskeltræning 
for hold og individuelle udøvere, uden 
maskiner, med eller uden musik. 

Holdstyrketræning om alle former for mus-
keltræning for hold, herunder ‘stram op’ og 
pump/push træning, med musik.

Bodytoning om en workout lektion med 
kropsvægt-, vægt- og elastikbelastning, 
med musik. 

Uanset betegnelse og form er der utallige 
fordele ved muskeltræning. Man:

1) øger andelen af aktivt muskelvæv, hvilket 
    resulterer i en bedre forbrænding, 

2) styrker knogler, sener og ledbånd, og 

3) opbygger en større styrke som kan lette  
    dagligdagen eller øge præstationsevnen 
    i idræt.

Muskeltræning giver en bedre fysisk form 
og et øget kendskab til egen krop og krops-
lig formåen så skader eller skavanker kan 
forhindres eller mindskes. 

Den mest hensigtsmæssige og funktionelle 
træning fås ved at tage udgangspunkt i 
kroppens anatomi samt muskel- og led-
funktion og de naturlige bevægemønstre. 

KAPITEL 2 | MUSKELTRÆNING

MOTIONSSTYRKETRÆNING

Mindst 2 gange om ugen, 1 sæt á 8-12 gentagelser (10-15 gentagelser for ældre)
8-10 store muskelgrupper trænes (American College of Sports Medicine).
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TRÆNINGSMÅL

Muskeltræning kan have forskelligt sigte:

•   Maksimal styrke
•   Udholdende styrke
•   Eksplosiv styrke
•   Volumen
•   Motion 
•   Genoptræning                                            

MAKSIMAL STYRKE

Ønsker man maksimal styrke – som i 
vægtløftning – skal træningen foregå  
med belastninger på cirka 85-100 % af  
det man maksimalt kan løfte én gang,  
ens 1RM (en repetition maksimum). 

UDHOLDENDE STYRKE

Udholdende muskelstyrke får man ved at 
træne musklens evne til at udvikle kraft 
mange gange i træk. 
Det kan være alt fra 12-20, 20-50 eller 
50-100 repetitioner. Normalt et til maksimalt 
tre sæt. Udholdende styrketræning foregår 
typisk med en belastning på omkring 
0-50 % af 1RM.

EKSPLOSIV STYRKE

Ønskes størst mulig kraft og hastighed, 
power, hvilket er relevant i mange sports-
grene, trænes dette med (tung) eksplosiv 
styrketræning. Kun for øvede; det kræver 
fra et til flere års grundtræning.

VOLUMEN

En stor muskelvolumen er en fordel i både 
vægtløftning og bodybuilding. Det opnås i 
bodybuilding typisk med 3-4 øvelser á 4-6 
sæt á 8-16 gentagelser per muskelgruppe.

MOTION

I fitness og workout, trænes alle kroppens 
større muskler med mindst et sæt, i fitness 
normalt 2-3 sæt, á 10-15 repetitioner med 
passende belastning. 
Belastningen vælges, så man maksimalt 
kan tage 10-15 repetitioner per sæt. 

GENOPTRÆNING

I genoptræning starter man ofte med statisk 
styrketræning, hvor musklerne spændes 
uden at leddene bevæges. 
Dernæst fortsættes der med øvelser med 
lav belastning og mange gentagelser, for 
eksempel 15-20 repetitioner, og gradvist 
øges der til højere belastning og færre 
gentagelser. 



10

PRINCIPPER

Indenfor næsten al muskeltræning benyttes 
følgende benævnelser og principper til at 
beskrive fordelingen af belastningen og 
varigheden af det enkelte træningspas og 
dets øvelser:

•   Sæt
•   Repetitioner
•   Belastning
•   Hastighed
•   Pauser 

I styrketræning justeres der helt naturligt på 
alle disse faktorer og samme taktik kan med 
fordel benyttes i fitness, personlig træning 
og workout.

SÆT

Sæt er en gruppe repetitioner. I fitness kan 
man nøjes med et enkelt sæt med henblik 
på motion eller vedligehold af styrke.  
Ved flere sæt kan styrken øges (øges også 
via andre faktorer). 

REPETITIONER

Repetitioner er det samme som gentagelser. 
Antal gentagelser, der hænger sammen 
med belastningens størrelse, er afgørende 
for træningseffekten. 
Der holdes ingen pause mellem de enkelte 
repetitioner, muskelspændingen bevares, 
indtil sættet er slut.

BELASTNING

Muskeltræning kan overordnet opdeles i 
udholdende og maksimal styrke, lille elle 
stor belastning. I workout kan man inddele 
i let, middel eller tung træning med henblik 
på at differentiere øvelserne.

