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1 | Indledning           
 

 

Muskeltræning – Øvelser og variationer er tænkt som en opslagsbog for trænere, instruktører, 

terapeuter og idrætsundervisere inden for alle former for idræt, gymnastik og fitness. 

Der kræves kendskab til anatomi, fysiologi og træningslære for lettere at kunne forstå og udføre 

øvelserne rigtigt, da de korte forklaringer i en håndbog aldrig kan erstatte teoretisk viden og 

træningserfaringer. Grundlæggende principper er forklaret i bøgerne Fitness og styrketræning 

samt Workout – styrketræning og bodytoning med kropsvægt og redskaber. 

Øvelserne er beregnet til raske udøvere uden skavanker eller sygdom. 

Øvelserne bør ikke udføres på baggrund af tekst og billeder alene. For at sikre den rigtige teknik 

og forhindre forkert udførelse bør øvelserne udføres med vejledning af træner. 

 

Formålet med bogen er at samle mange typer øvelser i én bog, så man undgår at lede efter 

øvelser i flere bøger om henholdsvis styrke-, vægt- og elastiktræning. Desuden er mange af 

øvelserne mig bekendt ikke beskrevet i andet materiale eller beskrevet på samme måde med 

nævnelse af hensyn og variationer for såvel nybegyndere som topatleter. 

Et vigtigt mål har været at skabe et overblik over spændet fra indledende øvelser og op til ret 

avancerede øvelser som kun anvendes af et begrænset publikum. Træningsbøger fokuser ofte 

på enten genoptræning, fitness eller idrætstræning, men instruktører og trænere inden for en 

målgruppe eller aktivitet kan have gavn af at se hvor mange andre muligheder eller alternativer 

der er for at kunne variere og differentiere træningen og for at sikre den rette progression.  

 

Oversigten viser øvelser på alle niveauer, fra laveste til højeste. Vægtløftningsøvelserne frivend, 

træk, råtræk og stød er dog ikke medtaget, da de kræver længere forklaringer og omhandles i 

vægtløftningsbøger – og de bør indlæres under supervision af vægtløftningsinstruktør. 

Øvelserne er bredt valgt og rummer ingen bud på hvad der er den rigtigste måde at træne på – 

trænere og udøvere må selv vælge til og fra.  

Øvelserne er til dels ordnet efter stigende sværhedsgrad, eller udøverniveau, men ikke i alle 

tilfælde eftersom flere faktorer spiller ind, men der angives i flere tilfælde sværhedsgrad.  

Øvelsessnavnene er anført på dansk og på engelsk i parentes. Hvis der ikke er et almindeligt 

dansk navn, er det engelske angivet. 

 

Yderligere metoder til at skabe variation i træningspas og øvelser samt undervisningsteknik 

omhandles i bogen Workout – styrketræning og bodytoning med kropsvægt og redskaber, der 

desuden indeholder en oversigt over øvelser ordnet efter redskab. 

 

God træningslyst. 
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2 | Forholdsregler           
 

 

I øvelsesoversigten gennemgås kun overordnede og specielle punkter i forhold til udførelse af 

øvelser. Det forudsættes i alle øvelser at man indtager korrekt udgangsstilling – bækkenbunden 

og den tværgående mavemuskel spændes ved behov, så kropsstammen er stabil.  

Afhængigt af øvelse, isolationsøvelse eller sammensat øvelse, skal denne enten afgrænses til 

nogle få primære muskler eller afvikles med flere muskler i en nøje kontrolleret bevægelse. I alle 

øvelser skal man undgå uønskede medbevægelser, at hoved og skulderbælte falder frem, at 

lænden svajes eller rundes uhensigsmæssigt og at knæ eller albuer låses. 

Vejrtrækningen bør være regelmæssig og dyb, med mellemgulvsmusklen, og foregår gennem 

næsen, som hovedregel med indånding på den excentriske fase og udånding gennem munden 

på den koncentriske fase af øvelsen.  

Træningen indledes med opvarmning og efterfølges af nedvarmning, evt. lette strækøvelser. 

 

 

UDGANGSSTILLING 

 

Inden øvelserne påbegyndes, sikrer man sig en god kropsholdning: Set forfra, forestiller man 

sig en linje ned midt gennem kroppen, hvor om skuldre og hofter tegner et symmetrisk billede.  

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

Er denne kropsholdning ikke tilstede, bør der inden træning først foretages korrektion eller laves 

øvelser som kan medvirke til den rigtige kropsholdning. 

 

Fokuspunkter for den stående udgangsstilling: 
 

• Benene i skulderbredde, hoftebredde eller forskudt stilling. 

• Fødderne fremad eller let udad. 

• Fødderne står solidt fast i gulvet med vægt fordelt over hele fod. 

• Knæene i samme retning som fødderne.  

• Knæene afslappede, ikke overstrakte, ikke bevidst bøjede. 

• Bækkenbund og tværgående mavemuskel spændes ved behov. 

• Bækkenet i neutral stilling, mave- og sædemuskler stabiliserer.  

• Rygsøjlen i neutral stilling med naturligt lændesvaj. 

• Skulderbladene i neutral stilling, ikke fremad eller udad.  

• Skuldrene sænkede og i samme højde. 

• Halsen og nakken i neutral stilling.  

• Tungen i hvilestilling i ganen bagved fortænderne. 



 7

FORHOLDSREGLER VED ELASTIKTRÆNING 

 

For at undgå uheld og for at forbedre træningen tages følgende forholdsregler ved elastikbrug: 

 

• Vælg en passende modstand. Er man i starten ude af i stand til at gennemføre 8-12 repeti-

tioner, skal man vælge en lettere elastik. 

• Tjek altid udstyr for revner, slitage, mørning. Udstyr bør ikke udsættes for sollys og vand. 

