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Forord           
 

 

 

Den store træningsbold er et redskab som længe har været brugt i balance- og motoriktræning-

samt til genoptræning. Desuden blev den efter årtusindskiftet et populært redskab i fitness træ-

ning både til holdtræning og personlig træning. 

Den store udbredelse skyldes, at træning med bolden giver flere fordele. Man træner både de 

ydre og de indre muskler og balancen på samme tid. Træning med bolden er derfor et suverænt 

supplement til ethvert træningsprogram for enhver aldersgruppe. 

 

Bogen TRÆNING MED DEN STORE BOLD blev til efter idé fra fysioterapeut og instruktør Heidi 

Tang Møller fra Ebeltoft Kurcenter.  

Under fotoseancerne i forbindelse med bogen MUSKELTRÆNING, øvelser med og uden bolde, 

foreslog Heidi, der medvirkede som model, at der blev lavet en dansk bog om øvelser med den 

store træningsbold og det førte til denne bog. 

 

Bogen er udformet med henblik på at præsentere et bredt udvalg af øvelser til brug i mange 

sammenhænge, i såvel hjemmetræning som centertræning, en-til-en træning og holdtræning, 

og viser hvordan man kan sammensætte og afvikle boldtræning på forskellig vis. 

Bogens fokus er således boldtræning i praksis. Teori omkring sanser, motorik og koordination 

omhandles ikke, i stedet henvises til litteraturlisten.  

 

Tak til træningsspecialisterne Juan Carlos Santana, USA, for inspiration og lån af øvelser og til 

Paul Chek, USA, for inspiration og lån af foto.   

   

En meget stor tak til træningsmodellerne 
 

Fysioterapeut og kursusinstruktør Heidi Tang Møller 

Diplomtræner Astrid Kirkegaard og Kirstine Kirkegaard, stud.med. 

Diplomtræner Morten Kirstein 

Diplomtræner, konceptudvikler, Nomi Kronberg 

Mia Moulskov, Mette Madsen, Stefan Mikkelsen, Jacob Larsen, Christian Jellesen og Hans Hansen 
 

og til aerobicchef og kursusinstruktør Pia Nielsen Holst samt fysioterapeut Lena Rottbøll for 

korrekturlæsning og mange input til det faglige indhold. 

 

 

Marina Aagaard, Aarhus.  
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KAPITEL 1 | Indledning          
 

 

 

Denne bog er skrevet til alle, som benytter den store bold, instruktører og trænere i en-til-en- 

såvel som i holdtræning, behandlere der benytter bolden i genoptræning og grundtræning og til 

entusiastiske motionister, som gerne vil lære bolden nærmere at kende. 

Bogens primære sigte er at give læseren så mange ideer til øvelser som muligt og samtidigt 

vise hvordan boldtræning kan udformes med henblik på den bedste træningseffekt.  

Kapitlerne om Organisation, Boldlektionen og Undervisningsteknik har primært relevans for 

holdinstruktører, men de øvrige kapitler er beregnet for alle læsere. 

Bogen kan læses uden særlige forudsætninger, men for at få det bedste udbytte af træningen 

kræves et vist kendskab til anatomi og fysiologi samt træningslære. Læsere som ikke har en 

uddannelse indenfor træning anbefales derfor at rådføre sig med en instruktør, træner eller 

behandler inden start på øvelserne. 

 

Et vigtigt forhold ved boldtræning er at en vellykket start er af afgørende betydning for at 

man fortsat er motiveret for denne form for træning. 

Hvis man oplever boldtræning, hvor øvelserne er for svære, hvor man prøver at nå for meget for 

hurtigt og hele tiden føler mangel på kontrol og at kroppen er i ubalance – og måske endda 

falder – så mister man lysten til boldtræning. 

For begyndere kan det virke uoverskueligt, nærmest umuligt, at skulle balancere på bolden. 

Derfor er det væsentligt at boldtræningen tilpasses den trænendes aktuelle niveau.  

Jo bedre start, desto hurtigere og rigtigere indlæres teknikken, så man føler både fysisk og 

mentalt overskud. 

 

Boldtræning har i mange år været mest udbredt i genoptræning og en-til-en styrketræning, men 

i de senere år er bolden blevet et populært element i holdtræning. 

I holdtræning bliver boldøvelserne ofte gennemført som stop-start træning med en øvelse og en 

pause og så en ny øvelse. Det er dog muligt at lave et sammenhængende, flydende forløb ved 

at sammenkæde øvelserne på vekslende vis.  

Formålet med denne bog er at præsentere et stort udvalg af øvelser for både individuelle og 

hold og give ideer til hvordan øvelserne kan sekvenseres i et flydende forløb, flow, i forhold til 

sammensætning og undervisningsteknik, så boldtræningen opleves endnu bedre. 

 

God træningslyst. 
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KAPITEL 2 | Historie 
          
 

 

Fitness træning med den store træningsbold har gennem de seneste 20-30 år opnået meget 

stor udbredelse på verdensplan. Det tidligere specialredskab er næsten blevet allemandseje.  

 

Men boldtræning er ikke et nyt fænomen. Den store træningsbold har været anvendt i Europa i 

næsten 100 år.  

Bolden kendes internationalt som en Swiss Ball (engelsk for schweizisk bold), fordi den blev 

benyttet af pioneren Dr. Susanne Klein-Vogelbach i Schweiz. På baggrund af hendes arbejde 

med bolden, i fysioterapeutisk behandling af børn med lammelser, til opretholdelse af reflekser 

og udvikling af balance, blev bolden kendt rundt om i verden.  

 

Netop som redskab i genoptræningen i forbindelse med neuromuskulære lidelser har bolden 

vundet stor udbredelse hos fysioterapeuter, ligesom den har været brugt af andre behandlere, 

og idrætstrænere, i forbindelse med motorik- og balancetræning. 

Også kiropraktorer, ergoterapeuter og afspændingspædagoger inddrager bolden i forbindelse 

med stabilitetstræning og genoptræning efter rygskader og andre ortopædiske skavanker.  

 

I Schweiz er bolden i vid udstrækning blevet testet i forbindelse med rygtræning og holdnings-

træning, og Sit’n’Gym bolde bliver i Schweiz brugt som supplement til, eller erstatning for, stole i 

skoler hvilket har vist sig at give både bedre holdning, bedre koncentrationsevne, mere over-

skud og energi. Også kontor- og forretningsfolk har haft gavn af at benytte bolden som stol og 

har rapporteret at man er »mere oplagt, arbejder længere og føler sig bedre tilpas« (The Wall 

Street Journal, januar 1995). 

 

 

Beate Carrière, fysioterapeut, Functional Kinetics instruktør og foredragsholder, er en anden 

specialist som længe har arbejdet intensivt med boldtræning i forbindelse med fysioterapi.  

I bogen The Swiss Ball beskriver hun udførligt hvordan bolden kan benyttes i motoriktræning og 

genoptræning, med en række spændende øvelser, både hendes egne og originale Susanne 

Klein-Vogelbach øvelser.  

Den bog kan anbefales til alle som arbejder professionelt med boldtræning, især i forbindelse 

med testning for muskulære ubalancer samt motorik- og stabilitetstræning.  
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Årsagen til boldens store udbredelse inden for fitness tilskrives Mike og Stephanie Morris, USA. 

De udviklede i 1992 et træningsprogram med den store træningsbold, Resist-a-Ball ®, som blev 

præsenteret i et solidt uddannelsesmateriale til fitnessmarkedet. 

Bolden og programmet blev efterfølgende, omkring midten af halvfemserne, præsenteret på 

store aerobic kongresser i USA og derefter rundt om i verden. 

 

Vigtige ambassadører for Resist-A-Ball bolden og programmet har været den kendte personlige 

træner Douglas Brooks, USA, og Gin Miller, USA, opfinderen af steptræning, der begge rejser 

over hele verden og dermed har haft lejlighed til at præsentere bolden vidt og bredt. 

