
Træningen tager 27,5 min. 
Hver øvelse udføres i 30 sekunder og bygges op som en pyramide således: 

Øvelse 1 - 30 sek pause
Øvelse 1 + 2 - 30 sek pause
Øvelse 1 + 2 + 3 - 30 sek pause
Øvelse 1 + 2 + 3 + 4 - 30 sek pause
Øvelse 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 30 sek pause
Øvelse 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 1,5 min pause

Når du kommer til øvelse 6 har man en længere pause hvorefter man tager den nedefra og bygger op i en
pyramide igen.

  1. Hælspark på stedet
Stå med parallelle fødder. Løb på stedet, og før hælen op mod balderne
samtidig med, at du bevæger armene.
Varighed: 30 sek.

  2. Squat - Knæbøj
Stå med fødderne i hoftebreddes afstand. Herfra føres hælen ud til siden og
dernæst tåen - således at fødderne peger let ud til siden. Spænd op i
bækkenbunden og transversus (mærkes ved at sætte fingerne ind i det
bløde ved hoftekammen). Træk halebenet ind under dig. Armene strækkes
frem foran kroppen. Bøj ned til 90 grader i knæene og pres op igen gennem
hælen. Ryggen holdes ret og blikket frem under hele bevægelsen. 
Alternativt kan den dybe stilling holdes i nogle sekunder før der presses op
igen.
Varighed: 30 sek.

  3. Hæl træk
Stå bredstående med benene og træk hælene op mod baglåret. Tag
armene med og træk dem bagud så du aktivere muskulaturen mellem
skulderbladene. 
Varighed: 30 sek.

  4. Lunges - udfald frem
Stå med samlede ben og hænderne i siden. Løft det aktive ben og fald
frem. Når foden rammer gulvet bremses bevægelsen. Benet skal føres
frem i en lige retning og ikke ind foran det bagerste ben. Ved slutstillingen
er kroppen i en dyb position. Stød fra og returnér til udgangspositionen.
Gentag med det andet ben.

Varighed: 30 sek.

  5. Bicycle crunches - "Knæ mod albue"
Stå med armene ned langs siden. Løft modsat arm og knæ og før knæet
mod albuen. Øvelsen skal udføres langsomt og kontrolleret.
Varighed: 30 sek.

Skjern Fitnesscenter/klub
Pyramide træning  
For: Corona Hjemmetræning

ExorLive.com 15-01-2021 @ 11:13 Side 1 af 2

https://exorlive.com/video/?ex=10310,1017561,8618,1017585,3275,10308&culture=da-DK&hidesmb=true


  6. Høje knæløft på stedet
Stå med parallelle fødder. Løb på stedet på tæer med høje knæløft
samtidig med, at du bevæger armene.
Varighed: 30 sek.
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