• Tjek altid samlinger mellem elastik og håndtag eller stropper. 

• Tjek altid at bindinger og stropper er solidt sikrede inden start på øvelser. 

• Bind ikke et sprunget, måske mørt, elastik sammen, smid det ud. 

• Træningsbånd kan bindes sammen og fungere som elastik, men er ret svære at løsne op 

igen, så forholdsregler eller eventuelt andre alternativer skal overvejes. 

• Fjern ringe, ure og smykker før brug. 

• Bor ikke fingre og negle i elastikken. 

• Stræk ikke en kold elastik maksimalt ud, varm den let op med øvelser med mindre udslag. 

• Stræk ikke elastikker og tubes ud over 2-3 gange hvilelængden (afhænger af mærke). 

• Stræk ikke træningsbånd ud over 3-5 gange hvilelængden (afhænger af mærke). 

• Kontrollér altid modstanden, også under den excentriske fase af bevægelsen. 

• Beskyt øjnene. Efter at have tjekket binding og udførelse, kigges der væk fra elastikken. 

 

• Elastikkens træk skal være i den rigtige retning i forhold til den muskelfunktion man ønsker 

at træne, direkte modsatrettet. 

 

 

TUBE OG BÅND KAN SIKRES MED EN BINDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på fodbinding til sikring af tube                      Binding med ekstra ½ løkke –                      Enkelt løkke til  

omkring fødder. 1) Over fødder, 2) under                      gør tuben strammere. 1) Under,                   sikring af tube                               

fødder, 3) op mellem fødder.                                     2) over, 3) under.                                          omkring fod. 
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FORHOLDSREGLER VED VÆGTTRÆNING 

 

For at undgå uheld og for at forbedre træning tages følgende forholdsregler ved vægttræning: 

 

• Vægtstænger og justerbare håndvægte: Sørg for lige tunge skiver i hver side. 

• Vægtstænger og justerbare håndvægte: Sørg for lige mange skiver i hver side. 

• Vægtstænger (og justerbare håndvægte): Vægtskiver sikres med en låseanordning.  

• Håndvægte i flere dele (modsat støbte): Tjek, at vægt er hel og vægtskiver solidt monteret.  

• Vægtstænger: Hold lige bredt fat med begge hænder, tjek, at stangen er i balance. 

• Vægtstænger og håndvægte: Benyt et fast, lukket, men ikke krampagtigt, greb. 

• Løft med korrekt løfteteknik og kropsstammen spændt. 

• Benyt ikke vægtbælte. I alle øvelser skal kropsstammen, kroppens eget korset, stabilisere. 

Bælte bruges kun ved maksimale løft, hvis overhovedet. 

• Vær opmærksom. Pas på: Undgå at vægte, stænger og skiver tabes. 

• Læg vægte ordentligt, parvis, tilbage på plads på gulv eller i stativ.  

• Smid ikke med vægte, det larmer og ødelægger vægte og gulv. Undtagelse: Under vægt-

løftning i en vægtløftningssal droppes, smides, vægtene. 

 

Korrekt løfteteknik er løft med rigtig teknik i forhold den pågældende øvelse, men også i forhold 

til løft og transport af vægte, vægtstænger og bænke: 

 

• Gå tæt ind til redskab.  

• Stå solidt fast.  

• Tag godt fast med et lukket greb.  

• Hold håndled strakte, i neutral stilling. 

• Løft redskab op tæt ved kroppen.  

• Løft som hovedregel 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. 

 

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

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, da 

der er fare for at vægtstangen kan falde ud af hænderne og ned på krop eller lemmer.  
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3 | Skulderøvelser           
 
 
 
 
 
 

Deltoideus 
 

 
 
 
 

 
Rotator cuff muskler (dybe): 
Supraspinatus 
Infraspinatus 
Subscapularis 
Teres minor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Deltoideus 
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ØVELSE UDFØRELSE 
 

FRONTLØFT 

(FRONT RAISE) 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus anterior  

 

 

 

  

 

HØJ FRONTLØFT  

MED BÅND 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus anterior  

 

 

 

 

  

 

SKULDERPRES 

(SHOULDERPRESS) 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus anterior  

og lateral  

 

 

 

  

 

MILITARY PRESS 

(FRONT PRESS) 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus anterior  

og lateral  
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UDFØRELSE BEMÆRK VARIATION
Stående. Vægt(e), tube eller 

bånd i hænder.  

Hænder ved siden af eller lige 

foran lår. 

Arm(e) løftes fremad og op til 

vandret.  

Sænk. 

 

 

 

Kropsstammen holdes spændt. 

 

I denne øvelse er der en  

tendens til at trække med/ svaje 

i lænden hvilket skal undgås. 

 

 

Forskellig krops/benstilling. 

Stående, siddende, knælende. 

 

Med en eller begge arme,  

samtidig eller skiftevis. 

Strakte eller bøjede arme. 

Over-, under-, hammergreb. 

 

Med vægte, stang, tube, bånd, 

medicinbold eller en vægt. 

Stående. Bånd fæstet under 

fod/fødder, bånd i hænder.  

Hænder ved siden eller lige 

foran lår. Håndflader ind mod 

hinanden. 

Arm(e) løftes fremad og op over 

vandret i et højt løft.  

Sænk. 

 

 

Kropsstammen holdes spændt. 

 

I denne øvelse er der en  

tendens til at trække med/svaje 

i lænden hvilket skal undgås.  

 

Undgå klemning af skulder, 

(senest) over vandret vendes 

håndflader ind imod hinanden 

(neutral). 

Forskellig krops/benstilling. 

Stående, siddende, knælende. 

 

Med en eller begge arme,  

samtidig eller skiftevis. 

 

Strakte eller bøjede arme. 