»Resist-A-Ball er et fantastisk redskab til alle muskeltrænings- og udstrækningsøvelser. Jeg 

finder altid en måde, hvorpå jeg kan inddrage bolden i mine cirkel- og steptræningsklasser for 

ikke alene er den et sjovt alternativ til de samme gamle træningsøvelser, men mine udøvere 

kan ikke få nok«, Gin Miller. 

 

 

Boldtræning har gennem mange år været udbredt i Danmark som træningsredskab i gymnastik 

og fysioterapi, men først efter år 2000 blev den opdaget af et bredere publikum.  

Som med andre trends indenfor fitness kom den store udbredelse først herhjemme da den var 

blevet massivt lanceret i USA og dernæst blev præsenteret herhjemme af kendte amerikanske 

personlige trænere.  

Særligt Paul Chek, USA, har formået at vise hvor 

godt et redskab bolden er i forbindelse med både 

testning, genoptræning og idrætstræning, og hvor 

langt man kan nå inden for boldtræning.  

Blandt andet udnytter han boldens ustabile 

beskaffenhed til at teste udøvere for alle former for 

ubalancer og problemer i kroppen.  

Ønsker man derfor at arbejde med bolden på alle 

niveauer, fra holdningsanalyse over genoptræning 

til elitetræning, kan det anbefales at man tjekker 

hjemmesiden www.chekinstitute.com.  

 

Foto: Paul Chek instruerer Penny Crozier på bolden  

(foto gengivet med tilladelse fra C.H.E.K. Institute © 2001).   

 

 

Bolden har internationalt navne såsom Stability Ball, Exercise Ball, Swiss Ball, FitBall, Gym Ball, 

Gymnik Ball, Physio Ball, Gymnastick Ball, FlexaBall, Therapie Ball, Pezzi Ball, Power Ball og 

Resist-A-Ball – på dansk kaldes den normalt blot for (den store) træningsbold. 
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KAPITEL 3 | Basisviden om bolden       
 

 

 

Den store træningsbold er et af de mest alsidige redskaber inden for motion, fitness og idræt.  

Den giver en lang række spændende og anderledes træningsmuligheder beregnet for næsten 

alle målgrupper, både unge, voksne og ældre udøvere, såvel utrænede som toptrænede. 

Motorisk meget svage udøvere skal dog eventuelt starte med indledende øvelser på gulvet eller 

på specialbolde der ikke triller så let. 

 

 

Bolden er et eminent redskab til træning af balanceevnen og kropsstammestyrken, styrken  

omkring kropsmidten, som begge er grundlæggende elementer i relation til bedre kontrol over 

kroppen i hverdagen og forbedret præstationsevne i idræt. 

  

Anvendeligheden som redskab i stabilitetstræning sammen med en række andre fordele,  

betyder, at bolden ofte indgår som en vigtig bestanddel i funktionel træning, uden at den dog 

bør blive det eneste element i den form for træning … det er stadigt funktionelt at træne på et 

stabilt underlag. 

 

Skal man nævne en begrænsning ved bolden, så er det at den ikke i sig selv kan bruges som 

redskab til progressiv styrketræning.  

Den er til gengæld et alsidigt redskab, der kan være med til at skabe en stærk og stabil krops-

stamme som fundament for andre former for træning inklusive styrketræning. 

 

 

              
Bolden som balanceredskab. Her under diplomtræner                 Bolden som redskab i traditionel muskeltræning. Her til  
personlig træner Nomi K. Arentsen,                       oblique curl som får et større bevægeudslag med bold. 
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FORDELE VED BOLDTRÆNING 

 

• Boldens ustabile beskaffenhed betyder, at man uanset øvelse er i ubalance. Derfor træner 

man hele tiden balanceevnen. 

 

• Bolden er suveræn til mave/ryg- og kropsstammetræning; under boldøvelserne trænes 

de ydre og de indre muskler på samme tid, så man får mere ud af den enkelte træning. 

 

• For at holde balancen på bolden skal kroppen holdes rank ved at man bevidst aktiverer 

korsetmusklerne, den tværgående mavemuskel og de små rygmuskler mm. multifidii.  

Derved opnår man på bolden næsten automatisk en træning af holdningsmuskulaturen.  

 

• Boldens runding betyder, at når man ligger på maven eller ryggen henover bolden, får man 

et større bevægeudslag i mange styrketrænings- og strækøvelser. 

 

• Bolden er en blød, behagelig og alsidig træningsbænk, som er velegnet til en lang  

række muskeltrænings- og strækøvelser.  

 

• Bolden er meget velegnet som stol i skolen, på jobbet og i hjemmet. Den giver en bedre 

siddestilling end en almindelig stol – og mulighed for træning i pauserne. 

 

• Bolden er alle tiders allround redskab, der kan benyttes i balancetræning, muskeltræning, 

konditionstræning, avancerede sportsøvelser, hvor man ruller og roterer på mange måder, 

eller strækøvelser. Eller som specialredskab til brug ved testning for muskelubalancer  

(Paul Chek Advanced Swiss Ball Rehabilitation). 

 

• Bolden er et fænomenalt kombineret lege- og træningsredskab for børn såvel som 

voksne – næsten alle sanser stimuleres. Når man tumler rundt, på og med bolden, enten 

med individuelle -, makker- eller gruppeøvelser, kommer smilet uvilkårligt frem. 

 

• Som med små bolde kan bolden passeres eller kastes til andre udøvere så man kan træne 

sin øje-hånd koordination (Obs.: Bolden skal kastes og behandles med forsigtighed). 

 

• Bolden forbedrer kropsfornemmelsen; under træning fornemmer man bedre hvordan 

musklerne arbejder. Man får en anden følelse end ved traditionel styrketræning.  

 

• I forhold til de mange anvendelsesmuligheder er bolden et uhyre billigt træningsudstyr, 

priser fra 150-400 kroner. Desuden er den let, 1-1½ kilo, at bære og have med sig. 
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BOLDTYPER 

 

Ved køb af store træningsbolde skal man være opmærksom på at der findes to typer bolde, 

almindelige og ABS, Anti Burst System, eller burst resistant. 

 

De almindelige bolde kan bruges til de fleste øvelser, og er meget velegnede til de øvelser, hvor 

man laver fjedrende, hoppende bevægelser på bolden, men de er bedst til lettere belastninger 

og de kan springe pludseligt, hvis de kommer i kontakt med noget skarpt.  

Passer man dog godt på de almindelige bolde, hvoraf nogle er testede med op til flere hundrede 

kilos belastning, og følger retningslinjerne for oppumpning og håndtering, er de ret holdbare. 

Man behøver ikke at frygte, at de springer for et godt ord. 

 

Til træning med større belastninger, som øvelser stående på bolden og øvelser med frie vægte, 

anbefales ABS boldene:  

ABS bolde springer ikke på normal vis ved punktering, men sørger for at luften gradvist siver ud 

af bolden. Desuden er de kraftige og testet op til høje belastninger. Nogle bolde er testet helt op 

til 500 kg ved korrekt oppumpning (Boldtræning, Lotte Paarup, Thera-Band Academy).  

De er heller ikke helt så livlige som de almindelige bolde, så de er lettere at stå oppe på. 

 

 

De store bolde fås i mange størrelser, udformninger og farver, almindelige eller metalfarver, 

transparente eller uigennemsigtige, ensfarvede eller med mønstre.  

 

Mange træningscentre vælger ensfarvede 

bolde, i neutrale farver  

som grå og sølvgrå, så boldene  

passer sammen med de øvrige 

træningsredskaber, der ofte  

er hvide, grå eller sorte.  

Ligeså mange centre og foreninger  

køber boldene i forskellige farver.  

I nogle, men ikke alle, tilfælde  

fortæller farven hvilken størrelse bolden har. 