HASTIGHED

Bevægelseshastigheden afhænger af mål 
og træningsniveau. I motion anbefales et 
relativt langsomt tempo, så man kan at nå 
at spænde musklerne tilstrækkeligt. 

Meget hurtige, eksplosive, bevægelser er en 
vigtig del af træningen for eliteudøvere, men 
giver ingen positiv effekt for begyndere, eller 
øvede, som endnu ikke har optimal teknik. 

PAUSER

Belastningen og antal gentagelser er med 
til at bestemme længden af pausen mellem
sættene. Varigheden er fra 30 sekunder 
til fem minutter. Jo højere belastning og 
tempo, jo længere pauser. 

Man kan også, for at øge intensiteten, 
mindske pauserne mellem sæt. 

For bedre udnyttelse af tiden i holdstyrke-
træning, kan der veksles mellem øvelser for 
over- og underkroppen uden pauser.
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PLANLÆGNING

Når man skal lave et program for en sæson 
eller periode, træningsplanlægning, er der 
nogle overordnede områder, der skal tages i 
betragtning:

•   Arbejdskrav (behov)
•   Kapacitet
•   Træningsmål

ARBEJDSKRAV (BEHOV)

Drejer det sig om idræt skal træningen 
tilpasses og indpasses efter konkur-
rencekravene. Er det motionstræning, er det 
udøvernes behov som bestemmer.

KAPACITET 

Kapacitetsanalyse er en undersøgelse 
af udøverens helbred og form, fysisk 
kapacitet, via samtale og testning. 
En analyse gør det lettere at etablere på 
hvilket niveau træningen skal starte. 

TRÆNINGSMÅL

Muskeltræning, på hold såvel som en-til-en, 
kan have følgende formål: 
Forbedring af grundform, øget præstations-
evne i idræt, skadesforebyggelse eller som 
et mål i sig selv, fitness.
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FIT-formlen

F Frekvens Hvor hyppigt? (antal gange per uge)
I Intensitet Hvor hårdt? (sæt/rep/vægt/tempo/pauser)
T Tid   Hvor længe? (varighed af pas (volumen))

I træningsplanlægningen kan følgende ‘formel’ benyttes:

For at muskeltræningen giver den rigtige effekt, er vigtige overordnede principper:

•   Specificitet
•   Progressivt overload
•   Periodisering

SPECIFICITET

Hvis træningen skal virke efter hensigten, skal øvelserne og deres udførelse samt doseringen 
af sæt, repetitioner og vægt, være planlagt nøje i forhold til målsætningen. 

OVERLOAD 

Træningsbelastningen skal gå ud fra udøverens niveau, form og helbred, med udgangs-
punktet: Lav belastning i starten og fortsat gradvis øgning, progressivt overload. 
Belastningen øges i passende doser. Dette kan ske lineært med ensartede stigninger eller 
trinvis belastningsvariation.
I holdstyrketræning benyttes følgende tommelfingerregel: Når en deltager kan udføre 12  
eller flere repetitioner med god form, er det på tide at øge belastningen 5 % eller mindre  
(ACE Group Strength Training, 2000).

PERIODISERING

Opdeling i perioder kaldes periodisering. Man kan periodisk ændre program fokus med hensyn 
til fx styrke og udholdenhed.
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Muskeltræning som holdstyrketræning, 
group fitness, group strength training  
i holdsalen, er populært, fordi der er musik 
og løbende instruktion, hvilket er meget 
motiverende.  
Når man er træt eller udmattet, kan musik 
og tilråb motivere til ekstra gentagelser, så 
træningsresultatet bliver bedre.

KAPITEL 3 | HOLDSTYRKETRÆNING

Holdstyrketræning, workout, har gennem 
mange år været domineret af udholdenheds-
træning, med relativt let vægt og mange 
gentagelser, men tendensen er tungere 
øvelser og færre gentagelser, omkring 
8-16 repetitioner, og 1-3 sæt. 
Det giver en træning med det bedste kom-
promis mellem styrke og udholdenhed.

KARAKTERISTIKA HOLDSTYRKETRÆNING

Mål/indhold  Motionstræning 
   Fysisk træning/grundtræning for idræt
   Genoptræning
   Specialtræning til konkurrenceforberedelse

Muligheder/fordele Motiverende (med musikledsagelse), alsidigt. Mulighed for træne:
   Dynamisk styrke og udholdenhed samt statisk styrke med adskillige  
   varierede øvelser med henblik på:
   Styrke og udholdenhed
   Kropsstammestyrke
   Balance og stabilitet

Begrænsninger Teknisk svære øvelser er vanskelige at formidle/afvikle på store hold.
   Ved brug af traditionelle småredskaber:
   1) Få muligheder for fortsat progressivt overload over længere tid.
   2) Maksimal styrketræning til dels ikke muligt.
    
