
Her skal du bruge en elastik.

 
 

"Dobbelthage" 1 - Klik for Video
http://exorlive.com/video/?culture=da-DK&ex=3130

Øvelsen kan udføres siddende såvel som liggende. Træk
hagen ind og lav "dobbelthage", uden at bøje hovedet
fremover. Hold stillingen i ca. 15 sek. og hvil tilsvarende,
før øvelsen gentages.

Sæt: 3 , Reps: 8

 
 

Stående skulderløft m/elastik - Klik for Video
http://exorlive.com/video/?culture=da-DK&ex=543

Stå med midten af elastikken under fødderne, armene
ned langs siden og et håndtag i hver hånd. Løft skuldrene
op til ørerne og sænk dem roligt tilbage.

Sæt: 3 , Reps: 10

 
 

Stående sideløft m/elastik 1 - Klik for Video
http://exorlive.com/video/?culture=da-DK&ex=553

Fastgør midten af elastikken under fødderne. Armene
hænger ned langs siden med et håndtag i hver hånd.
Håndfladerne vender mod kroppen. Armene løftes ud til
siden og op til de er vandrette. Før armene roligt tilbage
til udgangspositionen og gentag.

Sæt: 3 , Reps: 10
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Pil og bue m/elastik - Klik for Video
http://exorlive.com/video/?culture=da-DK&ex=6559

Hold elastikken i udstrakt arm foran dig (som om det
skulle være en pil og bue). Stram elastikken ved at du
fører armen bagud samtidig med at du drejer let i
overkroppen, indtil albuen peger ret bagud. Hold
stillingen nogle sekunder og slip langsomt tilbage til
udgangsstillingen. Gentag øvelsen med modsat arm.

Sæt: 3 , Reps: 10

 

Bryst 1 - Klik for Video
http://exorlive.com/video/?culture=da-DK&ex=320

Stå med siden til en dørkarm eller lignende. Stræk den
ene arm ud og placér underarmen mod dørkarmen på
højde med hovedet. Drej kroppen langsomt væk fra
dørkarmen til der mærkes et godt stræk i
brystmuskulaturen. Hold 30 sek. og byt arm.

Varighed: 30 sek., Sæt: 3 , Reps:         , Pause:        

 

Nakke 2 - Klik for Video
http://exorlive.com/video/?culture=da-DK&ex=419

Placér den ene hånd på hovedet og lad det hænge ned
mod skulderen. Derefter drejes hovedet lidt mod denne
skulder. Træk forsigtig ned mod brystet, således at det
strækker i nakken på modsat side. Sørg for at sænke den
modsatte skulder. Hold stillingen 30 sek. Gentag til den
anden side.

Varighed: 30 sek., Sæt: 3 , Reps:         , Pause:        
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Stræk af nakke 1 - Klik for Video
http://exorlive.com/video/?culture=da-DK&ex=7656

Stå eller sid. Hold en hånd over kravebenet. Bøj nakken
til modsatte side af den side du holder hånden på og
roter hovedet til samme side som nakken er bøjet til.
Blikket rettes nedad. Mærk at det strækker på forsiden af
nakken. Hold ca 30 sek

Varighed: 30 sek., Sæt: 3 , Reps:         , Pause:        
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