 

 

Stående. Skulderpres med 

stang – start og slut på nakke.  

Arme bøjede og hænder ud for 

skuldre. Overgreb, bredt greb 

(kontrol: når overarme er i 

vandret, skal underarme stå 

lodret på).  

Arme strækkes op i lodret og 

sænkes ned, indtil overarme er 

ind langs side. 

Kan være hård for skulder,  

især ved begrænset smidighed. 

Obs.: Over vandret kan der 

forekomme klemning i skulder 

bælte. Det anbefales at  

anvende hammergreb (neutral). 

 

Fuldt bevægeudslag:  

Når overarme er nede langs 

side, er skulder i startposition. 

Forskellig krops/benstilling. 

Stående, siddende, knælende. 

 

Overgreb eller hammergreb 

(hvis man har specialstang). 

 

En eller begge arme. 

 

Med vægte, stang, tube, bånd, 

medicinbold eller en vægt. 

Stående. Som skulderpres med 

stang, men stang foran krop, 

med start og slut ved kraveben.  

Arme bøjede og hænder ud for 

skuldre. Overgreb, bredt greb 

(når overarme er i vandret, skal 

underarme stå lodret på).  

Arme strækkes op og sænkes 

til arme er ind langs side. 

 

Kan være hård for skuldre og 

nakke. Især ved usmidige 

muskler. 

Obs.: Over vandret kan der 

forekomme klemning i skulder 

bælte. Hammergreb anbefales. 

 

Fuldt bevægeudslag:  

Når overarme er nede langs 

side er skulder tilbage ved start. 

Forskellig krops/benstilling. 

Stående, siddende, knælende. 

Overgreb eller hammergreb. 

Skulderbredde greb, albuer 

frem, fokus anterior deltoideus 

og bryst. Bredt greb, albuer ud, 

fokus deltoideus, anterior og 

mediale del.  

 

Med vægte, tube eller bånd. 
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ØVELSE UDFØRELSE 
 

SKULDERPRES 

MED HÅNDVÆGTE 

(DUMBELL PRESS) 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus anterior  

og lateral  

 

  

   

 

PUSHING GEORGIA AWAY 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus anterior  

og lateral  

 

 

  
 

 

PUSH PRESS 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus anterior  

og medial og benmuskler 

 

 

 

 

 
 

 

CURL TO PRESS 

 

 

Primære muskler: 

Biceps brachii, brachialis, 

deltoideus anterior  

og lateral 
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UDFØRELSE BEMÆRK VARIATION
Stående. Som skulderpres med 

stang – men med håndvægte, 

med start og slut ud ved siden 

af skuldre.  

Arme strækkes op i lodret, men 

undgå at låse albuer.  

Sænk ned indtil overarme er 

ind langs side. 

 

 

Obs..: Over vandret kan der 

forekomme klemning i skulder 

bælte. Hammergreb, håndflader 

ind mod hinanden, anbefales.  

 

Fuldt bevægeudslag:  

Når overarme er nede langs 

side er skulder tilbage ved start. 

 

 

Forskellig krops/benstilling. 

Stående, siddende, knælende. 

 

Med en eller begge arme,  

samtidig eller skiftevis. 

 

Over-, under-, hammergreb.  

 

Med vægte, tube eller bånd.  

 

Stående i håndstand. Hænder 

bredere end skulderbredde. 

Kroppen er lodret med ben i 

vejret. 

Ben kan være fri i luft, støtte op 

ad væg eller støttes af makker.  

Arme bøjes og strækkes som i 

armstrækning. 

 

 

For øvede. 

 

Det er nødvendigt med god 

kropsstammespænding, 

balance og skulderstyrke for at 

kunne gennemføre øvelsen.  

Med eller uden støtte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stående skulderpres med  

»power«. Udgangsstillingen  

er som ved skulderpres med 

håndvægte.  

Ben bøjes let og strækkes  

kraftfuldt så benene og kroppen 

giver kraft til at skubbe vægte 

op. Sænk med kontrol. 

 

 

For øvede. 

 

Øvelse har mest mening ved 

løft af tunge vægte. 

Forskellig benstilling.  

 

Med håndvægte eller  

vægtstang (bredt fat med  

overgreb på vægtstang). 

Obs.: Pas på hovedets stilling 

ved brug af vægtstang. 

 

 

Stående. Øvelsen foregår som 

biceps curl, men fra topposition 

med arm bøjet fortsættes op i et 

skulderpres med undergreb. 

Sænk med kontrol samme vej 

tilbage. 

 

 

 

 

Kombineret øvelse. Forskellig benstilling.  

 

Med vægte, stang, tube eller 

bånd. 

 

 

 



 14 

ØVELSE UDFØRELSE 
 

ARNOLD PRES 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus anterior og lateral  

 

 

 

 

 

  

 

CLEAN’N’PRESS 

 

 

Primære muskler: 

Biceps brachii, brachialis, 

deltoideus anterior  

og lateral 

 

 

 

  

 

TRÆK TIL HAGEN  

(UPRIGHT ROWING) 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus anterior 

og lateral, biceps brachii 

 

 
  

 

JORDEN RUNDT 

(AROUND THE WORLD) 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus, rotator cuff 
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UDFØRELSE BEMÆRK VARIATION
Stående. Arme er bøjede foran 

krop (som ved biceps curl i top), 

med håndflader ind mod krop.  

Vægte i hænder. 

Fra denne position presses 

arm(e) skiftevis op i lodret  

skulderpres mens arme roteres 

så håndflader vender fremad. 

Sænk tilbage ned til start. 

 

I topposition er armen roteret 

hvilket kan irritere skulder.  

 

Arme strakte, men ikke låste, 

albuer er »låst op«. 

Forskellig benstilling.  

Stående, siddende, knælende. 