Udøverprofil  Alder   8-90 år – kan dyrkes af alle (som gymnastik)
   Form   Alle – utrænet til toptrænet (afh. mål)
   Skadeshistorie  Alle (med enkelte undtagelser/sygdomme)

Øvelsesvalg  Generelt som i traditionel styrketræning
   Afhænger af redskaber/faciliteter
   Afhænger af deltagersammensætning, -niveau og -mål
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KROPSHOLDNING

En god kropsholdning, der ligger til grund 
for god øvelsesteknik og træningseffekt, 
er følgende:  

Set forfra, forestiller man sig en linie teg-
net ned midt gennem kroppen og omkring 
denne linie tegner kroppen, skuldre og 
hofter, et symmetrisk billede. 
Har man spejle, tjekkes holdning deri.

Set fra siden forestiller man sig en lodlinje 
som passerer øre, skulder- hofte-, knæ- og 
fodled.

Er den kropsholdning ikke tilstede, bør der 
før træning foretages korrektion eller laves 
øvelser, der fremmer en rigtig kropsholdning.

Under det indledende holdningstjek på 
workouthold stiller udøverne sig forskudt, 
så alle kan ses af instruktøren. I en sal med
spejle bør udøverne stå sådan, at alle har 
mulighed for at tjekke sin udførelse i spejlet. 

KAPITEL 4 | TRÆNINGSTEKNIK

Det anbefales, at man så vidt muligt stiller 
sig med siden til spejl, indledningsvis eller 
under hele øvelsen.

At stå med siden til spejlet er især en fordel 
i øvelser, hvor det er særligt vigtigt at tjekke 
holdning og udførelse fra siden:

•   Squat
•   Lunge
•   Hasecurl
•   Triceps extension
•   Kick back
•   Knælende en-arms triceps extension

Under unilaterale øvelser, hvor den ene 
arm eller ben arbejder, bør man også stille 
sig med front til spejlet, så man kan tjekke, 
at man står lige, med hofter og skuldre i 
samme niveau. 
Særligt når benet udadføres, er der en  
tendens til, at bækkenet tipper.  
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UDGANGSSTILLING

Udgangsstillingerne kan være stående, 
siddende, knælende eller liggende (se 
Organisation).

I alle udgangsstillinger skal rygsøjlen  
inklusive nakken være i neutral stilling og 
ledstillinger tage udgangspunkt i anatomisk 
normalstilling, strakt oprejst krop med arme 
og ben samlede til. 

Tip: Med henblik på at få fornemmelse for 
neutral stilling kan bækken og skulderblade 
bevæges fra yderstilling til yderstilling, med 
bevægeudslag som gradvist bliver mindre 
for til sidst at stoppe i neutral: 

Tip bækkenkenet fremad og bagud. Bevæg 
skulderbladene ind og ud og op og ned. 

I alle øvelser skal man sørge for en behage-
lig position. Kroppen eller kropsdelen skal 
være i den rigtige stilling i forhold til ønsket 
effekt uden at der roteres eller vrides uhen-
sigtsmæssigt i kroppens øvrige led. 
Kroppen skal være stabil, i balance, så 
andre muskler ikke spændes for at holde 
balancen – med mindre dette er hensigten. 
Er man for koncentreret om at holde balan-
cen, eller spændes andre muskler, flyttes 
fokus fra det område, der forsøges trænet.
Såfremt øvelsen ikke ændres herved, kan 
man prøve sig frem med alternative ud-
gangsstillinger for krop, ben og arme. 

På grund af varierende anatomi, styrke, 
smidighed og færdighed kan det være nød-
vendigt med små ændringer eller afvigelser 
fra de gængse stillinger. 

Fokuspunkter for den stående udgangsstilling:

•   Ben er i skulderbredde, hoftebredde eller forskudt.

•   Fødder peger fremad eller let udad.

•   Fødder står solidt fast i gulvet med vægten fordelt over hele foden.

•   Knæ har samme retning som fødder. 

•   Knæ er afslappede, ikke overstrakte, ikke bevidst bøjede.

•   Bækkenbundsmuskulaturen spændes som tjek. Tænk »knib sammen og løft op«.

•   Den tværgående mavemuskel spændes som tjek.

