
Træning med elastik



Hvem kan bruge elastikken?
En elastik kan du bruge hvor som helst og når som 
helst; i hjemmet, på arbejdet, på ferien og mange 
andre steder. Den er lige til at putte i lommen, og 
med øvelserne i denne folder er du udstyret med 
et sæt af basisøvelser, som ruster dine arme, ben 
og din ryg til hverdagens aktiviteter. Øvelserne 
er udarbejdet til personer med let eller intet bes-
vær (bevægeapperatbesvær). Har du særlige re-
striktioner i din muskelstyrke eller bevægelighed, 
anbefaler vi at du gennemgår det med din fysio-
terapeut, så de kan blive tilpasset dine behov.

Hvad træner du med elastikken?
Træning med elastik styrker dine muskler og 
led. Bl.a. styrker du de muskler, der giver dig en 
god kropsholdning og et solidt fundament for 
dine bevægelser. Med øvelserne arbejder du 
også med balance og koordination, som også 
er vigtige at træne for at kunne bruge musklerne 
i hverdagen.

Forholdsregler
•	Hav altid grønt lys fra din læge eller behandler, 

før du går i gang med at træne.

•	Stop straks, hvis du bliver utilpas eller får 
smerter. 

•	Ved øvelser, hvor du skal træde på elastikken, 
bør du have strømpesokker eller bare fødder af 
hensyn til elastikkens holdbarhed.

Retningslinier for øvelserne
•	Lav 15-20 gentagelser af hver øvelse, eller til 

dine muskler bliver trætte. Hvis dine muskler 
blive udmattede, gør ondt eller du mangler kon-
trol over bevægelserne i øvelsen, bør du stoppe 
og gå videre til en ny øvelse.

•	Træn dette program tre gange om ugen.

•	Udfør med fordel øvelserne i den rækkefølge, 
de er vist. 

•	Du også vælge præcist de øvelser, som gør dig 
specielt godt.

•	Øvelserne skal gennemføres langsomt, roligt og 
kontrolleret.

•	Under øvelserne skal du opretholde den bedst 
mulige kropsholdning.

•	Træk vejret rytmisk sammen med øvelserne, og 
undgå at holde vejret undervejs i en øvelse.

Opbevaring
Opbevar altid din elastik et tørt og rent sted uden 
direkte sollys. Den bør vedligeholdes med talkum/
babypudder, når den føles klistret. Benyt ikke 
skarpe gentande sammen med din elastik.

Valg af elastikfarve
Ud over en elastik skal du bruge lidt plads på gul-
vet, et dørhåndtag og en stol. Farven på din elastik 
indikerer hårdheden:

Rød elastik = Hårdhed, under middel
Grøn elastik = Hårdhed, middel

Brug elastikken korrekt
I nogle øvelser er det specielt vigtigt at vikle elastik-
ken korrekt, hvorved musklerne trænes mere opti-
malt. Hvis det har betydning for øvelsen, at du vikler 
som beskrevet nedenfor, er det markeret med en * 

•	Du vikler elastikken ved at lægge den i hånd-
fladen	med	den	løse	ende	udad.

•	Så drejer du hånden ind mod dig selv, og de-
refter væk fra dig selv – så den er viklet omkring 
midten	af	hånden,	og	fingrene	er	fri.

•	Gør det så mange gange, som det er nødven-
digt.

Vikl altid elastikken rundt omkring midten af hån-
den. Du skal lige vænne dig til at vikle elastikken 
og have den omkring hænderne i starten. Elastik-
ken skal altid være let spændt fra start og under-
vejs i en øvelse.

Gode råd før du træner med elastikken



1
Øvelse *
Sæt dig rank på kanten af en stol uden armlæn. 
Læg elastikken under begge fødder, som pla-
ceres i hoftebreddes afstand. Kryds herefter ela-
stikken foran og vikl den rundt om hver håndryg. 
Bøj albuerne og hold dem ind mod kroppen med 
hænderne	 foran	maven	og	 håndfladerne	 nedad.	
Drej	udad	i	armene,	mens	du	vender	håndfladen	

opad, og mærk at du bruger musklerne i skulderen 
samt bagpå skulderbladene - og måske mær-
ker du et stræk på forsiden af skulder og bryst. 
Sørg for at sidde rank med skuldrene sænkede, 
albuerne mod taljen og hånden i forlængelse af  
underarmen. Før underarmene roligt og kon-
trolleret tilbage igen.

2
Øvelse
Bliv siddende på stolen med elastikken omkring 
ydersiden af foden ud til tæerne. Kryds den foran 
og hold fat i begge ender på lårene. Placer fød-
derne med tåspidserne pegende lidt indad. Løft 
fødderne fra gulvet og drej samtidig tåspidserne 
udad, mens du presser med ydersiden af foden 

og lilletåen imod elastikken - pres ydersiden af 
foden ud og op. Før fødderne roligt tilbage til 
gulvet igen. Bevægelsen foregår kun i fod og 
underben, knæ og lår holdes i ro. Mærk at du 
bruger både muskler og smidighed i fod og 
underben. Du træner bl.a. vigtige muskler for 
balancen.