  

Bolde af forskellig kulør og beskaffenhed kan være med til at bringe fest og farve ind i trænings-

salen, hvilket kan have betydning for motivation og træningsvedholdenhed.  
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Boldene findes i forskellige kvaliteter, så man bør forhøre sig inden køb. Visse bolde er lavet i 

en kraftig kvalitet, som holder formen i længden, mens andre bolde, som ved første øjekast ser 

ligeså gode ud, er af en ringere kvalitet, der betyder, at de hurtigt mister faconen, bliver flad-

trykte og ovale, hvilket betyder at de er knapt så gode til udfordrende balancetræning. 

 

 

Boldene kan have forskellig overflade, enten helt glat og blank – nogle endda med en let klistret 

overflade – eller en anelse ru.  

De glatte er behagelige at ligge på og arbejde med, mens de ru modeller er mere skridsikre, 

eksempelvis under stående øvelser eller aktiviteter, hvor der kan komme sved på bolden.  

 

 

Nogle bolde findes i udgaver med små knopper på, som Ballstick 

bolde, med henblik på enten at massere og afslappe eller stimulere 

musklerne via påvirkning af følesansen, taktilsansen. Foto til højre: 

Foot Sun, Butterfly, sansebold. TRESS. 

 

 

Udover de helt runde bolde findes der både ovale  

bolde, som ikke ruller helt så let, og særlige 

 peanut-formede bolde, som kun kan rulle  

i en retning. Disse benyttes blandt andet  

i seniortræning og træning for personer  

med balance- og motorikproblemer.  

Foto til venstre: En oval bold, MaxafeTM  

Resist-A-Roll bold. Kilde: SPRI®products, Inc., USA.  

(Foto heruder: Terapi Twin-Bold, Psychomotorialball. TRESS). 
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Der findes mange former for helt runde bolde, og 

der findes runde bolde med ben, balls-with-legs, 

eller ’yvere’, eksempelvis Resist-A-Ball (foto til 

højre) eller Sit’n’Gym.  

 

Yverne virker som praktiske støtteben, der kan  

tæmme bolden i pauser under træningen eller  

holde styr på bolden under stabling og  

opbevaring. De er derfor ret praktiske  

når man bruger sin bold som en stol enten 

hjemme, på uddannelsesstedet eller kontoret. 

 

Den type bolde har samme beskaffenhed og ruller stort lige så let som de almindelige bolde og  

kan derfor benyttes til mange af de samme øvelser. 

Særligt under de øvelser hvor man træner i den samme stilling, hvor bolden ikke skal rulle hen 

over gulvet, er der ingen forskel på træningseffekten.  

Til gengæld er støttebenene i vejen under øvelser, hvor bolden skal kunne trille frit omkring.  

I de tilfælde anbefales de helt runde bolde.  

 

 

 

 

Når man benytter bolde med ’yvere’, skal disse under træning være drejet ud til siden (se foto 

herover) så de ikke er i vejen. De må ikke være under bolden, så de hindrer den i at trille frit og 

de må ikke være i vejen for kroppen, så de irriterer huden eller vanskeliggør øvelser. 
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BOLDSTØRRELSE 

 

I træningsøjemed er anbefalet boldstørrelse afhængig af kropshøjde og kropsvægt samt 

kropsstilling og øvelsens art.  

Desuden kan lemmernes længde spille ind; har man en vis kropshøjde, med særligt korte eller 

lange arme eller ben, vil det have indflydelse på valg af boldstørrelse. 

Uanset de almindelige retningslinjer for boldstørrelse, kan børn som voksne uanset højde let 

benytte både mindre og større bolde til specialøvelser og lege. Bolde findes i størrelser på op til 

over 1 meter i diameter, fx specialbolde på 150 og 180 cm, MegaBalls fra Gymnic™. 

 

Mindre bolde er velegnede til:  
 

1) øvelser med bolden mellem ben, hofte adduktion, eller under ben med knæbøjning  

2) armstrækninger, hvor benene hviler på bolden  

3) øvelser, hvor man ligger sidelæns henover bolden og  

4) planker med fødderne på bolden, hvor kroppen ikke må hælde for meget nedad.  
 

Større bolde er velegnede til:  
 

1) at sidde på  

2) siddende øvelser  

3) strækøvelser  

4) vægttræningsøvelser (bold skal være så stor, at vægte ikke rører gulvet under øvelser)   

5) øvelser, hvor man skal rulle henover bolden.  
 

Har man fået en bold der er større end anbefalet til ens kropsstørrelse, kan man lukke lidt af 

luften ud og så kan den stadigvæk bruges, selvom den da ikke er så fast.  

Har man fået købt en bold der er mindre end anbefalet, kan man ikke puste den mere op, da 

boldene kun må oppumpes til det angivne mål. Så må man anskaffe en større eller lave nogle 

øvelser hvortil en mindre bold er egnet. 

 

 

 

For at finde den rigtige boldstørrelse kan følgende rettesnor benyttes:  

 

Siddende på bold med fødder fladt på jorden skal hofter og knæ danne  

en 90 graders vinkel, så lårbenene er parallelle med gulv, eller lidt over. 

 

Er bolden lavere, lårben under vandret, kan det, især under siddende  

øvelser, medføre en dårligere holdning, hvor man synker sammen. 
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Bolden er meget velegnet som stol, da den medvirker til at give en bedre  

kropsholdning og holde opmærksomheden skærpet. På bolden skal man  

spænde musklerne for at holde balancen og det resulterer i en rankere ryg  

og bedre siddestilling. Desuden vil de små bevægelser på bolden resultere  

i en bedre blodgennemstrømning så man lettere bevarer koncentrationen og  

ikke falder hen og bliver sløv. Når bolden benyttes som stol, må den gerne  

være lidt større, lårben over vandret, end når den benyttes til træning.   
 

 

 

ANBEFALET BOLDSTØRRELSE, DIAMETER 

 

25 cm   til ikke-siddende øvelser 

30 cm   børn 1-2 år gamle 

35 cm  børn fra 3 års alder 

45 cm   < 155 cm høj 

55 cm  150-172 cm høj  

65 cm  165-188 cm høj 

75 cm  180-198 cm høj 

85 cm  > 198 cm høj 

 

Ovenstående er generelle anbefalinger. Forskellige kil-
ders anbefalinger varierer. Farve(kodning) i forbindelse 
med boldstørrelse varierer fra fabrikat til fabrikat, desuden 
fås bolde i forskellig størrelse i samme farve. 

 

 

En måde til at anslå boldstørrelsen på, er ved at måle afstanden fra langfingeren op til spidsen 

af skulderen (Sit’n’Gym): 
 

< 45 cm  svarer til  35 cm Ø bold 

46-55  cm  svarer til  45 cm Ø bold 

56-65  cm  svarer til  55 cm Ø bold 

> 65 cm  svarer til  65 cm Ø bold 

 
 

En anden anbefaling siger: Boldstørrelsen skal svare til kropshøjden minus 100 cm, svarende til 

at hvis man er 165 centimeter høj skal bolden være 65 cm Ø (IAAF quarterly, 1998). 

 

Tip: Til personligt brug anbefaler Charles Poliquin, styrketræningsspecialist, at man køber to 

bolde, eksempelvis en på 55 centimeter og en på 65 centimeter. 
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PUMPNING AF BOLDE 

 

Ved køb af en bold skal man som det allerførste læse brugsanvisningen for at sikre den rigtige 

oppumpning og håndtering af bolden. Dette er vigtigt, da bolden ellers kan springe. 

Maksimum boldstørrelse, som er påtrykt bolden, må ikke overskrides. 

 

Bolden pumpes op med en hånd- eller fodpumpe, en pumpe til gummibåde eller luftmadrasser, 

eller en luftkompressor. Derimod er det næsten umuligt at puste bolden op med munden.  

En cykelpumpe virker normalt heller ikke; det kan være både svært og langsommeligt at pumpe 

bolden op med en sådan.  

En kompressor pumper meget hurtigt og let bolde op og anbefales, når man har mange bolde, 

men man skal være påpasselig med ikke at fylde for meget luft i.  

