
SLIDE TRÆNING 
 

Glid dig i topform – teknik, 

øvelser og programmer 
 
 
 



 
 

2 

SLIDE TRÆNING         
Glid dig i topform – teknik, øvelser og programmer 

 

Copyright © 2015  Marina Aagaard 

 

Forsidefoto, side 6: Cphotography, Claus Petersen. 

Fotos   S. 20, 22, 86, 119 © Marina Aagaard 

    S. 68, 110, 111, 114, 130, 131, 132 © Henrik Elstrup 

    S. 22 © 6-Directions. 

 

Portræt s. 140   Henrik Jern Christensen 

Tekst og 

illustrationer:  Marina Aagaard 

 

E-Bog:   aagaard, Aarhus, Denmark 

    Printed in Denmark, 2015 

    1. udgave 1. oplag 

 

    ISBN 978-87-92693-97-6 

 

 

Mekanisk, fotografisk, digital eller anden kopiering eller mangfoldiggørelse 

af denne bog eller dele heraf, ud over til privat brug, er ikke tilladt ifølge 

gældende dansk lov om ophavsret og kun tilladt efter aftale med forlaget. 

 

Ingen manuel eller bog kan erstatte vejledning fra trænere, fysioterapeuter, 

træningsfysiologer eller andet trænings- og sundhedsfagligt personale.  

Enhver brug af informationerne i denne bog foregår på læserens eget ansvar. 

 

 

www.marinaaagaard.dk 

www.marinaaagaardblog.com 



 
 

3



 
 

4 

Indhold 

1. Introduktion ...................................................................   7 

Slide træning historie og baggrund .........................................................   7 

 

2. Slide træning og udstyr................................................. 11 

  Slide træning formål ................................................................................12 

 Slide træning grundprincipper ..................................................................13 

 Slide træning kendetegn og effekter ........................................................14 

LMT – lateral movement training..............................................................19 

 Slide bræt................................................................................................20 

 Slidere.....................................................................................................22 

 

3. Slide teknik og sikkerhed .............................................. 23 

 Udgangsstilling ........................................................................................23 

Slide træningsteknik ................................................................................24 

Slide ikkerhed og skadesforebyggelse .....................................................27 

Praktiske tips...........................................................................................30 

 

4. Slide basisbevægelser .................................................. 31 

 Slide træning basis bevægelser ...............................................................32 

Slide træning overkropsbevægelser .........................................................57 

 

5. Variationer ..................................................................... 63 

 Musik ......................................................................................................64 

Slide tempo ............................................................................................67 

 Variationsmetoder ...................................................................................68 

 

 

 

 

 



 
 

5

Indhold 

6. Træningsplanlægning ..................................................  73 

Slide træning deltagerniveauer ............................................................... 74 

Slide træning anbefalinger ...................................................................... 75 

Generelle træningsanbefalinger .............................................................. 77 

Træningsmål og træningseffekt............................................................... 83 

Træningsintensitet .................................................................................. 84 

Intensitetsmåling .................................................................................... 91 

 

7. Konditionstræning........................................................  93 

Opvarmning ........................................................................................... 97 

Slide konditionstræning .........................................................................100 

Kontinuerlig træning ..............................................................................102 

Slide træning og fedtforbrænding...........................................................107 

 

8. Styrketræning .............................................................. 111 

 Styrketræningsøvelser ...........................................................................112 

 

9. Slide cirkel- og intervaltræning .................................. 115 

 Cirkeltræning ........................................................................................115 

Cirkeltræning programmer .....................................................................116 

Intervaltræning .....................................................................................119 

Intervaltræning programmer...................................................................123 

 

10. Nedvarmning og udstrækning ................................... 127 

Nedvarmning .........................................................................................127 

Stræk ....................................................................................................128 

 

Appendiks. Slide træning bevægelser ............................ 133 



 
 

6 



 
 

7

Kapitel 1 | Introduktion 
 

Slide træning historie og baggrund 
 

Slide træning, sliding, eller glidetræning, gliding, er oprindeligt sidelæns, lateral, 

bevægelsestræning. En træningsform som blev opfundet i Nord-Europa for over 

100 år siden. Dengang fandt skandinaviske skøjteløbere på at holde sig i form 

uden for sæsonen ved at lave glideøvelser på træplader med voks på.  