 

Med en eller begge arme,  

samtidigt eller skiftevis. 

 

Med vægte, tube eller bånd. 

 

Stående »træk til hagen« med 

bredt greb. Fra topposition 

fortsættes op i skulderpres med 

overgreb. 

Som i frivend kan man benytte 

skuldre og trapezius til at  

accellerere stangen opad. 

Sænk med kontrol tilbage 

samme vej. 

 

Kombineret øvelse. Forskellig benstilling.  

 

Med vægte, stang, tube eller 

bånd. 

 

REVERSE BICEPS CURL  

TO PRESS 

Fat i skulderbreddes afstand. 

Biceps curl med overgreb der 

fortsættes op i skulderpres. 

Stående. Smalt fat om stang 

med overgreb (ved håndvægte, 

foran krop).  

Træk opad, lad albuer lede 

vejen så de er lidt højere end 

hænder som stopper under 

hage. Undgå at bøje håndled. 

Sænk med kontrol. 

Kan irritere skulderbælte og 

håndled.  

 

Udføres øvelsen med stang 

findes smalt greb ved at tage 

fat midtpå og udmåle afstand 

ved at lade tommelfingre røre 

hinanden, dernæst skal de 

tilbage om stang. De må IKKE 

hvile på stang. 

Forskellig krops/benstilling. 

Stående, siddende, knælende. 

Med en eller begge arme,  

samtidigt eller skiftevis. 

Med vægte, tube eller bånd. 

 

UPRIGHT ROWING, BREDT 

Bredt overgreb. Stang løftes 

kun op til bryst (for at undgå 

klemning i skulderområde). 

Stående. Arme strakt ned langs 

siden af krop, håndvægte i 

hænder. Arme beskriver nu en 

cirkel nedefra, ud, i frontalplan, 

og op over hoved  

(over skulderhøjde vendes 

håndflader opad). Dernæst 

sænkes arme samlede ned 

foran krop til start.  

 

Øvelsen belaster ikke lige me-

get gennem hele bevægeud-

slag, men er med til at træne 

skulder bevægelighed og skabe 

variation i træningen. 

 

Øvelsen kan laves rygliggende, 

med en lidt anden effekt. 

Forskellig krops/benstilling.  

Stående, siddende, liggende. 

 

Med en eller begge arme. 

Arme kan sænkes ned samme 

vej som op, sideløft variation. 

Hele øvelse i frontalplan. 

 

På gulv, bænk eller bold. 
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ØVELSE UDFØRELSE 
 

SIDELØFT 

(SIDE LATERAL RAISES) 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

HØJ SIDELØFT FRA 

VANDRET 

(REVERSE OVERHEAD 

SIDE LATERALS) 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus anterior og lateral  

  

 

  

 

SIDELØFT, HØJ 

MED BÅND 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus anterior og lateral 

 

 

 

 

 
 

 

DIAGONALT FRONTLØFT 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus, supraspinatus 
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UDFØRELSE BEMÆRK VARIATION
Stående. Arme strakte, men 

ikke overstrakte, ned langs 

siden eller samlede foran krop. 

Arme løftes i frontalplan, ud til 

siden, op til vandret. Sænk. 

Der løftes med skuldre uden 

medbevægelse i lænd. Der må 

ikke benyttes vægtbælte, krop 

skal selv kunne stabilisere. 

For den mest direkte belastning 

af midterste del af skulderen 

anbefales det at man læner 

krop et par grader frem, arme 

stadig lige til siden. Anbefales 

dog normalt ikke i fitness da 

man kan blive træt i lænden. 

 

Arme strakte, men ikke låste, 

albuer er »låst op«. 

Forskellig benstilling. 

Stående, siddende, knælende. 

 

Med en eller begge arme. 

Strakte eller bøjede arme. 

Ved meget tung vægt  

anbefales bøjede arme 

Over-, under-, hammergreb. 

 

Med vægte, stang, tube, bånd. 

Stående. Arme er strakt ud til 

siden i vandret. Håndflader 

vender opad, undergreb om 

vægte. 

Herfra løftes arme op i lodret, 

overarme ved siden af hoved, 

og sænkes dernæst ned til 

vandret igen. 

 

 

Håndflader skal vende opad 

igennem hele bevægelsen. 

 

Arme strakte, men ikke låste, 

albuer er »låst op«. 

Forskellig krops/benstilling.  

Stående, siddende, knælende. 

 

Med en eller begge arme. 

 

 

 

 

 

Stående. Strakte arme ned 

langs siden eller samlede foran 

krop. Håndflader er vendt ind 

imod krop, bånd om hænder. 

Arme løftes i frontalplan, ud til 

siden, op over vandret.  

Håndflader vendes fremad 

gennem bevægelsen. 

Sænk. 

 

Funktionel øvelse med stort 

bevægeudslag. 

 

Arme strakte, men ikke låste, 

albuer er »låst op«. 

Forskellig benstilling. 

 

Med en eller begge arme. 

 

Strakte eller bøjede arme. 

 

 

 

 

Stående. Arme ved siden af 

krop eller foran lår. Fat med 

overgreb om vægte, bånd eller 

tube. (Nogle trænere anbefaler 

at hænder vender en anelse 

nedad som hælder man noget 

ud af flaske). 

Arme løftes diagonalt ud fra 

kroppen op til vandret. Sænk. 

 

Har man symptomer på   

klemning, impingement, eller 

irritation i skulderen må man 

ikke lave denne øvelse forbi 

smertegrænsen. 

Forskellig krops/benstilling. 

Stående, siddende, knælende. 

 

Med en eller begge arme. 

