Backman Klinikken
Av: Mikaela Backman

RYGGHELSE (egen kroppsvekt)
Øvelse

Illustrasjon

Treningsfokus

Øvelsesdata

Kommentar

1
Firfotstående
krum - svai 1

Stå på alle fire. Krum ryggen og se ned. Hold
4-5 sek. Svai ryggen og se opp. Hold 4-5
sek. Hvil tilsvarende.

2
Diagonalhev 2

Stå på alle fire på en matte. Strekk ut
motsatt arm og bein. Forsøk å holde kroppen
stabil. Bytt deretter side.

3
Bekkenvipp

Ligg på ryggen med bøyde knær og føttene
på gulvet. Press korsryggen ned mot gulvet
og vipp bekkenet mot deg. Herfra vippes
tilbake ved at du presser baken ned mot
gulvet, slik at du til sist svaier i korsryggen.

4
Seteløft 3

Ligg på ryggen på en matte med armene
langs siden og strake bein. Bøy i knærne og
plassér føttene under knærne. Aktiver
magemuskulaturen og løft setet opp til du
har en rett linje gjennom kroppen fra kne til
skulder. Senk deg langsomt ned igjen og
gjenta.

5
Liggende
bekkenrotasjon 2

Ligg på ryggen med 90 grader i hofte og
knær. Hold armene ut til siden. Roter
bekkenet og benene vekselvis mot høyre og
venstre. Sørg for å holde benene samlet.

6
Styrke og
stabilitet i
brystrygg 1

Pust inn, spenn så bekkenbunn,
setemuskulatur og trekk skulderbladene inn
mot ryggsøylen og pust ut. Strekk fingrene
nedover mot føttene og løft samtidig armer
og overkropp akkurat over gulvet. Se ned i
matten, ha lang nakke og hold føttene i
kontakt med underlaget. Hold stillingen og
pust inn, vent tilbake til utgangsstilling på
utpust.
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7
Rygg 6

Sitt på knærne og senk overkroppen ned
mot lårene. Strekk armene over hodet, kjenn
at det strekker i ryggen og hold stillingen i 30
sek.

8
Sideliggende
bekkenhev 3

Ligg på siden med bøyde knær og støtte mot
den ene albuen. Finn nøytralstillingen av
ryggen og bekken. Lag "flat mage" og hev
bekkenet til kroppen er strak. Hold i 10-15
sek. og hvil tilsvarende. Gjenta mot motsatt
side.

9
Hoftebøyer 1

Plasser det ene kneet i gulvet og stå med
oppreist overkropp. Støtt deg mot låret og
press hoften fram til du kjenner strekket på
framsiden av hoften. Hold 30 sek. og gjenta
øvelsen med det andre benet.

10
Uttøyning av
flanke og skuldre

Pust inn og løft den ene armen opp over
hodet med lett albuebøy. Pust ut og bøy
kroppen sideveis med lik vekt i begge bein.
Underkroppen bevarer utgangsstillingen og
bevegelsen skal skje fra hoftekammen og
opp. Pust inn og strekk øverste arm
ytterligere mot taket. Pust ut og vend tilbake
til utgangsstilling.

Se video av øvelsene

