
Konditionstræning uden redskaber

 
 

1. Boksning #8666

Stå med god afstand mellem fødderne og armene i bokseposition foran
kroppen. Hav en stol bag dig som sikkerhed. Boks i højt tempo ved at
strække armene skiftevis ud med knyttede næver foran kroppen. Boks
både frem og op. For at få mere modstand i øvelsen, kan du tage en
vægt i hænderne.

 
 

2. Sprællemand UDEN hop - røre ankler #8668

Stå med samlede fødder. Hav evt. en stol bag dig som sikkerhed.
Bevæg armene ud til siden og op over hovedet, derefter hurtigt ned til
begge ankler, mens du går ned i knæ. Bevæg armene op og ned i højt
tempo, mens du bøjer og strækker benene. For at få mere modstand i
øvelsen, kan du have en vægt i hver hånd.

 
 

3. Dyb knæbøjning (Squat) #13181

Stå med god afstand mellem fødderne og armene strakt foran dig. Støt
evt. hænderne på en stoleryg el. lign. Bøj langt ned i knæene og skub
dig helt op til strakt hofte i en eksplosiv bevægelse. Kig lige frem
gennem hele bevægelsen. Gentag i højt tempo. 

 
 

4. Udfald til siden #8820

Start med samlede fødder. Støt evt. på en stoleryg el. lign. med dine
hænder. Tag et langt skridt ud til siden og læg vægten ud over foden.
Sæt af og kom tilbage til midten igen. Skift side og gentag i højt tempo. 

 
 

5. Dynamisk Mountain Climber #9241

Start i en plankeposition med strakte arme. Træk knæet op til albuen og
herefter retur, skiftevis højre og venstre ben. Øg tempoet i forhold til
ønsket intensitet. Du kan placere dine hænder på gulvet eller på en stol.

https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&hidesmb=true&ex=8666

https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&hidesmb=true&ex=8668

https://exorlive.com/video/?culture=da-
DK&hidesmb=true&ex=13181

https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&hidesmb=true&ex=8820

https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&hidesmb=true&ex=9241

Fysioterapi Ry
Konditionstræning stående  
For: Marianne Borne Af: Marianne Borne

ExorLive.com 25-03-2020 @ 11:39 Side 1 af 1 Vis video

https://exorlive.com/video/?

https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&hidesmb=true&ex=8666
https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&hidesmb=true&ex=8666
https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&hidesmb=true&ex=8668
https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&hidesmb=true&ex=8668
https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&hidesmb=true&ex=13181
https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&hidesmb=true&ex=13181
https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&hidesmb=true&ex=8820
https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&hidesmb=true&ex=8820
https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&hidesmb=true&ex=9241
https://exorlive.com/video/?culture=da-DK&hidesmb=true&ex=9241
https://exorlive.com/video/?ex=8666,8668,13181,8820,9241&culture=da-DK&hidesmb=true