 

Med vægte, tube eller bånd. 
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ØVELSE UDFØRELSE 
 

SIDETRÆK BAG KROP 

(REAR LATERAL RAISE) 

MED TUBE ELLER BÅND 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus lateral 

 

 

 

 

 

 

 

SIDETRÆK  BAG KROP, 

BILATERALT, MED ELASTIK  

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus lateral  

 

 

   

 

JORDEN RUNDT, 

SIDELIGGENDE 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIDELØFT, SIDELIGGENDE 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus lateral, 

supraspinatus 
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UDFØRELSE BEMÆRK VARIATION
Stående.  

Tube eller bånd om modsat fod, 

om bag ved krop, fat med hånd.  

Arm ned langs siden.  

Håndflade er vendt nedad. 

Arm løftes i frontalplan, ud til 

siden, op til vandret. Sænk. 

 

 

 

Lidt anderledes træk end lige 

fra siden.  

 

Kropsstammen holdes spændt. 

 

Arm strakt, men ikke låst,  

albue er »låst op«. 

Forskellig benstilling.  

 

Med tube eller bånd. 

 

 

Stående.  

Arme bag krop hænder ind mod 

hinanden, fat om elastik.  

Arme løftes ud til siden, væk fra 

hinanden, i frontalplan.  

Hold igen tilbage. 

 

 

 

 

Kropsstammen holdes spændt. 

 

Mindre bevægeudslag. 

 

Arme strakt, men ikke låste,  

albuer er »låst op«. 

Forskellig benstilling.  

 

Med tube eller bånd. 

 

 

Sideliggende.  

Øverste arm strakt ned langs 

kroppen. Løft den op til lodret, 

vend hånd, og sænk arm over 

hoved (overarm ind til øre).  

Arm føres nu tilbage til start i 

halvcirkel i vandret plan foran 

krop. 

 

 

Bevægeudslag med optimal  

belastning ikke særlig stort. 

 

Arm strakt, men ikke låst,  

albue er »låst op«. 

 

Bemærk at armen drejer  

igennem bevægelsen for at 

undgå klemning i skulderled. 

Forskellig benstilling. 

 

På gulv, bænk eller bold. 

 

 

 

 

Sideliggende.  

Start med øverste arm strakt 

ned langs side, vægt lige foran 

ben.  

Fat med overgreb om vægt. 

Løft arm op til næsten lodret 

stilling. Sænk. 

 

 

 

Begrænset bevægeudslag med 

effektiv belastning. 

 

Arme strakte, men ikke låste, 

albuer er »låst op«. 

Forskellig kropsstilling. 

 

På gulv, bænk eller bold. 
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ØVELSE UDFØRELSE 
 

SKULDER EKSTENSION 

MAVELIGGENDE 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus posterior, 

triceps brachii 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BACK FLYE, SIDELIGGENDE 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BACK FLYE MED BODYBAR 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus posterior,  

rhomboideus 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKULDER EKSTENSION 

MED BØJEDE ARME 

(SHOULDER EKSTENSION) 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus posterior, 

triceps brachii 
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UDFØRELSE BEMÆRK VARIATION
Maveliggende.  

Arme strakt bagud langs krop. 

Arme løftes lige opad i  

sagitalplan.  

Sænk, men stop lige før arme 

hviler (i gulv). 

 

 

  

 

På bænk eller bold kan  

bevægeudslag gøres større 

hvilket er at foretrække. 

 

Arme/albuer holdes strakte. 

Forskellig benstilling. 

 

Armenes vinkel i forhold til krop 

kan variere. 

 

En eller begge arme. 

 

På gulv, bold eller bænk.  

 

Med/uden vægt. 

Sideliggende.  

Start med øverste arm strakt 

lige frem foran krop (90 grader). 

Fat med overgreb om vægt.  

Løft arm op til næsten lodret 

stilling. Sænk. 

 

 

 

 

Bevægeudslag med optimal  

belastning ikke særlig stort. 

 

Arm/albue holdes strakt. 

 

Forskellig kropsstilling. 

 

På gulv, bænk eller bold. 

 

 

 

 

Stående.  

Ben forskudt, kroppen er  

fremoverbøjet med frie hånd  

på lår. 

Bodybar støtter ved indersiden 

af foden på det bageste ben, 

samme sides arm har fat om 

bodybar. Armen føres i bue fra 

stilling nede foran krop og ud til 

siden op i skulderhøjde. 

Kropsstammen holdes spændt. 

 

Albue holdes let bøjet. Undgå 

at overstrække albuen i  

topposition. 

Forskellig kropsstilling. 

Stående.  

Strakte arme ned langs side 

eller lige bag krop. Arme løftes 

lige opad/bagud i sagitalplan og 

under løftet bøjes armene. 

Sænk. 

 

 

 

 

Nakken holdes i neutral stilling. Forskellig benstilling.  

 

En eller begge arme. 

Bøjede eller strakte arme. 

Over-, under-, hammergreb. 

 

Med vægte, vægtstang, tube 

eller bånd. 
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ØVELSE UDFØRELSE 
 

SKULDER EKSTENSION 

(SHOULDER EKSTENSION) 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus, triceps brachii 

 

 

   

 

SKULDER EKSTENSION, 

(SHOULDER EKSTENSION) 

FREMOVERBØJET 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus posterior,  

triceps brachii 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKULDER EKSTENSION 

FREMOVERBØJET  

MED BÅND 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus posterior, 

triceps brachii 

 

 

 

 

 

 

SKULDER EKSTENSION, 

UNILATERAL, 

KNÆLENDE 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus posterior,  

triceps brachii 
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UDFØRELSE BEMÆRK VARIATION
Stående.  

Oprejst, med arme ned langs 

siden. Arme løftes lige bagud i 

sagitalplan.  

Der løftes med skuldre uden 

medbevægelse i krop.  

Sænk, men stop mens arme er 

lige bagved krop, før lodret 

stilling. 

