
Dissen øvelsene vil styrke ryggmuskulaturen din og tøye stramme muskler som fører til blant annet ryggsmerter.

 
 

1. Katten
Stå på alle fire med knær rett under hofter og håndledd rett under skuldre. Stram
magemusklene, se inn mot magen og krum hele ryggen opp mot taket. Pass på
at du også krummer i korsryggen, ikke bare i øvre del av ryggen. Hold noen
sekunder og slipp tilbake til utgangsposisjon. Repeter ca 5 ganger.

 
2. Firefotstående diagonalstrekk
Stå på alle fire på en matte. Hold ryggen rett under hele øvelsen. Strekk motsatt
arm og ben samtidig. Gjenta med motsatt side. Behold aktive magemuskler hele
tiden, så du unngår for mye svai i ryggen når du strekker. Denne øvelsen styrker
både rygg og mage, balanse og kroppskontroll. Gjenta ca 5 ganger på hver side.

 
 

3. Seteløft
Ligg på rygg, bøy begge beina og la føttene hvile på matten. Stram mage og
press hele korsryggen ned i gulvet. Beholde denne aktiviteten i magemusklene og
løft setet opp fra matten til det er en strak linje mellom skuldre og knær. Hold i 10
sekunder, gå tilbake til utgangsposisjon. Gjenta 10 ganger. Styrker rygg og
setemuskler.

 
4. Tøying setemuskler
Ligg med det ene benet krysset over det andre, slik at ankelen hviler på motsatt
kne. Hold omkring låret og trekk det mot brystet til du kjenner at det strekker i
setemuskulaturen. Denne øvelsen gir mer fleksible setemuskler og dermed
mindre belastning på leddene nederst i ryggen. Hold 30 sek. og bytt ben.

 
5. Tøying hoftebøyer
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.

 
6. Mageliggende rygghev 3
Ligg på magen med armene ned langs siden. Knip setet sammen og stram
ryggmuskulaturen og løft overkroppen og armene opp fra gulvet. Hold stillingen i
3-5 sek. og senk overkroppen tilbake. Hvil tilsvarende før du gjentar øvelsen.

 
 

7. Squat to stand
Sitt på huk og ta tak i skotuppene med hendene. Strekk så ut i knærne mens du
hele tiden holder tak i skoene dine. Senk rolig ned til huksittende igjen. Hold et par
sekunder i hver posisjon. Ca 10 repetisjoner.
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