 

Slide træningsmetoden forblev relativt ukendt indtil nyere tid, hvor skøjteløberen 

Eric Heiden fik rettet opmærksomheden imod lateral bevægelsestræning. Han 

vandt fem guldmedaljer i hurtigløb på skøjter ved de Olympiske Vinterlege i 1980 i 

Lake Placid; det blev kendt, at han havde brugt slide træning i hans forberedelser 

og det banede vejen for en fornyet interesse for glidetræning. 

Efterfølgende vandt sliding frem blandt idrætsudøvere i mange andre sportsgrene, 

ikke bare i skiløb og skøjteløb, men også football, basketball og baseball, fordi 

slide træning omfatter særlige bevægelser, der supplerer anden fysisk træning. 

 

Samtidig med at nutidens elitesportsudøvere opdagede slide træning, begyndte 

fysioterapeuter at se fordelene ved at anvende sliding til at genoptræne og styrke 

muskler og bindevæv omkring hofter, knæ og ankler.  

Slide træning, lateral movement training, påvirker muskler, sener og bindevæv i 

underkroppen og er samtidig en aktivitet med en meget begrænset belastning på 

leddene, very low impact, til closed-chain rehabilitering, hvilket er vigtigt med hen-

blik på at få patienter tilbage til flerledsbevægelser i flere planer 

(Eric Sternlicht, PhD., Slide Reebok Development Team). 

 

Træning med en 'lateral movement trainer' blev først beskrevet i klinisk forskning 

af Bergfield og Anderson som en ideel træningsmetode til at “opnå mobilitet, styr-

ke og funktion i det skadede knæ.”  

En LMT, lateral movement trainer, blev udviklet omkring 1984 for at rehabilitere 

overrevne korsbånd (ACL) i knæet med skøjtelignende bevægelser (CSS). 
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I starten af 90'erne udviklede footballspilleren Jeff Markland og hans firma 

Kneedspeed et særligt slidebræt til træningen. Ideen blev købt af firmaet Reebok, 

som videreudviklede og masseproducerede slidebrættet og desuden markedsførte 

det blandt andet via Slide Reebok uddannelseskurser. 

 

On January 18, 1992, "The New York Times" published an article about a sport condi-

tioning device known as the Kneedspeed. The product was the brainchild of Jeff Mark-

land, who was a former football player with the Miami Dolphins. Markland had injured 

his knee during a game in 1988, and was looking for an innovative form of rehabilita-

tion. He knew that Olympic Gold medal speed skater Eric Heiden had built some sort of 

slide training device, and decided to build one of his own (livestrong.com). 

 

Instruktøren Kathy Stevens var den som først, sammen med Jeff Markland, så 

potentialet i slide træning og opfatter det som helt essentiel træning. Ifølge hende 

er slide det manglende led i den måde, vi træner [fitness] på; manglen på side-

værts bevægelser er en af årsagerne til at man ser så mange skader i det plan. 

Der er behov for specifik fysisk styrke og udholdenhed, når man deltager i aktivite-

ter, som kræver brug af musklerne på siden af kroppen. 

 

Kathy Stevens indså at slide træning (slide aerobics) var mere end blot et redskab 

til fysisk træning for professionelle atleter eller personer, som skulle genoptrænes 

efter knæoperationer. Hun tænkte, at hvis den form for træning var god for elite-

sportsudøvere og patienter til genoptræning, hvad så med alle dem midt imellem?  

Så hun udviklede slide træningsprogrammer, der gjorde slide træning mere bru-

gervenligt for den brede befolkning og var i en årrække primus motor på slide ma-

ster træner uddannelserne. 

 

Reeboks reklamekampagner var med til at sætte særligt fokus på slide træning i 

forbindelse med fitness – og deres mål var at lancere det som en ny bevægelses-

form og noget som mangler i almindelig træning.  