 

For at sikre at bolden ikke pumpes for hårdt op, tjekkes diameteren 

med en tommestok. Det gøres ved at udmåle det på bolden angivne 

antal centimeter op ad væggen og dernæst holde tommestokken 

vinkelret herpå, så kan man se, når anbefalet størrelse er nået. 

Boldens diameter skal svare til det angivne mål, der er påtrykt bolden, 

og den skal føles fast uden at være ekstremt hård. Når man trykker 

med en finger, skal boldoverfladen kun deformeres let, svarende til en 

hulning på cirka 4 cm i diameter (Swiss Ball Training, Paul Chek).  

 

Inden ibrugtagning af en helt ny bold, anbefales det, at bolden har stuetemperatur og dernæst  

 

1. pustes den op til 80 % af størrelsen (når man trykker dannes hulning på ca. 15 cm Ø),  

2. hviler i to timer eller mere, så  

3. pustes den sidste luft i bolden, og  

4. bolden hviler i 24 timer inden ibrugtagning. 

 

Bolden kan bruges i fuldt oppumpet tilstand eller noget af luften kan lukkes ud (DuraBall™  

bolden er bedst ved 90-95 % oppumpning. Bodytrends.com).  

 

Bløde, fladere bolde ruller ikke så meget, hvorved øvelserne bliver lettere at udføre.  

En blødere bold anbefales til svagere målgrupper.  

Meget faste, fuldt oppumpede bolde triller lettere og hurtigere og er for øvede. 

 

Bolden skal tilføres mere luft omtrent hver tredje til hver fjerde måned, eventuelt endnu tiere ved 

hyppig brug, men det er let: Hånd- og fodpumper er billige og kan hurtigt pumpe bolden op. 

Boldventilen kan nemt tages ud med en teske, når der skal lukkes luft ind eller ud. 
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HÅNDTERING, OPBEVARING OG PLEJE 

 

For at passe bedst muligt på sin træningsbold, uanset type, almindelig bold eller ABS, bør man 

sørge for følgende: 

 

• Bolden holdes ren og fri for sved, støv, småsten og andre urenheder.  

 

• Underlaget, gulv eller måtte, skal være tørt og rent, fri for sandkorn, sten eller glasskår som 

kan ridse eller prikke hul i boldoverfladen. 

 

• Undgå at ridse, skrabe eller stikke i bolden med skarpe smykker eller ure. Tag helst disse af 

før træning. Undgå desuden at lynlåse eller spænder ridser bolden. 

 

• Lad ikke bolden komme i kontakt med avispapir, fotokopier eller andet med tryksværte, da 

sværten kan misfarve boldene permanent (www.qfac.com). 

 

• Benyt kun indendørs fodtøj, eller bare fødder, ved boldtræning og sørg for at tørre skosåler 

af så småsten, glasskår og lignende fjernes, før man sætter fødderne på boldoverfladen. 

 

• Man må ikke kaste eller sparke bolden vildt omkring, da den kan blive stødt eller punktere. 

Den kan holde til at blive kastet fra person til person, blive driblet, på et rent gulv, eller blive 

sendt blidt af sted med foden.  

 

• Den store træningsbold er kun beregnet til indendørs brug, hvis man vil passe på den. 

 

 

     
Træningsbolde i træningscenteret Fin Form, Viby J, i henholdsvis aerobic- og styrketræningsafdelingen.  
Boldene opbevares på specialdesignede cirkulære stativer så de ikke optager plads på træningsgulvet. 
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• Den store bold bør ikke ligge og trille frit rundt på gulvet. Opbevaring i et net eller stativ er 

en bedre løsning.  

Resist-a-Ball og Sit’n’Gym bolde har den fordel at de på grund af deres form med gummi-

ben, yvere, kan stables ovenpå hinanden i op til tre etager. 

 

• Opbevaring i stærk varme eller kulde kan påvirke både bolden og luftmængden heri. Undgå 

direkte sollys – undlad at placere bolde foran vinduer – og placering op ad varmekilder.  

Opbevar heller ikke bolden i bilen, hvor den kan blive udsat for stærk kulde eller varme. 

 

• Bolden aftørres og rengøres med en fugtig klud. Benyt varmt vand eller en mild sæbeop-

løsning. Man må ikke benytte nogen former for opløsningsmidler, skuremidler eller kraftige 

rengøringsprodukter.  

 

• En bold som er punkteret, som ikke kan holde luften i sig, skal kasseres. Man skal ikke 

forsøge at lappe den, for det kan ikke holde på sigt. 

 

• Hold bolden op mod lyset for at se om der er steder, hvor lyset skinner igennem; tyndere, 

svagere områder, der kan medføre at bolden punkterer under træningen. 

 

• Store bolde kan holde i mange år med den rette pleje, men ved hyppig eller hård brug bliver 

de slidte og skal skiftes oftere. Boldeksperten Paul Chek anbefaler en gang om året. 

 

• Bolden er let og burde være nem at transportere, men formen og størrelsen gør den lidt 

uhåndterlig. Man kan lave en ’taske’ til bolden ved at lægge den på et lagen, der samles om 

bolden, hvorefter de fire hjørner bindes sammen til et håndtag. Eventuelt kan de fire ender 

bruges til at binde bolden på ryggen som en rygsæk (instruktør Anny Bang). 

 

 
Store træningsbolde i holdtræningssalen i træningscenteret Equinox, Horsens. Boldene, der er i flere forskellige  

størrelser, opbevares på skinner langs endevæggen i salen. 
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KAPITEL 4 | Boldtræningsteknik  

       
 

 

Alle øvelser begynder med, at man indtager den korrekte udgangsstilling. Bækkenbunden og 

den tværgående mavemuskel spændes, så kropsstammen er stabil. Skulderbladene holdes 

fikserede på stedet, så skulderbæltet ikke skrider sammen. 

 

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

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

Særligt under øvelser med kroppen udspændt frit i luften med støtte på arme og ben, skal man 

være opmærksom på kroppens stilling; at nakke, skulderblade og rygsøjle er i neutral stilling. 

 

Vejrtrækningen skal være dyb og rolig og det er vigtigt at vejrtrækningen føles naturlig. Man må 

ikke tvinge vejrtrækningen ind i et mønster som medfører uønskede spændinger i kroppen. 

 

Dynamiske muskeltræningsøvelser foregår med udånding under den koncentriske fase, når den 

arbejdende muskel trækker sig sammen, og indånding på den excentriske fase, når den arbej-

dende muskel forlænges.  

Under statisk træning fortsættes vejrtrækningen som ellers, man må ikke holde vejret.  

 

En korrekt holdning og præcis udførelse af øvelserne er ikke alene væsentlig for det bedste 

udbytte af det aktuelle træningspas. Det medfører, at man hurtigere kan gå videre til og lettere 

mestre andre sværere øvelser i de kommende træningspas.  

 

Afhængigt af øvelsens karakter, om det er en isolationsøvelse eller en sammensat, kompleks, 

øvelse, er øvelsens fokus enten afgrænset til nogle få primære muskler eller afvikles med flere 

muskler sammen i en nøje kontrolleret bevægelse.  

 
 

Der skal i alle øvelser være gradvis progression. Man starter øvelserne på letteste niveau og 

går ikke videre, progredierer, til næste niveau før man har mestret de forudgående øvelser.  

I modsat fald risikerer man at indlære en forkert træningsteknik. 

 

Træneren eller instruktøren skal sørge for individuel tilpasning, differentiering, så øvelserne 

passer til personen eller målgruppen, men det er udøverens eget ansvar at lytte til sin krop, 

følge sit eget tempo og stoppe med det samme, hvis en korrekt form ikke kan bibeholdes. 
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KROPSSTAMME KONTROL  

 

Kropsstammen er kroppens midterparti. Herunder hører de dybe, stabiliserende muskler, kaldet 

kropskorsettet eller kernen, the core, heraf core training. 

Træning af dette område er af stor betydning, fordi en stærk kropsmidte giver kroppen stabilitet i 

alle bevægelser og forbedrer kraftoverførslen fra ben til overkrop.  