•   Bækken er i neutral stilling, mave- og sædemuskulatur stabiliserer. 

•   Rygsøjle er i neutral stilling med naturligt lændesvaj. Tænk ‘lang ryg’.

•   Skulderblade holdes neutralt, ikke fremad eller udad. Tænk ‘nedad’ og ‘bred ryg’.

•   Skuldre holdes sænkede og i samme højde.

•   Hals/nakke i neutral stilling. Tænk »lang hals, løft hoved som fra krog bagpå isse«. 

•   Tunge i hvilestilling i ganen bag fortænder for at stabilisere halsen (især i mave curl).
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ØVELSESUDFØRELSE

Med hensyn til øvelsesudførelse gælder 
de overordnede principper om, at der skal 
være kvalitet i træningen og hensyn til krop 
og velbefindende.

Kvalitet frem for kvantitet. En korrekt 
løfteteknik, uden hiv og sving, kan betyde, 
at man kan klare færre gentagelser, end 
når man ‘snyder’, men det er effekten, ikke 
antallet, der tæller. 
Målene nås hurtigere og bedre med en 
korrekt teknik. Endelig skal man undgå, at 
programmere kroppen til at gøre øvelserne 
forkert; det vil ske, hvis man sjusker eller 
snyder med udførelsen. 

Udgangspunktet er at følge kroppens 
signaler – »lyt til kroppen« – fordi den 
ofte fortæller om man gør det rigtigt og 
om kroppen har godt af øvelsen.
Problemer kan opstå, hvis man enten ikke 
lytter… eller hører forkert. Man må aldrig 
overhøre stikkende smerte eller ubehag, 
mens let træthed eller syren til er o.k.

Noget der kan være svært at skelne, er 
forskellen mellem muskelkontraktion, mus-
keludstrækning og sammenpresning af væv. 
Ved at analysere, hvad der foregår i krop-
pen, bliver svaret ofte givet og med tiden får 
man fornemmelse for at mærke forskel.

Eksempel 1: Fremoverbøjet hasestræk kan 
fremkalde forskellig respons: 

Hvis man ikke kan nå gulvet og overkrop-
pen hænger frit, kontraheres muskler på 
blandt andet bagsiden for at holde kroppen 
i balance. 

Hvis man derimod kan nå gulv med hænder, 
er kroppen støttet og i balance og hase-
musklerne kan slappe af og udspændes 
med bedre effekt. 
Kan man ikke nå gulvet, kan hænderne 
støttes på lårene eller på en bænk.

Eksempel 2: Sidebøjninger med håndvægte 
i begge hænder ... ikke særligt effektivt. 

Her vil man føle at det strammer og klem-
mer. Men der er ikke tale om en kraftig mus-
kelkontraktion, men derimod om henholds-
vis strækning, på den ene side af kroppen, 
og klemning af væv, på den anden side af 
kroppen. 
Hvis øvelsen skal virke, kræves én meget 
tung håndvægt, eller en hård trænings-
elastik, og at der trænes en side ad gangen.

Den optimale træningseffekt afhænger af øvelse og teknisk udførelse: 

•   Muskelkontrol
•   Korrekt løfteteknik
•   Fuldt bevægeudslag
•   Biomekanik og udførelse
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MUSKELKONTROL

Muskelkontrol opnås ved at man er bevidst 
om hvilke muskler der trænes under øvelsen 
så man kan fokusere på disse.

I dynamisk muskeltræning spændes 
musklerne bevidst under begge faser af 
øvelsen, både koncentrisk og excentrisk, 
og der skal være flow i hver repetition og 
sæt; flydende ensartede bevægelser uden 
pauser i yderstillingerne. 

LØFTETEKNIK

Korrekt løfteteknik er løft med rigtig teknik 
i forhold den pågældende øvelse – og i 
forhold til løft og transport af vægte, 
vægtstænger og bænke:

•   Gå tæt ind til redskab. 
•   Stå solidt fast. 
•   Tag godt fat med et lukket greb. 
•   Hold håndled neutrale.
•   Løft redskab op tæt ved kroppen. 
•   Løft med ben og arme, ikke ryggen. 
•   Redskaber bæres tæt ved kroppen. 
•   Under løft med vendinger skal hele 
     kroppen og ikke bare lænden drejes, da 
     man i modsat fald får et skævt løft som 
     kan resultere i hold i ryggen.

Afhængigt af øvelse vælger man ved løft af 
vægtstang, XerBar, Gymstick eller lignende 
elastikstænger, ét af følgende greb:

•   Smalt 
•   Skulderbredde 
•   Bredt

Ved vægttræning holdes godt fast, men 
uden at gribe krampagtigt om vægte og 
stænger. 