Det virkede, for efterfølgende blev træningsformen udbredt over store dele af ver-

den i både fitnesscentre og i hjemmetræning. 

Udviklingen af slideudstyr, både brædder og skiver, som var lettere at løfte og 

håndtere end de typiske tunge slidebrædder til individuel træning og genoptræ-

ning, var sandsynligvis også en del af årsagen til at glidetræning blev så udbredt.   
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Slide træning på glidebrædder er dog i dag, til trods for at det er meget effektiv 

funktionel træning, kun at finde i få fitnesscentre og det skyldes især to generelle 

problemer, da slide træning først dukkede op i fitnessregi: 

 

Mangel på udstyr  

Først og fremmest var der i starten mangel på fitness slidebrædder og slidesok-

ker. Da slide træning blev et hit næsten fra dag til dag kunne Reebok (og Nikes 

bræt-leverandør) ikke følge med efterspørgslen på slidebrædder og der kom utal-

lige dårlige kopiprodukter, der gav en ringe træningsoplevelse for de mange, som 

prøvede det. 

 

Reebok stoppede senere produktionen pga. begrænset salg, men der findes i dag 

andre produkter; mange er dog tungere og knapt så lette at håndtere i holdregi.  

Til gengæld er tunge, lange boards, fx Viking slide, særligt gode til en-til-en- og 

cirkeltræning. 

 

Mangel på viden 

Dernæst var det et ret stort problem, at der manglede viden om, hvad slide træ-

ning egentlig er og hvordan det bedst udføres. 

Der manglede information til de almindelige brugere, som efter at have købt et 

bræt havde svært ved at bruge det og dernæst mistede interessen og stoppede.  

 

Der manglede også uddannelseskurser og uden baggrundsviden om slide træning 

program design og variation mistede også instruktørerne interessen. 

 

"Kvalitetsprogramlægning kombineret med selve produktet er livsnerven i dette 

produkt [slide træning]. Hvis du ikke sørger for træning til deltagerne, fejler  

programmet." Greg Mauer, Training Camp International. 
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Fordi leverandørerne ikke kunne følge med efterspørgslen på uddannelseskurser, 

kastede mange sig ud i sliding på må og få med tanken om, at det var en ny form 

for step med mulighed for seriekoreografi.  

Det var dog en misforståelse, for selvom der også kan laves variationer og serier 

er det basisbevægelserne, der især giver den helt særlige træningseffekt. 

Det betød, at deltagerne skøjtede ineffektivt fra side til side eller drejede rundt 

uden kontrol, hvilket resulterede i fald og knæproblemer, så både instruktører og 

deltagere faldt fra. 

 

Selvom sliding ikke længere er så udbredt som i 1990'erne, findes det stadig i 

nogle træningscentre, hvor slide træningen kører med succes eksempelvis i for-

bindelse med skitræning. 

  

Også i cirkeltræning er slide træning, sideværts eller frontalplan træning, et både 

populært og funktionelt supplement til de sædvanlige fitnessøvelser, der primært 

foregår i sagittalplan, fremad-bagud retning. 
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Kapitel 2 | Slide træning og udstyr 
 

Slide træning, sliding eller gliding, glidetræning, er især glidning fra side til side på 

et glidebræt, slide board, der i begge sider har ramper, som man sætter af på. 

Andre bevægelser er også mulige – slide øvelser kan foregå i alle planer – det er 

dog de sideværts bevægelser, der er fundamentet i original slide træning.  

 

Slide træning er egentlig rimeligt nemt. Alligevel skal man lige vænne sig til be-

vægelsen i kontinuerlig side-til-side slide træning, som kræver, at man trykker fra 

med benet modsat den retning, som man vil glide til. 

  

Slide træning fungerer ligesom i skøjteløb, men er det uvant eller længe siden 

sidst, så skal man lige finde tilbage til den form for bevægelse. 

Nogle mestrer hurtigt slidebevægelsen, for andre tager det lidt længere tid. 