Såkaldt kropsstammetræning, core training, bør derfor danne fundament for enhver form for 

træning og være en del af al grundtræning.   

 

Kropskorsettet omfatter den tværgående mavemuskel, m. transversus abdominis, der kan 

mærkes når man hoster og griner, og de små, dybe rygmuskler, mm. multifidii. 

Udover mm. multifidii trænes også andre dybe rygmuskler samt bækkenbundsmuskulaturen, 

den firkantede lændemuskel, m. quadratus lumborum, og de ydre mave- og rygmuskler, under 

kropsstammetræning. 

 
 

      Rectus abdominis 
 

 

Obliquus    
internus og  
externus               
 
                                                                                          Transversus  

 abdominis 

 

 

                                 Multifidus                     Erector spinae                                                 mm. Multifidii 

 
Til venstre tværsnit gennem krop. Med rygsøjlen, bagest, (nederst) og rundt om kroppen de forskellige mavemuskler der 
ligger lagvis over hinanden. Den tværgående mavemuskel og rygmusklerne mm. multifidii er indikeret med mørk farve.  
Til højre rygsøjlen set bagfra med musklerne multifidii som forløber over 2-3 hvirvler hele vejen op ad rygsøjlen. 
 

 

 

Korsetmusklerne bliver trænet under næsten alle boldøvelser, men for at få optimal effekt skal 

man selv koncentrere sig om at spænde dem. De store, ydre muskler kan overtage og styre 

øvelsen, så man ikke får trænet de indre muskler tilstrækkeligt.  

Derfor kan selv personer som regelmæssigt dyrker boldtræning, men uden at være bevidst om 

korsetmusklerne, risikere at have en relativt dårlig kropsstammestyrke. 

 

Som udgangspunkt, med henblik på at optræne teknikken kan man øve sig i at ’sætte’ den 

tværgående mavemuskel.  

Obs.: Under mave- og rygliggende stillinger holdes hovedet nede i starten for at undgå at de 

ydre muskler spændes, inden transversus abdominis er aktiveret. 
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Spænding af den tværgående mavemuskel kan foregå således (D. Wright, CAT, Canada): 

 

• Man forestiller sig maveregionen som en urskive, med ’klokken 12’ opad mod brystbenet, 

’klokken’ 6 mod kønsbenet og ’klokken 3’ og ’klokken 9’ ud mod kroppens sider. 
 

• Man lægger en hånd i taljehøjde på hver side af navlen, med de to langfingre pegende ind 

imod hinanden. 
 

• Man koncentrerer sig om at trække ’klokken 3’ og ’klokken 9’ på urskiven sammen, ind mod 

navlen, hvilket resulterer i, at 
 

• Den tværgående bugmuskel trækker sig sammen i længderetningen, hvilket resulterer i at 

hænderne glider ind mod hinanden, så langfingrene rører ved hinanden. 

                
 

Denne metode tager lidt tid at forklare i starten, men den lærer effektivt trænende at fornemme 

musklen transversus abdominis og spænde den hurtigt og præcis ved behov.  

Obs.: Man skal føle transversus abdominis spændes, når man mærker efter bagpå ved lænden. 

 

Tjek også skulderbladenes stilling, nedad og i neutral stilling, og dernæst nakkens stilling:  

Halsen gøres lang, baghoved trækkes opad og hagen lidt indad, som holdt man en appelsin 

fast under hagen. 

Særligt når man ligger på bolden med hovedet frit, skal man undgå at enten tabe hovedet, så 

det ryger bagover, eller spænde for meget i halsen og trække hovedet fremad eller opad. 

 

 

 

TEST AF MAVESTYRKE OG NEUTRALSTILLING I LÆND 

Evnen til at bevare neutral stilling i rygsøjlen kan kontrolleres via en nem 

test på gulvet: I rygliggende stilling løftes og bøjes benene til 90 graders  

bøjning i hofte og knæ og den tværgående mavemuskel holdes spændt. 

Et eller begge ben sænkes mod gulv, så foden rører gulvet let.  

Hvis ryggen begynder at svaje, er der utilstrækkelig spænding og kontrol.  

Begyndere starter testning og træning med at holde lænden helt i gulvet.  

Øvede benytter neutral stilling, med naturligt lændesvaj, hvor det er muligt  

at få en finger ind under lænderyggen, men ikke hele hånden. 
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BALANCETRÆNING 

 

Træning af balancen som hører under koordinationsevnen, er en vigtig del af grundtræningen. 

Både børn, unge, voksne som ældre, har brug for træning af balancen, både for at få en bedre 

kropskontrol i hverdagen, for at forbedre præstationsevnen i idræt og for at nedsætte risikoen 

for fald og skader. Balanceøvelser af skiftende art og intensitet bør derfor være en naturlig del 

af træningen, fordi det sætter én i stand til at løse en lang række bevægelsesopgaver og desu-

den kan øge styrken og stabiliteten i underbenene omkring ankelled og knæ. 

 

Balancetræning kaldes også proprioceptiv træning, der involverer bevægelses- og stillingssan-

serne, proprioceptorerne. Disse sanser, der er knyttet til muskler, led og sener, samt det indre 

øre – hovedets stilling påvirker balancen – hjælper én med at holde balancen, skifte retning,  

og opfatte, hvor kropsdelene befinder sig. 

 

Balanceevnen kan trænes med statiske balancer, stillestående, og dynamiske balancer, med 

bevægelse af krop og lemmer: 

Statiske balancer kan foregå på et fast underlag, som gulvet, eller på et bevægeligt underlag, 

som bolden, med diverse krops- og armstillinger. 

Dynamisk balance kan trænes ved bevægelsesserier, på gulvet eller bolden, med pludselige 

retningsskift, forskydning af kroppen og opbremsning til stilstand.  

Eller mens man er på bolden, kan en makker forsøge at bringe én ud af balance, eller man kan 

kaste og modtage en medicinbold eller udføre andre sportsbevægelser. 

Progressionen i balancetræning er fra statiske til dynamiske balancer, dernæst øges sværheds-

grad og hastighed. 

 

Balancen optrænes ligesom andre kapaciteter progressivt. Derfor skal man først kunne holde 

balancen på gulvet før bolden tages i brug. Dernæst startes boldtræning på letteste niveau og 

gradvist øges sværhedsgraden. Eksempel: 

 

• Siddende på bold, fra fødder i bredstående til samlet stilling 

• Siddende på bold, med hæle i gulvet, tæer løftet, så understøttelsesfladen er mindre 

• Siddende på bold, en fod i gulvet, det andet ben løftet, først lidt, efterhånden mere 

• Firknæstående på bold 

• Knæstående på bold 

• Stående på bold 

 
 
Stort set alle kan have gavn af balancetræning, men visse sygdomme og skavanker kan betyde 

at man i starten, eller periodisk, enten ikke træner eller træner på det absolut letteste niveau.                                       
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STÅENDE UDGANGSSTILLING 

 

Inden øvelserne påbegyndes, sikrer man sig, at kropsholdningen er korrekt: Set forfra forestiller 

man sig en linje tegnet ned midt gennem kroppen og om denne linje tegner kroppen, skuldre og 

hofter, et symmetrisk billede: Har man spejle, tjekkes holdningen deri.  

 

Set fra siden kan man forestille sig en lodlinje som passerer øre, skulder, hofte, knæ og ankel. 

Er den kropsholdning ikke tilstede, bør der før træning foretages korrektion eller laves øvelser, 

som kan medvirke til den rigtige kropsholdning. 

 

 

Fokuspunkter for den stående udgangsstilling på gulv: 

 

• Ben er i skulderbredde, hoftebredde eller forskudt stilling. 

• Fødderne peger fremad eller let udad. 

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

• Knæene har samme retning som fødderne.  

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

• Bækkenbundsmuskulaturen spændes ved behov.  

• Den tværgående mavemuskel spændes ved behov. 