Der benyttes et lukket greb, closed grip, 
hvor de fire fingre har fat om stangen og 
tommelfingeren lukker sammen på den 
anden side. 

Brug ikke et åbent greb, open eller false 
grip, hvor tommelfingeren ikke er lukket 
omkring stangen, da der er risiko for at 
vægtstangen kan falde ud af hænderne og 
ned på kroppen eller lemmerne. 

Det gælder også ved træk til hagen, upright 
rowing, med stang:

Lad ikke tommelfingrene blive ude og hvile 
på stangen. Når grebsafstanden er udmålt, 
lukkes tommelfingrene omkring stangen.



18

BEVÆGEUDSLAG

Leddets udformning afgør sammen med 
vævet omkring hvor stort et bevægeudslag, 
range of motion, ROM, der er muligt.
Musklen trænes dynamisk i hele det 
naturlige bevægeudslag.

AROM, active range of motion, er det aktive 
bevægeudslag som fås ved at musklerne 
omkring det pågældende led arbejder. 

PROM, passive range of motion, er det 
passive bevægeudslag hvor andre muskler 
eller en anden person skaber bevægelsen.  

I styrketræning anbefales træning med et 
fuldt bevægeudslag, full Range of Motion, 
for at træne kroppens led og muskler mest 
komplet.

Fuldt bevægeudslag i eksemplet hasecurl, 
knæ fleksion: 
Benet bøjes til det lukker helt sammen, så 
væv møder væv, men stadig med spænding 
i musklen, med en modsatrettet modstand, 
tyngdekraft, vægt eller elastik.
Dernæst strækkes benet så hasen og 
knæleddet strækkes helt ud uden at over-
strækkes, til strakt, men ikke overstrakt. 

Tip: For stram elastik eller for tung en vægt 
kan resultere i et reduceret bevægeudslag. 
Inden brug af elastikker og vægte anbefales 
det derfor at lave øvelsen uden modstand 
så man kan teste hvor stort det normale 
bevægeudslag er – og bør være også,  
når elastik eller vægt tages i brug.

Der er intet til hinder for at vælge øvelser og 
variationer, hvor man bevæger sig i et be-
grænset område, partial Range of Motion, 
partielle repetitioner, men disse bør følges 
op af træning i hele bevægebanen. 

Tip: Under øvelser med en almindelig lille 
elastik kan det være svært at opnå fuldt 
bevægeudslag.  
I de tilfælde tages først nogle sæt med 
elastik, med et delvist bevægeudslag, og 
dernæst nogle sæt uden elastik, med fuldt 
bevægeudslag (eventuelt med makkermod-
stand eller vægte).

 
Benøvelser ‘bag kroppen’ udføres ofte  
med et for lille bevægeudslag, hoften og 
benet strækkes ikke helt – eller for stort 
bevægeudslag, hvor lænden bevæges.  
Det skyldes til dels, at øvelsen foregår 
bagved kroppen, hvor det er vanskeligt at 
se egen udførelse og tjekke bevægelsen. 
Det kan hjælpe, hvis man tjekker i et spejl, 
selvom det ikke garanterer optimal teknik. 

Et andet problem er at instruktøren ofte ikke 
tager sig tid nok til at rette udførelsen. 
Såvel instruktion som feedback er væsentlig 
for udbyttet i denne øvelse som, når den 
laves forkert, er meget lidt effektiv.

Obs.: I forbindelse med skader og gen-
optræning tilrådes det i nogle tilfælde at 
træne med begrænset bevægeudslag.  
Ved skader eventuelt statisk, helt uden 
bevægelse.
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Ved testning eller vurdering af bevæge-
ligheden i et led sker det i forhold til det 
pågældende led, uden bevægelse i de 
omkringliggende strukturer. 
Er man i tvivl om, hvad normalområdet er, 
kan man rådføre sig med anatomibøger. 

Eksempel: Ved udadføring, abduktion, 
af benet er normen, at det kan føres cirka 
50 grader ud til siden. 
Er bevægelsen meget større end det, har 
man sandsynligvis roteret sit ben, så man 
løfter med hoftebøjeren eller vrider i ryggen. 

Af og til bør bevægelsen begrænses til et 
hensigtsmæssigt bevægeudslag: da visse
øvelser, hvis de fortsættes ud over et givent 
punkt, kan medføre risiko for overbelast-
ning, ændret øvelsesform eller ringere 
træningseffekt.