 

 

Slide træning fordele 
 

• Intensiv træning med høj forbrænding, mange aktive muskler, inklusive core  

• Lav grad af impact, very low impact; lav lodret reaktionskraft på led 

• Varieret træning i alle tre bevægelsesplaner; især sideværts træning 

• Enkel lettilgængelig og funktionel træning for stort set alle målgrupper 

• Effektiv closed chain stabilitetstræning; kontakt med underlag 

• Et vigtigt cross training element i anden træning fx fitness og cirkeltræning  

• En metode til forebyggelse af typiske skader i det frontale plan 

• Effektiv til grundtræning til mange idrætter og især skøjteløb, hockey og skiløb  

 

Slide træning begrænsninger 
 

• Sliding skal foregå med fuld opmærksomhed, da man ellers kan falde 

• Slide træning skal foregå med korrekt teknik, da knæ ellers overbelastes 

• Sliding træning kræver godt udstyr, da træningen ellers forringes 
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Slide træning formål 
 

Slide træning er intensiv træning, så man dyrker det normalt maksimalt 2-3 gange 

om ugen afhængigt af intensitet. Anbefalingen er fra 5-10 minutter op til 30-45 

minutter slide eksklusive opvarmning og nedvarmning. 

Holdtimer med slide træning varer cirka 55 med 7-10 minutters opvarmning, 25-30 

minutters kredsløbstræning og nedkøling (eventuelt 5-10 minutters styrketræning) 

og til sidst 5-10 minutters udstrækning. 

 

Der er to overordnede slide træning formål:  

 

• Konditionstræning via kontinuerlig lateral bevægelsestræning, LMT, glidning 

fra side til side på et glidebræt, slide board med ramper, der muliggør afsæt 

til siden.  

 

Man kan også forflytte sig med glideskiver, men det er mere specielt og ret 

krævende; intensivt, men vanskeligt at udføre i længere tid ad gangen. 

 

• Styrketræning, især styrkeprægede bevægelser på stedet, hvor man skubber 

eller trækker glideskiver, sliders, tæppestumper eller karklude i alle retninger 

(enkelte øvelser kan også laves på slide board). 

Denne metode er udbredt i blandt andet grundtræning for både løbere, skilø-

bere og andre idrætsudøvere og i fysioterapeutisk genoptræning. 

 

Til slide styrketræning behøver man ikke plader med ramper og man kan med for-

del bruge glideplader, sliders, designet til formålet eller alternativt tæppestumper 

eller klude, som dog ikke glider helt så godt. 

 

For at kunne glide fra side til side på et slide board bruger man overtrækssokker 

(følger med slide), der trækkes over indendørs træningssko.  

Det er ikke en optimal løsning at slide træne i strømpesokker alene; det er for 

hårdt og varmt for fødderne. 

 

Man træner i almindeligt let, svedtransporterende træningstøj, fx løbetøj.  
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Slide træning grundprincipper 
 

I slide træning på slide bræt kan man ud over basic slide, glidning fra side til side 

med skøjtende bevægelser bruge samme bevægelser som til puls holdtræning:  

Hæltræk, skip (lavt spark), knæløft, kick (helt strakt spark) samt sideløft og (hofte) 

extension, sprællemandslignende bevægelser, lunge og forsigtige hop. Desuden 

kan man lave en lang række variationer med gentagelser, retningsskift og hastig-

heds- og rytmeændringer. 

 

Hastigheden og musiktempoet er omkring 130 bpm (beats per minute, taktslag pr. 

minut). Intensiv sliding er hurtig slide fra side til side i højere bevægelsestempo. 

Man kan lave slide core- og styrkeøvelser i langsomt , moderat eller hurtigt tempo. 

 

 

Slide træning faciliteter 

 

Man kan slide individuelt eller på hold i visse træningscentre eller idrætsklubber. 

 

Man kan træne slidetræning derhjemme, det kræver kun plads til brættet på 

gulvet, 2-3 kvm, ca. ½-1 meter fri plads uden om sliden samt en vis frihøjde over 

kroppen, hvis armene strækkes op eller man hopper (avanceret slide). 