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

• Rygsøjlen er i neutral stilling med naturligt lændesvaj. 

• Skulderbladene er i neutral stilling, ikke fremad eller udad.  

• Skuldrene holdes sænkede og i samme højde. 

• Halsen/nakken er i neutral stilling.  

• Tungen i hvilestilling i ganen bag fortænder. 

 

 

 

 

For at kunne udføre boldøvelser rigtigt kræver det, at man  

 

1) har en korrekt kropsholdning og  

2) kan holde balancen i siddende og liggende udgangsstilling på bolden. 

 

Kan man ikke det, bør disse områder og færdigheder optrænes, inden man  

går videre med træningen og mere krævende boldøvelser.  
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SIDDENDE UDGANGSSTILLING  

 

Den siddende stilling er ofte udgangspunktet for boldtræningen. Fordelen er, at i denne stilling 

er kroppen oprejst, i en ’normal’ stilling, hvilket sikrer en blid start på boldtræningen.  

Desuden kan den trænende lettere holde øje med instruktørens demonstrationer, eller egen 

udførelse i et spejl, når overkroppen og hovedet er oppe. 

 

I modsætning til hvad man måske skulle tro er den siddende stilling ikke den mest skånsomme 

for ryggen. Der hvor rygsøjlen er mindst belastet er under den liggende stilling og den stående 

stilling. Det er værd at huske på i hverdag og træning, især hvis man døjer med rygproblemer. 

 

Selvom den siddende stilling i sig selv er mere belastende for ryggen end den stående, forbed-

res den ved at man sidder på en stor bold, eller på en stol med en skråpude, der åbner vinklen 

mellem lænd og ben, eller i hugsiddende stilling. 

Desuden, når man sidder på en stor bold, laver kroppen konstant justeringer for at opretholde 

balancen, der til gengæld holder musklerne i gang og øger blodgennemstrømningen, hvilket 

ryggen har godt af. 

 

 

Fokuspunkter for den siddende udgangsstilling: 

 

• Benene er i bredstående, i skulderbredde, hoftebredde eller samlede  

      (afhænger af øvelsen og hvor meget man ønsker at udfordre balancen). 

• Fødderne er solidt plantet i gulvet. 

• Knæene i samme retning som fødderne.  

• Bækkenbundsmuskulaturen spændes ved behov. 

• Den tværgående mavemuskel spændes ved behov . 

• Bækken og hofter holdes i vandret, også ved støtte på kun et ben.  

• Rygsøjlen i neutral stilling med naturligt lændesvaj. 

• Skulderbladene er i neutral stilling, ikke fremad eller udad.  

• Skuldrene holdes sænkede og i samme højde. 

• Halsen/nakken i neutral stilling. 

• Tungen i hvilestilling i ganen bagved fortænderne. 

• Hænderne kan hvile på bold, ben eller krop. 
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RYGLIGGENDE UDGANGSSTILLING 

 

Fokuspunkter for den rygliggende udgangsstilling: 

 

• Benene er i bredstående, i skulderbredde, hoftebredde eller samlede; afhænger af øvelsen 

og hvor meget man ønsker at udfordre balancen. 

• Fødderne er solidt plantet i gulvet. 

• Knæene i samme retning som fødderne.  

• Bækkenbundsmuskulaturen spændes ved behov.  

• Den tværgående mavemuskel spændes ved behov. 

• Rygsøjlen i neutral stilling med naturligt lændesvaj (afhænger også af bold). 

• Lænderyggen hviler henover midten af bolden, så navlen er over toppen af bolden.  

Det er udgangsstillingen for traditionelle mavebøjninger på middel niveau.  

Flyttes støttepunktet, ændres øvelsen. Støttepunkt må ikke være højere end skulderblade. 

• Bækkenet holdes i neutral stilling. 

• Skulderbladene i neutral stilling, ikke fremad eller udad.  

• Skuldrene holdes sænkede og i samme højde. 

• Halsen/nakken i neutral stilling. 

• Tungen i hvilestilling i ganen bagved fortænderne. 

• Hændene er på lårene, ned langs siden, foldet på bryst eller støttet let til siden af hovedet. 

 

• Obs.: Enkelte motionister finder det ubehageligt at læne kroppen og hovedet for meget 

bagover. Man kan føle at man mister orienteringen, bliver varm i kinderne eller lidt svimmel.  

Derfor anbefales i starten ofte incline stillingen, en halvsiddende stilling (se venstre foto), 

hvor man er mere oprejst. Herfra kan man gradvist bevæge sig længere bagud. 
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MAVELIGGENDE UDGANGSSTILLING 

 

Fokuspunkter for den maveliggende udgangsstilling: 

 

• Benene er i skulderbredde, hoftebredde eller samlede (afhænger af øvelsen og hvor meget 

man ønsker at udfordre balancen). 

• Tæerne er solidt plantet i gulvet. 

• Knæene i samme retning som fødderne.  

• Bækkenbundsmuskulaturen spændes ved behov.  

• Den tværgående mavemuskel spændes (det letter tryk på maven). 

• Navlen er centreret over toppen af bold, rygsøjlen i neutral stilling med naturligt lændesvaj.   

Afhængigt af kropshøjde, benlængde og boldstørrelse kan man være nødt til at forskyde sig 

lidt for at være i balance.  

• Skulderbladeneholdes neutralt, ikke fremad eller udad.  

• Skuldrene holdes sænkede og i samme højde. 

• Halsen/nakken i neutral stilling. 

• Tungen i hvilestilling i ganen bagved fortænderne. 

• Hænderne på gulv, på bold, foldet på bryst eller støttet let til siden af hovedet. 

 

• Man rejser sig langsomt og gradvist, når man skal op fra den maveliggende stilling, så man 

ikke bliver svimmel.   

 

• Obs.: Når hænderne sættes i gulvet, eksempelvis under en planke, hvor man går frem og 

tilbage på hænderne, kan det irritere håndleddet. Det er ikke unaturligt, fordi håndleddet er 

et lille led og det er sjældent, at man i hverdagen støtter kropsvægten herpå.  

Derfor skal håndleddet gradvist styrkes under de øvrige øvelser, så det kan blive stærkere. 

Indtil det sker, skal man benytte sig af rolige, kontrollerede bevægelser og undlade at tage 

for mange gentagelser eller holde statiske stillinger for længe. 
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SIDELIGGENDE UDGANGSSTILLING 

 

Fokuspunkter for den sideliggende udgangsstilling: 

 

• Benene er strakte. Eller underste ben bøjet med underben i gulvet (lettere; se venstre foto). 

• Benene er forskudt fra hinanden, bredstående eller lige foran og bagved hinanden, eller 

over hinanden. Obs.: I den sideliggende stilling kan det være en fordel at have fødderne på 

en gummimåtte, yogamåtte eller en tæppestump for at undgå, at fødderne glider. 

• Fødderne hviler på siden af foden eller øverste fod er let drejet, så fodfladen er i gulvet.  

• Knæene i samme retning som fødderne.  

• Bækkenbundsmuskulaturen spændes ved behov.  

• Den tværgående mavemuskel spændes ved behov. 

• Rygsøjlen i neutral stilling med naturligt lændesvaj. 

• Taljen hviler henover midten af bolden, så navlen er omtrent over toppen af bolden.  

Dette er udgangsstillingen for almindelige sidebøjninger. Flyttes støttepunktet højere op, 

ved at man flytter længere ned på bolden, ændres øvelsen.  

• Skulderbladene holdes neutralt, ikke fremad eller udad.  

• Halsen/nakken i neutral stilling. Obs.: I sideliggende stilling bør man være ekstra opmærk-

som, fordi man har en tendens til at sidebøje halsen og hovedet op til lodret stilling. 

• Tungen i hvilestilling i ganen bagved fortænderne. 

• Den underste hånd støtter i gulvet eller har fat om bold, mens øverste arm hviler langs side. 

Eller begge hænder hviler på lår, er foldet på brystet eller støtter let til siden af hovedet. 

