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SÅDAN BRUGER DU BOGEN
Denne bog er både en visuel og en
tekstmæssig analyse af almindelige
øvelser såvel som en vejledning i at
udføre forskellige øvelser rigtigt.
Bogen er opdelt i to: første del er en
grundlæggende introduktion til anatomiske definitioner og sprog. Faktisk
er den med til at afmystificere sproget, der bruges i anden del og der ved
gøre det nemmere at følge instruktionerne.

A nden del indeholder syv kapitler: de
første fire fokuserer på øvelser for
br yst, ben og hofter, r yg og skuldre
samt arme.
Kapitel fem-syv koncentrerer sig om
øvelser til opnåelse af forskellige mål.
Kapitel fem understreger udviklingen
af holdningsmusklerne, kapitel seks
omhandler statiske stræk, og kapitel
syv analyserer styrkeøvelser for hele
kroppen.

Skematisk diagram af, hvordan siderne i bogen er opbygget

ØVELSENS NAVN
Kort oversigt

Lidt baggrundsinformation og
fakta om øvelsen.

Sådan udfører du øvelsen
Grundlæggende beskrivelse af øvelsens udførelse.

Tegning af de vigtigste muskler, der
medgår i øvelsen.

Hvert kapitel begynder med en introduktion, der fokuserer på den kropsdel eller træningstype, det gælder.
Hver øvelse er uafhængig, så du kan
selv vælge de øvelser, du vil udføre og
i hvilken rækkefølge.
Hvert kapitel indeholder definition og
baggrund for de individuelle øvelser.
Desuden finder du en vejledning i,
hvordan man udfører den enkelte
øvelse samt visuel og teknisk analyse
af, hvilke muskler der mobiliserer
eller bevæger, og hvilke der stabiliserer. Udgangs- og slutstillingen er vist
de fleste steder, og du får også tips til
træningen.
Den voksne menneskekrop har 600
muskler og 206 knogler; her i bogen
ser vi på ca. 70 muskler, der har med
bevægelse og stabilisering at gøre.
Mange mindre muskler, deriblandt de
dybe, små muskler i r ygsøjlen og de
fleste af musklerne i hænder og fødder, har vi ikke gjort noget ud af.
Skulle vi det, ville det fylde adskillige
sider at analysere hver enkelt øvelse
og bevægelse!

Øvelsesanalyse
Tekniske aspekter, beskrivelse af
led, ledbevægelser, bevægelsesog stabiliseringsmuskler.

Tips til god form
• Vigtig træningsvejledning.

UDGA NGSSTILLING

ANALYSE AF BEVÆGELSEN

• Hvordan man begynder og afslutter
øvelsen.

Led
Ledbevægelse
Bevægemuskler

Stabiliseringsmuskler

8

LED 1
Hofte

Pas på! Mange af øvelserne indebærer
en vis risiko, hvis de udføres uden
tilstrækkelig instruktion og rådgivning.
Vi anbefaler, at du får din kondition
grundigt undersøgt, inden du begynder
på nogen af øvelserne, og at du søger
kvalificeret instruktion, hvis du er totalt
nybegynder. Bogen erstatter ikke lægelig
anbefaling, og hverken forfatter eller
udgiver kan holdes ansvarlig for tab,
skader eller ulejlighed for den, der gør
brug af bogen eller dens materiale.

FITNESS ANATOMI TIL STYRKE- OG KONDITIONSTRÆNING

ANATOMISKE DEFINITIONER OG SPROGBRUG
Anatomi har sit eget sprog, og selv om
det er teknisk, er det meget logisk.
Det bygger overvejende på latinske og
græske ordstammer, der gør det nemt
at lære og forstå navnene på muskler,
knogler og andre kropsdele.
Uanset om du er deltager eller kvalificeret træner, vil korrekt anvendelse
af sproget gøre dit arbejde mere
teknisk korrekt og præcist og gøre
det muligt for dig at samarbejde med
andre udøvere og arbejdsmaterialer.

Som de fleste lægelige udtryk består
anatomiske udtryk af små ord-dele,
kombinationsformer, der passer sammen og danner hele udtrykket. Disse
kombinationsformer omfatter ordets
grundstamme, forstavelse og endelse.
Hvis man kender de forskellige orddele, kan man skille ordet ad. De
fleste anatomiske udtryk består af
kun to dele: enten en forstavelse plus
stammen eller stammen plus en
endelse.

Tag f.eks. udtrykkene subscapulær og
suprascapulær, hvor stammen er
" scapula" , skulderblad. " Supra" betyder " over" , så " suprascapulær" betyder altså noget oven over skulderbladet. " Sub" betyder " under" og
" subscapulær" henviser til noget, der
befinder sig under skulderbladet.

Almindelige forstavelser, endelser og stammer af anatomiske udtryk
Ordstammer

Betydning

Eksempel

Definition

abdomin

mave-, bug-

musculus abdominalis

største mavemuskelgruppe

acro

spids, det yderste

acromion

fremspring på skulderbladet

articul

led-, hører til led

facies articularis

ledflade

brachi

arm-, hører til arm

musculus brachialis

armmuskel

cerv

hals-/ nakke-

vertebra cer vicalis

hals/ nakkehvir vel

crani

crani

kranium

de knogler, der danner hovedets knogler

glute

balde-, sæde-

m. gluteus max imus

baldemuskel, sædemuskel

liga

at binde, fæste, bånd

ligamentum

ledbånd, forbinder led med led

pect, pector

br yst-, br ystkasse

m. pectoralis major

den store br ystmuskel

Ord-dele som forstavelse
ab-

fra, af

abduction

udadføring, væk fra midtlinjen

ad-

til, ved

adduction

indadføring, ind til midtlinjen

ante-, antero-

foran

anterior

forrest, fortil, forudgående

bi-

to, dobbelt-

m. biceps brachii

to-hovedet armbøjer

circum-

om, omkring, rundt om

circumduction

føre rundt i cirkel

cleido-

nøglebens-

m. sternocleidomastoideus

forbinder brystben og nøgleben, store skrå halsmuskel

con-

med, sammen

concentrisk kontraktion

sammentrækning hvor muskeltilhæftningerne
nærmer sig hinanden
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