Eksempel: I fitness bremses en del over-
kropsøvelser med vægtbelastning, når 
overarmen er ud for kroppen eller en 
anelse bagved – af hensyn til skulderen. 
Bevæges armen (vægten) for langt bagud, 
kan øvelsen forringes og man risikerer at 
overbelaste skulderens ledbånd.

Et par øvelser, der kræver særlig opmærk-
somhed:

Dips (stoledip og bardip). Øvelse hvor man 
støtter på hænder og sænker kroppen ned 
for derefter at løfte sig op ved at aktivere 
triceps og strække albueleddet. 
Øvelsen giver styrke, men kan på samme 
tid være en medvirkende faktor til skulder-
irritation og overbelastningsskader. 
Problemet er, at armen føres langt bagved 
kroppen samtidigt med at der er en stor 
belastning, kropsvægten, hvilket strækker 
skulder-ligamenterne kraftigt.
Dips kan også give problemer i håndleddene 
og i albuerne, som tit låses i topposition.

Bryst flyes. I denne rygliggende øvelse føres 
armene fra start ude til siden i vandret op til 
næsten lodret stilling; brystmusklen samler, 
adducerer, armene. 
Dernæst sænkes armene til lige omkring 
vandret, måske lidt under, hvor hænder, 
ud for skuldre, stadigt kan skimtes ud ad 
øjenkrogen. Føres armene længere ned, 
vil brystmusklerne få svært ved at spænde 
optimalt og man risikerer at overbelaste 
skulderligamenterne.  

Bryst flye med start og slut omkring vandret                             Dobbelt fejl – skulder og albue overstrækkes
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FOKUSOMRÅDER

Fokusområder, eller problempunkter, 
ved udgangsstilling og øvelsesudførelse. 
Forekommer problemer som disse, skal 
der korrigeres for at sikre en biomekanisk 
korrekt holdning og teknik:

•   Hoved/hals
•   Nakke/skuldre
•   Skulderled
•   Albueled
•   Håndled
•   Lænderyg
•   Knæled
•   Fodled/fødder

Hoved stikker frem. Det forekommer, når 
man anstrenger sig for at se eller bliver for 
ivrig, i stående såvel som liggende stillinger, 
men det trætter hals- og nakkemusklerne.
Ryst hoved let for at løsne op. Dernæst 
rettes op: Man forestiller sig, at der er en 
krog lige bag det højeste punkt på hovedet, 
og denne krog løfter hoved og krop lige 
opad, så halsen strækkes uden at hovedet 
tipper fremad eller bagud.

 

Skuldre trækkes op. Dette fænomen, som 
er almindeligt forekommende, kan resultere 
i generende nakkespænding og forringer 
ydermere effekten af nogen øvelser. 

Det kan afhjælpes ved, at man trækker 
skuldrene op til ørerne, spænder så hårdt 
man kan i nogle få sekunder, og herefter 
giver slip. 
Derefter er det meget lettere at slappe af i 
nakke- og skulderregionen.

Låsning eller klemning i skulderleddet 
forekommer, når armene løftes op over van-
dret med håndfladerne nedad, indadrotation 
i skulderen. 

For at undgå dette stoppes flere øvelser 
omkring vandret. Øvelser, der fortsætter 
over vandret, følger ‘tommelfingerreglen’: 

I overkropsøvelser over vandret plan vendes 
tommelfingeren, eller håndfladen, opad, så 
klemning af væv i skulderområdet undgås.
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Albueled til strakt, men ikke overstrakt betyder, at øvelserne skal udføres med fuldt bevæge-
udslag til strakt stilling, men at musklerne skal bremse bevægelsen, inden leddet låses eller 
overstrækkes, da dette forringer øvelsen og kan irritere led.

Eksempel 1 : Biceps curl: Her strækkes armen helt, uden at stoppe eller overstrække, så 
biceps trænes bedst muligt. Man skal altså ikke stoppe, inden armen er helt nede/strakte.
 

Eksempel 2: Triceps armstrækninger: Her gælder det om at strække armene uden at låse 
albueled i topposition. Hvis det sker, får triceps en lille pause og effekt formindskes. 
Desuden hænger kroppen i albue- og skulderled, hvilket kan irritere led.
 

Neutrale håndled betyder at under alle øvelser som ikke har til hensigt at træne håndleddene, 
skal de holdes i neutral stilling, altså hverken fremover- eller bagoverbøjning. 

 

Håndleddet er et mindre led som let kan overbelastes ved forkert stilling under:
1) løft af tunge vægte eller 2) gentagne, mange, løft af lette eller tunge vægte. 