 

• Obs.: Ved støtte på hånden kan håndleddet irriteres, særligt hvis man er i ubalance og 

presser hårdt med hånden. Det er ikke unaturligt, fordi håndleddet er et lille led og det er 

sjældent, at man i hverdagen støtter kropsvægten herpå. Derfor skal håndleddet gradvist 

styrkes under de øvrige øvelser. Indtil da skal man undgå at støtte for meget af krops-

vægten på hånden og undlade at holde stillingen for længe. 
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TRÆNINGSTEKNIK 

 

Den optimale træningseffekt afhænger af forståelse for den aktuelle øvelse og principper om: 

 

• Muskelkontrol 

• Korrekt løfteteknik 

• Fuldt bevægeudslag 

• Udførelse  

 

 

MUSKELKONTROL 

 

Musklerne skal spændes bevidst under begge øvelsens faser, både koncentrisk og excentrisk, 

og der skal være flow i hver repetition og sæt; flydende ensartede bevægelser uden pauser i de 

to yderstillinger. I statiske stillinger bør kropsstammen være spændt; træk vejret regelmæssigt. 

 

 

KORREKT LØFTETEKNIK 

 

Korrekt løfteteknik er løft af redskaber med rigtig teknik i forhold til den pågældende øvelse og i 

forhold til løft og transport af bænke, bolde, vægtstænger og andet tungere udstyr: 

 

Gå tæt ind til bold eller redskab og stå solidt fast. Tag fast med et godt greb og hold håndledene 

strakte, i neutral stilling. Løft redskabet op tæt ved kroppen. Løft med ben og arme, ikke ryggen.  

Redskaber bæres tæt ved kroppen.  

 

 

FULDT BEVÆGEUDSLAG 

 

Leddets udformning afgør sammen med vævet omkring det, hvor stort et bevægeudslag, range 

of motion (ROM), der er muligt. Musklerne bør trænes i hele det naturlige bevægeudslag. 

 

 

UDFØRELSE 

 

For at sikre den bedst mulige træningsteknik skal man sørge for korrekt udgangsstilling, med 

nakke, ryg, skulderblade og bækken i neutral stilling og undgå låsning af albuer og knæ. 
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FORHOLDSREGLER OG SIKKERHED 

 

Boldtræning kan ikke læres ved blot at læse en tekst. Det anbefales derfor, at man går forsigtigt 

til værks med træningen – under vejledning af en boldkyndig træner de første gange.  

 

Fokuspunkter relateret til sikkerhed og velbefindende under boldtræning: 

 

• Inden boldtræningen påbegyndes, bør man rådføre sig med sin læge 

eller anden behandler.  

 

Boldtræning kan næsten altid anbefales, men ved visse risikofaktorer, 

sygdomme, handicap eller skavanker, eller graviditet, skal træningen 

tilpasses eller modificeres.  

 

Ved boldtræning udfordres balancen og sanser i særlig grad og enkelte 

lidelser kan blive provokeret herved. 

 

• Svagere målgrupper, blinde og svagtseende og personer med meget 

dårlig balance, bør ikke starte boldtræning alene.  

Der skal være en træner, behandler eller anden kvalificeret person  

tilstede, klar til at hjælpe. 

 

• Uanset alder og form: Når man starter på boldtræning, begynder man 

altid med de letteste øvelser først, så man gradvist vænner sig til træ-

ningen og forbedrer balancen, før man laver sværere øvelser. Derved 

undgås fald og uheld, akutte skader, og at man mister modet.  

 

• Opstår der under træning smerter eller ubehag, stoppes træningen 

straks. Øvelsen ændres eller træningen indstilles afhængigt af  

problemets art. 

 

• Håndleddene kan irriteres under boldtræning. Man kan i starten nøjes 

med få gentagelser, mindske belastningen (mindre vægt på hænderne) 

og holde hyppige pauser. 

 

• Knæene kan overbelastes eller irriteres ved overstrækning, dybe ben-

bøjninger eller rotation. Det kan undgås ved at spænde lårmusklerne, 

bøje benene med kontrol og holde knæene på linje med fødderne. 
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• Under holdtræning er det kutyme, at instruktøren opfordrer deltagerne til 

at drikke vand løbende, men ikke under boldtræning.  

 

Man bør undgå, at vand – eller mad – skvulper rundt i maven under  

boldtræningen, derfor skal man helst undlade at indtage væske, eller  

føde, lige før træningen og under træningen.  

 

• Bolden kan trykke lidt på maven under maveliggende øvelser; det kan 

føles lidt ubehageligt.  

Det bedste råd er at spænde den tværgående mavemuskel og undgå at 

ligge for tungt på bolden. Eventuelt kan man holde små pauser for at 

lette trykket. 

 

• Under rygliggende øvelser strækkes kroppen meget og det kan påvirke 

maven. Enkelte deltagere kan føle ubehag.  

Det kan hjælpe at spænde den tværgående mavemuskel, undgå at  

ligge i samme stilling alt for længe på ryggen og undlade meget store 

bevægeudslag. 

 

• Enkelte trænende kan få kvalme. Det er ikke unaturligt, når kroppen 

bliver strakt helt og hovedet hænger nedad.  

 Det forsvinder normalt efterhånden som teknikken bliver bedre.  

Enkelte vil dog fortsat fornemme det af og til. I de tilfælde kan man be-

grænse bevægeudslaget og eventuelt holde pauser.  

 

• Ved svimmelhed skal man stoppe og rejse sig langsomt op i siddende 

stilling og, eventuelt, roligt stå af bolden.  

 

 For at undgå svimmelhed kan man under traditionelle dynamiske  

mave- og lænderygøvelser undlade at lave meget store bevægeudslag, 

så kroppen og hovedet ikke kommer for langt bagover eller forover. 

 

• Alle kan have en ’dårlig’ dag, hvor balanceevnen ikke er så god som 

den plejer. Det skal man tage helt roligt. Når man fornemmer det,  

holder man sig til de lidt lettere øvelser for ikke at komme til skade og 

næste gang er man oftest klar til mere udfordring igen. 
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• Ved skift fra en øvelse til en anden, en såkaldt overgang eller transition, 

skal det foregå i et behersket tempo og en eventuel instruktør skal for-

klare tydeligt, hvordan man kommer fra den aktuelle øvelse videre til 

den næste øvelse. 

  

Hvis øvelsesskift, overgang til en ny stilling, går hurtigere end man kan 

styre bevægelsen, kan man falde af bolden. Undgå det. 

 

• Sørg for at der er rigelig plads omkring bolden. Der skal være plads til 

at kroppen, arme og ben kan bevæge sig frit i alle retninger og hvis 

bolden skal flytte sig under træningen, skal der være tilstrækkelig plads 

til dette.  

 

Hvis man laver øvelser, hvor der er en vis risiko for at man kan miste 

balancen og falde, skal der være helt fri bane for bolden og kroppen.  

 

• Gulvet må ikke være glat. Benyt eventuelt en måtte eller yogamåtte som 

underlag.  

 

Bemærk, at hvis man stemmer fødderne i gulvet for at presse kroppen 

mod bolden, kan man, hvis gulv og bold er meget glatte, komme til at 

skyde bolden ud, væk fra kroppen så man falder ned på gulvet. Sørg  

for, at bolden ligger relativt fast og vær forsigtig, når der lægges pres på.  

 

 

 
Dynamisk boldtræning med store forflytninger og store bevægeudslag kræver masser af plads.  

Her boldopvarmning under Boldtræning kursus i DGI-huset, Århus, 2004 (foto: Lene Nord). 
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• Beklædningen til boldtræningen skal være behageligt træningstøj. Det 

må ikke snære og heller ikke sidde for løst, så det flagrer omkring krop-

pen eller sidder i vejen. Desuden er det bedst med træningstøj af et 

materiale, der ikke er for glat, da man ellers glider af bolden. 

 Undgå at langt hår bliver fanget af bolden. Saml det i en knude.. 