 

Kropsstammen holdes spændt. 

 

Nakken holdes i neutral stilling. 

 

Arme/albuer holdes strakte. 

Forskellig krops/benstilling. 

 

Med en eller begge arme. 

 

Strakte eller bøjede arme. 

 

Over-, under-, hammergreb. 

 

Med vægte, stang, tube, bånd. 

Stående.  

Fremoverbøjet, med arme 

nedad lidt bag lodret.  

Arme løftes lige bagud/opad i  

sagitalplan.  

Der løftes med skuldre uden  

medbevægelse i krop.  

Sænk, men stop lige før lodret 

stilling. 

 

Kropsstammen holdes spændt. 

 

Begynder og personer med 

rygproblemer bør udføre  

øvelsen med en arm mens den 

anden støtter overkrop. 

 

Arme/albuer holdes strakte. 

Forskellig krops/benstilling. 

 

Med en eller begge arme.  

Med eller uden støtte. 

Strakte eller bøjede arme. 

 

Over-, under-, hammergreb. 

 

Med vægte, stang, tube, bånd. 

Stående.  

Fremoverbøjet, med arme 

nedad. Arme trækkes lige  

bagud i sagitalplan.  

Der løftes med skulder uden 

medbevægelse i krop.  

Sænk til lodret, stop mens der 

stadig er spænding i bånd. 

 

 

Kropsstammen holdes spændt. 

 

Nakken holdes i neutral stilling. 

 

Arme/albuer holdes strakte. 

Forskellig krops/benstilling. 

 

Med en eller begge arme. 

 

Strakte eller bøjede arme. 

 

Over-, under-, hammergreb. 

 

Med tube eller bånd. 

Knælende. 

Oprejst eller fremoverbøjet, 

med arme nedad.  

Arme løftes lige bagud i  

sagitalplan.  

Der løftes med skuldre uden 

medbevægelse i lænd.  

Sænk, men stop mens arme er 

lige bagved krop, før lodret 

stilling. 

Kropsstammen holdes spændt. 

 

Nakken holdes i neutral stilling. 

 

Arm/albue holdes strakt. 

Forskellig krops/benstilling.  

 

Med en eller begge arme.  

Med eller uden støtte. 

Strakte eller bøjede arme. 

 

Over-, under-, hammergreb. 
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ØVELSE UDFØRELSE 
 

BACK FLYES,  

MAVELIGGENDE 

(PRONE REVERSE FLYES) 

 

 

Primære muskler:  

Deltoideus posterior,   

rhomboideus 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BACK FLYES UNILATERAL, 

KNÆLENDE MED TUBE 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus posterior,  

triceps brachii 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BACK FLYES,  

FREMOVERBØJET, 

(REVERSE FLYES) 

 

 

Primære muskler:  

Deltoideus posterior,  

rhomboideus 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BACK FLYES, STÅENDE 

(REVERSE FLYES)  

MED TUBE/BÅND 

 

 

Primære muskler:  

Deltoideus posterior,  

rhomboideus 
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UDFØRELSE BEMÆRK VARIATION
Maveliggende.  

Arme strakt lige ud til siden.  

Vægte i hænder, overgreb. 

Arme løftes op/bagud  

i horisontalplan. Sænk. 

 

 

 

 

 

Vigtig øvelse for holdningen. 

 

På bænk eller bold kan  

bevægeudslag gøres større 

hvilket er at foretrække. 

En eller begge arme. 

 

Med/uden vægt. 

 

På gulv, bold eller bænk. 

 

I FORSKELLIGE VINKLER 

Strakt over hoved, 45o opad og 

udad, 45o nedad og udad, og 

alle vinkler der imellem. 

Knælende.  

Fremoverbøjet, arm nedad.  

Fat i tube/bånd. Arm løftes lige 

udad i et fremoverbøjet sideløft.  

I topposition trækkes  

skulderblade sammen. 

Sænk med kontrol. 

 

 

 

Kropsstammen holdes spændt. 

 

Forskellig krops/benstilling.  

 

Med en eller begge arme.  

Med eller uden støtte. 

Strakte eller bøjede arme. 

 

Over-, under-, hammergreb. 

 

Med vægte, stang, tube, bånd. 

Stående fremoverbøjet. 

Kropsvinkel større eller mindre.  

Arme strakt frem foran krop. 

Hænder fat i vægt, tube eller 

bånd (fæstet om fod/andet). 

Arme trækkes ud til siden, op 

over vandret. Sænk. 

 

 

 

Vigtig øvelse for holdningen. 

 

Første del af øvelsen involverer 

skulderens bagside, i sidste del 

hvor skulderblade samles  

involveres rhomboideus. 

Forskellig krops/benstilling. 

Med eller uden støtte. 

 

Hoftevinkel stor eller lille. 

 

En eller begge arme 

 

Med vægte, vægtstang, tube 

eller bånd. 

Stående.  

Arme strakt lige frem foran 

krop. Hænder fat i tube eller 

bånd som er fæstet foran krop. 

De let bøjede, arme trækkes 

udad og bagud i vandret,  

horisontalplan.  

Hold igen tilbage. 

 

 

Vigtig øvelse for holdningen.  

 

Første del af øvelsen involverer 

skulderens bagside, i sidste del 

hvor skulderblade samles  

involveres rhomboideus.  

Forskellig benstilling.  

 

En eller begge arme. 

 

Bøjede eller strakte arme. 

 

Overgreb eller hammergreb. 
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ØVELSE UDFØRELSE 
 

SKULDER UNILATERAL 

LATERALROTATION, 

SIDELIGGENDE 

 

 

Primære muskler: 

Infraspinatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKULDER UNILATERAL   

LATERALROTATION, LAV 

STÅENDE 

 

 

Primære muskler: 

Infraspinatus 

 

  
 

 

SKULDER UNILATERAL 

LATERALROTATION, HØJ 

STÅENDE 

 

 

Primære muskler: 

Teres minor 

 

 
  

 

SKULDER   

LATERALROTATION, LAV 

STÅENDE 

 

 

Primære muskler: 

Infraspinatus 
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UDFØRELSE BEMÆRK VARIATION
Sideliggende. 