Der er en naturlig tendens til at bøje håndleddene under mange øvelser, da vægtstangsarmen 
herved forkortes, så øvelsen bliver lettere at udføre. For at undgå fejl og overbelastning skal 
man derfor nøje tjekke udførelsen ved de fleste overkropsøvelser.
Ved rygliggende bryst- og tricepsøvelser med vægtstang skal sikres, at man har et fast greb 
og at håndleddet er neutralt, så vægtstangen befinder sig ud for underarmsknoglerne.
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Lændeproblemer kan undgås med opmærksomhed og god løfteteknik. Her under er nogle af 
de punkter man skal være opmærksom på:

Fremoverbøjning uden støtte skal foregå med god muskelkontrol og helst begrænses til korte 
perioder ad gangen. Træning i denne stilling kan hjælpe med til at styrke lænden til dagligdags 
situationer, men korrekt udførelse er alfa og omega – i modsat fald bliver ryggen træt og øm. 

Fremoverbøjning uden støtte er hårdt for begyndere, fordi det er tungt at holde ryggen ret i den 
stilling, særligt under vægt- og elastikøvelser eller hvis der udføres mange gentagelser i denne 
stilling – hvilket ikke anbefales for nye udøvere.
 

Tip: Under overkropsøvelser med fremoverbøjning af kroppen kan det anbefales at nye eller 
mindre trænede udøvere støtter med den ene hånd på benet mens den anden udfører 
øvelsen. Instruktøren skal vælge de rigtige, eventuelt unilaterale, øvelser til det aktuelle 
deltagerniveau.

Under ben- og hofteøvelser skal lænderyggen og bækkenet holdes i neutral stilling og i ro, 
så der ikke er medbevægelser eller overdrevent svaj i lænden. 
Øvelser på alle fire, fx planker og krydsløft, med støtte på enten hænder eller underarme kan 
volde problemer, da der her er en tendens til både at svaje og rotere ryggen uden kontrol.

 

For at modvirke overdrevent svaj spændes kropsstammen (se Kropsstammetræning). Desuden 
kontrolleres og rettes stillingen med siden til et spejl. Er der ingen spejl, bør instruktøren hjælpe.

For at modvirke rotation spændes kropsstammen. Desuden kan man tjekke ryggen ved at 
sænke hovedet og kigge ind mellem armene; der skal være en lige linie fra hagen ned forbi 
navlen og til kønsbenet midt mellem ben. Efter at man har tjekket, løftes hovedet lidt igen, så 
nakken er i neutral stilling.
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Knæet styrkes via belastning, men det er vigtigt at undgå fejlagtig teknik under såvel lette 
som tunge belastninger. Man bør ligeledes undgå øvelser som kan irritere eller overbelaste.
Knæleddet skal strækkes til strakt, men ikke overstrakt; det vil sige at bevægelser skal udføres 
med fuldt bevægeudslag, til strakt stilling, men at musklerne skal bremse bevægelsen, inden 
leddet låses eller overstrækkes.

Under stående øvelser kan det være ubehageligt at stå med overstrakte knæ og det påvirker 
holdning og træning i uheldig retning. Det er ikke nødvendigt at bøje benene ret meget, vigtigst 
er at give en anelse efter i knæene, »låse leddet op«. 

Undgå uhensigtsmæssig rotation i udgangsstillinger og øvelser. Fuld sammenbøjning af 
knæleddet er ikke problematisk i sig selv, men hvis belastningen fordeles ujævnt eller knæet 
vrides i unaturlige stillinger, især under belastning, risikerer man klemning af væv. 

 

Overdreven belastning af vægtbærende knæ opstår hvis udførelsen er forkert, eksempelvis 
hvis squats eller lunges foregår 1) uden kontrol, 2) for dybt for hurtigt eller 3) med vaklen i ben. 
Dette kan undgås med gradvis progressiv opbygning af styrke og ved grundig instruktion og 
korrektion fra instruktørens eller trænerens side.
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Korrekt fod- og fodledsstilling afhænger af øvelsen. Men generelt skal fødderne være solidt 
plantet på jorden og kropsvægten fordelt ud over hele foden; vægten skal ikke være for langt 
fremme eller for langt tilbage på foden. Man skal mærke at foden, mellemfod, hæI og tæer, er 
helt i gulvet under udgangsstillinger og stående øvelser. 

Hælene må, bortset fra bageste hæl i lungestillinger og enkelte andre øvelser, ikke løftes, og 
man må ikke fornemme at kropsvægten falder indad imod indersiden af foden. 
Det signalerer manglende muskelkontrol og resulterer i indadrotation i knæ. 