 

• Benyt kun indendørs fodtøj ved boldtræning og sørg for at tørre sko-

såler af for småsten, glasskår eller lignende, inden fødderne sættes på 

boldoverfladen, så bolden ikke punkterer. Alternativt trænes der i bare 

fødder. 

 

• Under stående øvelser på bolden benyttes træningssko. I strømper, 

sokker, danse tights eller med bare fugtige fødder kan man glide og 

komme til skade.  

 

 Nogle øvelser kan udføres med bare fødder, men fødderne skal være 

helt tørre og man skal være ekstra opmærksom undervejs, når man  

bliver varm, så man ikke mister fodfæstet. 

 

• Kommer der sved på bolden under træningen, skal det tørres af, så 

man ikke rutsjer af. 

 

 

 

Nogle motionister foretrækker at bære sko, andre kan bedst lide at have bare fødder. Så længe fødder er tørre så 
de ikke glider og sko er til indendørs brug og helt rene, vælger man helt frit under boldtræning – selvfølgelig med 
skelen til øvelsens karakter. Her kropsstem på Boldtræning kursus i DGI-huset i Århus, 2004 (foto: Lene Nord). 
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KAPITEL 5 | Programdesign 
           
 

 

Boldtræningen kan udformes på et utal af måder for at give en virksom og motiverende træning, 

men væsentligt er at træningen planlægges fornuftigt ud fra principper inden for træningslære.  

 

Boldtræning som del af grundtræning i idræt skal planlægges nøje. Det enkelte træningspas 

skal udformes i detaljer og passe ind i den overordnede træningsplan, så boldtræningen med 

hensyn til øvelser, intensitet og tidsforbrug harmonerer med den øvrige træning og eventuel 

konkurrence- eller kampaktivitet. 

Når boldtræning inddrages i forbindelse med motion, er der ikke de samme stringente rammer 

for indhold og form, men der er krav til, at instruktøren formår at vælge de rigtige øvelser til mål-

gruppen og vise dem på det laveste niveau, så der startes på den bedste, sikreste, måde.  

 

Inden man påbegynder boldtræning, eller anden træning, er det en fordel at få foretaget en 

holdningsanalyse, og eventuelt en fysisk test, for at etablere udgangsformen og undersøge om 

der er muskulære ubalancer, der skal korrigeres inden start på træning.  

Kroppen er kun så stærk som det svageste led. Hvis man påbegynder træning med en eller 

flere fysiske skavanker, kan træningen ende med at gøre det værre. Derfor bør man være fri for 

ubalancer, inden boldtræning påbegyndes. Dernæst skal holdningen og teknikken være korrekt, 

så man sikrer sig en træning uden risiko for skader og overbelastning. 

 

Træningsmængden styres via følgende faktorer: 

 

Frekvens, antal træningsgange per uge 

Intensitet, hvor hård belastning, hvor høj hastighed, hvor høj sværhedsgrad 

Tid, træningens varighed 

 

 

PROGRAMVARIABLE 

 

Faktorer som påvirker det enkelte program i både en-til-en- og holdtræning: 

 

• Øvelser 

• Repetitioner 

• Sæt 

• Hastighed 

• Pauser 
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ØVELSER 

 

Øvelserne vælges med hensyntagen til målgruppen og målsætning. Boldøvelser findes i lette 

udgaver, for begyndere og svagere målgrupper, og i særligt avancerede, komplekse, versioner 

specielt for veltrænende med særlig boldtræningserfaring. 

 

Ud over at der på forhånd udvælges en bestemt øvelse, kan instruktøren under træningen vise 

den samme øvelse i sværhedsgraderne let, middel og svær, så hver enkelt motionist får mulig-

hed for at træne på et niveau, der er passende. 

 

Belastningen i øvelsen kan varieres, fra let, over middel til tung, via tilføjelse af enten en ydre 

belastning eller ændring af momentarmen, vægtstangsarmen. 

 

Per træningsgang kan man, når øvelserne er enkle og ikke for intensive, udføre 10-16 øvelser, 

som i et traditionelt fitness træningspas. 

 

Udfører man derimod boldøvelser, som er meget udfordrende, er det anbefalede øvelsesantal 

per træning maksimum seks (Swiss Ball Training, Paul Chek). Dette er for at forhindre træthed 

og følgende usikker og fejlagtig udførelse.  

Udfordrende færdigheder er eksempelvis øvelser som firknæstående modsat arm-modsat  

ben-løft eller squat, benbøjninger, oppe på bolden. 

 

 

REPETITIONER 

 

Antal gentagelser, repetitioner, er afgørende for træningseffekten. Generelt gælder det, at 1-8 

gentagelser træner styrke og 12-20 gentagelser (og derover) træner udholdenhed. I traditionel 

motionstræning vælger man normalt et kompromis midt imellem; 8-12 gentagelser. 

 

Da boldtræning er ret intensivt og involverer flere muskler end styrketræning i almindelige  

styrkemaskiner, er et fornuftigt gentagelsesantal i boldtræning cirka otte gentagelser. 

Afhængigt af ens form og øvelsens art kan man tage færre eller flere gentagelser end dette. 

 

For at øge træningsmængden eller -belastningen kan man i starten øge antallet af gentagelser, 

men når et vist antal er nået, anbefales det at øge sværhedsgraden eller belastningen i stedet, 

så man ikke når op på alt for mange gentagelser.  

 

Obs.: En træner kan pege på et fornuftigt gentagelsesantal, men det er op til udøveren selv at 

stoppe, når der ikke kan udføres flere gentagelser med korrekt holdning og teknik. 
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SÆT 

 

Sæt er en gruppe af gentagelser. I holdtræning tager man ofte kun et sæt af hver øvelse, mens 

man i fitnesstræning med vægte og maskiner normalt tager tre sæt af hver øvelse. 

Et enkelt sæt giver en fin effekt, især i starten, mens 2-4 sæt sikrer ekstra styrkefremgang. 

 

Afhængigt af hvilke øvelser der er valgt, om det er isolationsøvelser med fokus på en enkelt 

muskelgruppe eller komplekse øvelser, hvor mange muskler er involverede, kan man veksle 

mellem at tage et sæt af en øvelse og to eller flere sæt af andre øvelser. 

 

 

HASTIGHED 

 

Øvelseshastigheden påvirker både sværhedsgraden og træningseffekten. Generelt træner man 

som begynder i styrketræning altid i et moderat tempo. På den måde kan man nå at spænde 

musklerne og kontrollere bevægelsen. 

 

I motionsstyrketræning er øvelseshastigheden typisk to sekunder koncentrisk, musklen 

forkortes, og to til fire sekunder excentrisk, musklen forlænges.  

I boldtræning vil hastigheden i starten, under nogle øvelser, være langsommere, omkring 

fire til seks sekunder per kontraktion, muskelsammentrækning.   

  

Som i anden træning kan man for at øge intensiteten sætte øvelseshastigheden op, men i bold-

træning gælder det dog i mange tilfælde, at hvis øvelseshastigheden bliver langsommere, bliver 

udfordringen større, fordi man skal holde balancen i længere tid.  

Derfor skal man fra øvelse til øvelse vurdere hvad effekten vil være, hvis hastigheden ændres. 

 

Dynamiske muskeltræningsøvelser udføres et antal gange med en vis hastighed, mens statiske 

øvelser holdes et vist antal sekunder.  

 

 

PAUSER 

 

For ikke at trætte musklerne og nervesystemet alt for meget, skal der være pauser imellem de 

enkelte øvelser. Det kan opnås ved enten at 1) stoppe helt op og holde en pause, 2) lave lette 

stræk mellem sæt og øvelser eller 3) træne en anden muskelgruppe i mellemtiden, så man hele 

tiden er i gang, men med skiftende muskelgrupper.  

Ved balancetræning og avancerede øvelser med bolden er mange muskler aktive på samme tid 

og derfor kan det være nødvendigt at holde en længere, fuldstændig pause (uden aktivitet). 