Overarm tæt ved krop, arm 

bøjet 90 grader så underarm er 

i vandret. Albue befinder sig 

lige omkring hofteben. 

Roter arm udad (opad) uden at 

albue bevæger sig. 

 

 

 

Vigtig skulderøvelse som giver 

stabilitet i led. 

 

Albue skal holdes på stedet lige 

omkring hofteben. 

Begynder albuen at glide frem 

og tilbage er det fordi de store, 

ydre muskler tager over. 

En eller begge arme. 

 

Med/uden vægt. 

 

På gulv, bold eller bænk. 

Stående.  

Den ene overarm tæt ved krop, 

armen er bøjet 90 grader så 

underarmen er i vandret.  

Elastik er fæstet ved siden af 

krop ved modsat side.  

Fat i elastik med hånd. 

Roter arm udad uden at albue 

bevæger sig. 

Hold igen tilbage. 

Vigtig skulderøvelse som giver 

stabilitet i led. 

 

Albue skal holdes på stedet lige 

omkring hofteben. 

Begynder albuen at glide frem 

og tilbage er det fordi de store, 

ydre muskler tager over. 

Forskellig benstilling. 

 

En eller begge arme. 

 

Med elastik, tube eller bånd. 

 

 

 

 

Stående.  

Overarmen løftet til vandret. 

Underarm er bøjet 90 grader og 

i vandret plan.  

Roter underarmen fra vandret 

til lodret og ned igen. 

 

 

 

 

Vigtig skulderøvelse som giver 

stabilitet i led. 

 

Albue skal holdes på stedet/  

armen omkring skulderhøjde. 

Begynder albuen at flytte sig 

frem og tilbage er det fordi de 

store, ydre muskler tager over. 

Forskellig krops/benstilling.  

 

Skuldervinkel stor eller lille. 

 

Arm skråt ud foran krop  

(50-70 grader). 

 

En eller begge arme. 

 

Med tube eller bånd. 

Stående. Overarme tæt ved 

krop, arme er bøjede 90 grader 

så underarme er i vandret.  

Håndflader vender opad,  

elastik rundt om hænder. 

Roter begge arme udad uden 

at albuer bevæger sig. 

Hold igen tilbage. 

 

 

Vigtig skulderøvelse som giver 

stabilitet i led. 

 

Albue skal holdes på stedet lige 

omkring hofteben. 

Begynder albuen at glide frem 

og tilbage er det fordi de store, 

ydre muskler tager over. 

 

Forskellig benstilling.  

 

En eller begge arme. 

 

Med elastik, tube eller bånd. 
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ØVELSE UDFØRELSE 
 

SKULDER UNILATERAL 

MEDIALROTATION, 

SIDELIGGENDE 

 

 

Primære muskler: 

Subscapularis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SKULDER UNILATERAL 

MEDIALROTATION, LAV 

STÅENDE 

 

 

Primære muskler: 

Subscapularis 

 

 
  

 

SKULDER UNILATERAL 

MEDIALROTATION, HØJ 

STÅENDE 

 

 

Primære muskler: 

Subscapularis 

 

 
 

 

 

SKULDER CIRKLER 

OVER HOVEDET 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus og rotator cuff 
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UDFØRELSE BEMÆRK VARIATION
Sideliggende (på bænk eller 

bold). Underste arm er bøjet 90 

grader og tæt inde ved krop. 

Fat om håndvægt.  

Albue befinder sig lige omkring 

hofteben (hvis man ligger på 

gulv, er albue lige over gulv).  

Roter arm indad (opad) uden at 

albue flytter sig. 

 

Vigtig skulderøvelse som giver 

stabilitet i led. 

 

Albue skal holdes på stedet lige 

omkring hofteben. 

Begynder albuen at glide frem 

og tilbage er det fordi de store, 

ydre muskler tager over. 

En eller begge arme. 

 

På gulv, bold eller bænk. 

Stående.  

Overarm tæt ved krop, arm 

bøjet 90 grader så underarm er 

i vandret.  

Håndflader vender opad eller 

indad. Fat i elastik. 

Roter arm indad uden at  

albue bevæger sig. 

Hold igen tilbage. 

 

Vigtig skulderøvelse som giver 

stabilitet i led. 

 

Albue skal holdes på stedet lige 

omkring hofteben. 

Begynder albuen at glide frem 

og tilbage, er det fordi de store, 

ydre muskler tager over. 

 

Forskellig benstilling.  

 

Med elastik, tube eller bånd. 

 

 

Stående. 

Overarmen løftet til vandret. 

Underarm er bøjet 90 grader.  

Roter underarmen fra lodret op 

(eller vandret) nedad til lodret 

stilling. 

Hold igen tilbage opad. 

 

 

 

Vigtig skulderøvelse som giver 

stabilitet i led. 

 

Albue skal holdes på stedet.  

 

Begynder albuen at flytte sig 

frem og tilbage er det fordi de 

store, ydre muskler tager over. 

Forskellig ben/kropsstilling. 

Med eller uden støtte. 

 

Skuldervinkel stor eller lille. 

 

En eller begge arme. 

 

Med tube eller bånd. 

 

Stående. 

Begge arme er strakt op over 

hoved. Hænder holder fat om 

vægt.  

Arme beskriver cirkler i vandret/ 

horisontalplan over hovedet. 

Kroppen holdes spændt. 

 

 

 

God kropsstammeøvelse. 