 

 

Slide træning målgruppe 

 

De fleste kan dyrke slide træning; børn, unge, voksne og ældre, mænd og kvinder. 

Personer, der har balance- eller knæproblemer, bør starte med let modificeret 

træning, der tilpasses individuelt. Alle aktive skal være opmærksomme på at 

spænde lårmuskler og stabilisere knæene under de sideværts bevægelser. 

 

Gravide bør som hovedregel ikke lave slide træning pga. ændret tyngdepunkt, 

risiko for fald, og at leddene er mere eftergivelige; der er risiko for overbelastning.  
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Slide træning kendetegn og effekter 
 

Slide træning og glidetræning er funktionel træning, der træner blandt andre side-

værts bevægelser – lateral movement træning – som ses i skiløb, skøjteløb og 

ishockey og en lang række andre sportsgrene.  

Typisk motionstræning som gang, løb, steptræning og cykling træner stort set ikke 

kroppen i det frontale, sideværts, plan, derfor er lateral træning et fornuftigt sup-

plement til anden grundtræning. Samtidig er slide træning eminent til opstramning 

og toning af lår, hofter og bagdel og core musklerne. 

 

I kontinuerlig slide træning på glidebrædder, slide boards, trænes ikke bare musk-

lerne, men også kredsløbet. Der kan trænes aerobt eller anaerobt. 

  

Arbejdsintensitet i udvalgte konditionsaktiviteter (Reebok, 1994): 

 

Gang med 5 km/timen   3,9 MET (metabolic equivalents, 1 MET er ved hvile) 

Slide, 30 slide (2 m)/min.    6,3 MET 

Slide, 60 slide (2 m)/min.  12,1 MET 

Løb med 11,7 km/timen 11,5 MET 

Step, 25 cm, 30 step/min. 12,2 MET 

 

Via korte perioder med høj-intensiv slide rekrutteres de hurtige muskelfibre (fast twitch, 

FT-fibre). Det resulterer i bedre kondition, større muskelstyrke og øget muskeltonus. 

Slide træning kan være meget intensivt med et højt kalorieforbrug, hvilket sand-

synligvis var medvirkende til det store slide træning boom i 1990'erne.  

 

Slide (lateral) træning er anbefalet som del af grundtræning, sportstræning inklu-

sive skitræning og cirkeltræning. Træningen forbedrer flere fysiske områder: 

 

• Kondition 

• Udholdenhed 

• Koordination  

• Bevægelighed 

• Styrke og stabilitet (afhængigt af øvelser) 

• Fedtforbrænding (fedttab og vægt vedligehold) 
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Slide træning impact 

 

Slide træning har en lav grad af impact, lodret reaktionskraft, belastning på ledde-

ne, og føles derfor overkommeligt og skånsomt. 

Der er dog en vis sideværts belastning på både hofter, knæ og ankler, hvilket  

nødvendiggør en gradvis optræning for at undgå blandt andet knæproblemer.  

 

I basis slide træning forlader fødderne ikke underlaget, hvilket gør impact ekstra 

lav, very low impact eller næsten non-impact. 

 

I visse bevægelser og specialtræning med afsæt øges impact og bliver højere, 

men er stadig lav sammenlignet med anden træning som fx løb. 

Øvede kan hoppe på slidebrættet, men det skal foregå med stor forsigtighed, da 

der er risiko for fald og uheld. 

 

 

Slide træning bevægelsestype 

 

Slide træning er såkaldt closed (kinetic) chain træning; træning med en lukket  

bevægelseskæde, hvor fødderne eller hænderne bevarer kontakt med underlaget 

eller er fikserede, mens kroppen flytter sig, som fx i squat. 

 

Closed chain træning er et vigtigt element i genoptræning til hverdagens aktiviteter, 

der omfatter komplekse bevægelser med flere aktive led i alle bevægelsesplaner. 

 

Det modsatte er open (kinetic) chain træning, hvor man flytter modstanden med 

hænder eller fødder, som i fx øvelserne biceps curl eller benspark. 

 