Obs.: Det hænder at instruktøren eller træneren instruerer som følger: »Kropsvægten bagud på 
de bageste to tredjedele af foden« eller »Man skal kunne løfte tæerne under øvelsen«.
Disse tekniktips er blevet til for at understrege, at man skal undgå at kropsvægten flyttes 
fremad, så hælene løftes, hvilket er en af de hyppigst forekommende fejl. 
Men følges disse råd fuldstændigt, kan det resultere i, at vægten flyttes så meget bagud, at 
man helt mister balancen, hvilket naturligvis ikke er meningen.  
Instruktøren må derfor, med forskellige (andre) stikord, formidle at hele foden skal være i gulvet. 

I benbøjningsstillinger, squat, skulderbreddes afstand, skal fødderne pege lige fremad eller en 
anelse udad.
Man kan se på fødderne hvis lårmusklerne er for svage og teknikken er forkert: Hvis benene 
står for bredt eller lårmusklerne ikke er tilstrækkeligt spændte, vil benene falde indad og det vil 
kunne ses på fødderne, som står skævt eller hælene som løftes. 

 

I benbøjningsstillinger i bredstående, sumo eller plié stilling, er benene udadroterede, knæene 
vender udad, så fødderne skal også pege udad. 
Det er vigtigt, at man spænder lår- og sædemuskulaturen for at sikre at ben og knæ vender 
den samme retning som fødderne, at knæene ikke roterer indad.
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VEJRTRÆKNING

En hensigtsmæssig vejrtrækning er med til 
at forbedre muskelarbejdet, give ro og øge 
koncentrationen. 

For at opnå den bedste vejrtrækning, 
anbefales det at vejret trækkes ind igen-
nem næsen og at maven er afslappet, så 
åndedræts- eller mellemgulvsmusklen, 
diapraghma, kan spændes optimalt. 

Når mellemgulvsmusklen spændes, hvælver 
dennes seneplade sig nedad og skubber 
til indvolde hvorved maven skubbes udad. 
Udtrykket »træk vejret ned i maven« stam-
mer herfra; maven bevæger sig godt nok 
ud, men luften trækkes stadigvæk kun ned 
i lungerne. Samtidigt øges brystkassens 
volumen, så luften trækkes helt ned i
lungerne i en dyb vejrtrækning. 
  
Tale dannes af luften, der passerer ud forbi 
stemmebåndene. Skal man derfor som 
træner eller instruktør have nok luft til stor 
stemmekraft eller megen tale, skal der 
rigelig luft ned i lungerne. 
Hvis man spænder maven for hårdt, kan 
mellemgulvsmusklen ikke spændes nok og 
hvælve sig nedad. Herved oplever man en 
brystånding, der ikke er særligt dyb.

Vejrtrækningen skal foregå i en naturlig, 
individuel rytme. Man må ikke modarbejde 
eller ændre sin naturlige vejrtrækningsryt-
me, da der kan opstå uhensigtsmæssige 
spændinger i kroppen. 

Vejrtrækning under træning må gerne være 
bevidst for at lette øvelserne, men uden at 
det føles anstrengt eller unaturligt.

I styrketræning anbefales det at trække 
vejret ind når musklen forlænges, den 
excentriske del af bevægelsen, og ånde ud 
når musklen forkortes, den koncentriske fase. 
For eksempel under mavebøjninger, hvor 
man ånder ud når man bøjer, kroppen 
lukkes sammen, og indånder når kroppen 
rettes ud.
En undtagelse er ryghævninger, eller ryg- 
strækninger, hvor det tit vil være naturligt  
at trække vejret ind, når man løfter kroppen 
op, rygstrækkerne forkortes koncentrisk,  
og gør plads til luften i lungerne.

I vægtløftningsøvelser anbefales det at 
udånde kraftfuldt under eller lige efter – 
afhængigt af øvelse – det hårdeste punkt 
i øvelsen, det døde punkt, ‘the sticking 
point’, mens indånding skal foregå under 
den letteste del af øvelsen, den negative 
eller excentriske fase.

Man må ikke holde vejret. Under hold-
styrketræning bør instruktøren minde 
udøverne om at huske at trække vejret, da 
det hyppigt sker at nogle udøvere bliver så 
optagede af øvelserne, særligt de statiske, 
at vejret holdes i længere perioder. 

Man skal undgå forsøg på udånding med 
stemmebånd lukkede, Valsava manøvren, 
da dette får blodtrykket til at stige og kan 
medføre ubehag og bevidstløshed. 