 

Arme er let bøjede eller strakte, 

men ikke låste, albuer er »låst 

op«. 

Forskellig benstilling. 

 

En eller begge arme. 

 

Med vægt, medicinbold eller 

tornadobold (medicinbold i et 

tov). 

 

 

 



 30 

ØVELSE UDFØRELSE 
 

SKOVHUGGER, OMVENDT  

(REVERSE WOOD CHOP) 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus posterior,  

rhomboideus, rotatores 

 

 
  

 

SKULDERROTATION MED 

PRES MED STANG 

(CUBAN PRESS) 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus, teres minor 

 

 
  

 

SKULDER CIRKLER 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus, rotator cuff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKULDER 

LATERALROTATION  

STÅENDE FREMOVERBØJET 

 

 

Primære muskler: 

Infraspinatus 
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UDFØRELSE BEMÆRK VARIATION
Stående. Begge hænder foran 

krop, til den ene side. Fat om 

tube eller bånd, fæstet om fod 

eller andet.  

Arme trækker elastik skråt opad 

foran krop over til et punkt over 

modsat sides skulder. Sænk. 

Modsat bevægelse af at kløve 

brænde med en økse. 

 

God funktionel øvelse.  

 

Med en eller begge arme. 

 

Med eller uden kropsrotation.  

 

Med tube eller bånd. 

 

Stående. Vægtstang i hænder, 

bredt fat med overgreb.  

Overarme er i vandret,  

underarme hænger lodret ned.  

Underarme roteres opad til 

lodret, herefter presses op i 

skulderpres.  

Sænk og roter tilbage. 

 

 

Hård øvelse. For øvede. 

  

Ikke anbefalet til  

genoptræning.  

  

Forskellig benstilling. 

 

En eller begge arme. 

 

Med vægte eller vægtstang. 

 

 

 

 

Stående. Hænder op ad mur 

(eller knælende med hænder 

på gulv).  

Hænder på gulvtæppestumper 

eller lignende. 

Hænder tegner store eller  

små cirkler uden at hænderne 

løfter sig fra underlaget. 

Kroppen lægges, mere eller 

mindre, i som vægt. 

Closed-chain øvelse til  

genoptræning af skulderen. 

Velegnet også til forebyggende  

træning i traditionel workout. 

En eller begge arme. 

 

Vinkel i forhold til krop kan 

variere. 

 

 

 

 

Stående.  

Fremoverbøjet, arme bøjede  

90 grader med vægte i hænder. 

Albuer holdes på stedet ind 

langs sider. 

Roter arme ud/bagud. 

Hold igen tilbage foran krop. 

 

 

 

Kropsstammen holdes spændt. 

 

 

Forskellig krops/benstilling. 
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ØVELSE UDFØRELSE 
 

SKULDER  

STABILISERING 

ARMSTRÆK TIL UNDERARM 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus, 

rotator cuff muskler, 

triceps brachii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKULDER 

STABILISERING 

SKRÅ STEM TIL UNDERARM 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus,  

rotator cuff muskler, 

triceps brachii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKULDER  

STABILISERING 

SIDESTEM MED SIDESKIFT 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus,  

Rotator cuff muskler, 

triceps brachii 

 

 

 

 

 

 

 

SKULDER  

STABILISERING 

ARMGLIDNING  

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus,  

rotator cuff muskler, 

triceps brachii 
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UDFØRELSE BEMÆRK VARIATION
Støtliggende på hænder og 

tæer. Hænder i skulderbredde.  

Bøj albuen og sænk den ene 

underarm i gulv, dernæst den 

anden underarm i gulv. Stræk 

albuen og løft første underarm 

op, dernæst den anden  

underarm op. Gentag. 

 

 

Kropsstammen holdes spændt. På knæ eller tæer. 

 

Forskellig vinkel i skulderen. 

Støtliggende på hænder og 

underben. 

Hænder i skulderbredde. 

Arme skråt frem foran krop. 

Bøj albuen og sænk den ene 

underarm i gulv, dernæst den 

anden underarm i gulv. Stræk 

albuen og løft første underarm 

op, dernæst den anden  

underarm op. Gentag. 

 

Kropsstammen holdes spændt. På knæ eller tæer. 

 

Forskellig vinkel i skulderen. 

Sidestøtliggende. 

Hånd i gulv og fødder i gulv.  

Den frie arm er i valgfri stilling.  

Vend ¼ og sæt begge hænder i 

gulv. Kropsstemstilling. 

Vend ¼, krop om til modsat 

side med støtte på modsat 

hånd. 

Gentag retur. 

For let øvede. 

 

Træner balancen. 

 

Kropsstammen holdes spændt. 

På hænder eller underarme. 

Støtliggende. 

Hænder og underben i gulvet. 

Hænder lige under skuldre i 

armstrækningsstilling. 

Arme glider ud til siden. 

Arme samles ind igen. 

 

 

 

  

For øvede. 

 

Kropsstammen holdes spændt. 

På knæ eller tæer. 

 

Forskellig vinkel i skulderen. 
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ØVELSE UDFØRELSE 
 

SKULDER  

STABILISERING 

STØTLIGGENDE 

(MED/UDEN SLIDE) 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus, 

rotator cuff muskler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKULDER 

STABILISERING 

MED FORFLYTNING 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus,  

rotator cuff muskler 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKULDER, DYNAMISK  

EN-ARMS STABILISERING 

SIDESTØTLIGGENDE 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus,  

rotator cuff muskler, 

obliquus, rectus abdominis 

 

 

 

 

 

 

 

SKULDER, STATISK 

EN-ARMS STABILISERING  

SIDESTØTLIGGENDE 

 

 

Primære muskler: 

Deltoideus, 

rotator cuff muskler 

 

 

 

  

 

 