Øvelse *
Sæt dig rank på kanten af en stol uden armlæn 
som i øvelse 1. Læg elastikken under begge fød-
der, som placeres i hoftebreddes afstand. Kryds 
herefter elastikken foran og vikl den rundt om 
hver håndryg. Bøj albuerne og hold dem ind mod 
kroppen med hænderne foran maven og hånd-
fladerne	 nedad.	 Brug	 nu	 kun	 den	 ene	 arm	 og	
drej	 udad	 i	 denne,	mens	 du	 vender	 håndfladen	
opad. Kig samtidig efter armen, så du drejer 

hoved og overkrop til samme side. Mærk at du 
bruger musklerne i skulderen samt bagpå skul-
derbladet - og måske mærker du et stræk på 
forsiden af skulder og bryst. Mærk også hvor-
dan du skal bruge mavemusklerne, når du drejer. 
Sørg for at sidde rank med skuldrene sænkede, 
albuerne mod taljen og hånden i forlængelse af  
underarmen. Før underarmen roligt og kontroller-
et tilbage igen. Fortsæt med den samme arm eller 
skift fra side til side. 3

4
Øvelse *
Læg dig på hænder og knæ med elastikken 
omkring den ene fod og vikl elastikkens ender 
omkring hænderne. undgå at hænge i skuldrene 
og placer ryggen i sine naturlige kurver. Stræk 
benet med elastikken bagud, og kun så meget du 
kan, så længe rygsøjlen helt i ro. Før roligt benet 
tilbage igen. Når du kan strække det ene ben 
med god balance og holde ryggen i ro, laver du  
øvelsen ved også at strække den modsatte arm 
fremefter samtidig med, at benet strækkes ba-
gud. Før armen frem ved at vende tommelen 
naturligt opad.  Mærk hvordan du skal bruge din 
balance og stabilitet i hele kroppen i denne øv-
else. Husk at gentage til den anden side.
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Øvelse *
Du skal træne mere balance - og musklerne fra 
top til tå i hele kroppen. Stå på elastikken med 
fødderne i hoftebreddes afstand og let bøjede 
knæ. Kryds den foran kroppen og før den omkring 
hænderne, som du holder foran maven. Find bal-
ancen på det ene ben og før det andet ben skråt 
bagdud mens du spænder godt i ballen. Før 
samtidig den modsatte arm op mod loftet, som 
rakte du op efter noget. Kig efter armen, hvis du 

stadig kan holde balancen. Før arm og ben roligt 
tilbage igen og skift til modsatte arm og ben. Vær 
meget opmærksom på den gode kropsholdning i 
denne øvelse og undgå at overstrække det knæ, 
som du står på. Du kan nøjes med at bruge én 
arm eller ét ben alene i begyndelsen eller sidde 
på kanten af en stol og lave den samme øvelse. 
Her skal du være opmærksom på at sidde stille 
og være rank i kroppen. Du kan med fordel lave 
øvelsen både stående og siddende.

5
Øvelse
Læg dig på ryggen evt. med en pude under 
hovedet. Bøj det ene ben med foden placeret i 
gulvet og  læg elastikken omkring tåspidserne 
af det andet. Bøj benet med elastikken ind over 
kroppen, så du bøjer i hofte, knæ og ankel. 
Hold samtidig fast i elastikken på begge sider 
af kroppen og hvil overarmene på gulvet. Stræk 
benet helt ud til tåspidserne imod elastikkens 

modstand og bøj langsomt tilbage igen, mens 
du holder elastikken på plads med hænder og 
arme. Mærk at du bruger musklerne i benet helt 
ud til tåspidserne - og mærk et godt stræk på 
bagsiden af låret. Husk det andet ben.



C 

B 

Øvelse
Vikl elastikken omkring dørhåndtaget. Læg dig 
på ryggen på gulvet med hovedet mod døren, 
læg evt. en pude under hovedet. Grib samlet 
omkring begge ender af elastikken og stræk 
armene op over hovedet. Sørg for at der er let 
spænding på elastikken i denne stilling. Denne 
øvelse har tre variationer. Hvis du ikke er vant 
til at træne, kan du lægge ud med øvelse A, 
indtil du er blevet mere øvet. Vær opmærksom 
på hovedets stilling i disse øvelser: Kig naturligt 
frem efter hænderne og hold hovedet let og 
bevægeligt på toppen.

A: Bliv liggende med overkroppen på gulvet og 
træk elastikken så langt du kan mod benene – og 
roligt tilbage igen.

B: Nu laver du samme bevægelse med armene 
som ovenfor, men løfter samtidig overkroppen 
fra gulvet så mavemusklerne skal arbejde mere.

C: Til sidst laver du præcis det samme som 
ovenfor, men løfter op mod siderne i stedet for. 7

A 
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Øvelse
Vikl elastikken omkring dørhåndtaget og stå 
med front mod døren. Grib omkring hver ende af 
elastikken og stræk armene fremefter. Stå med 
let spredte ben, en god holdning og let bøjede 
knæ. Denne stilling skal opretholdes under 
øvelsen. Træk nu i elastikken, som var du ude 
at ro, og bøj samtidig albuerne. Træk så langt 
tilbage som muligt, så du mærker den øverste 

del af ryggens muskler arbejde. Mærk skuldrene 
glide  væk fra ørerne og forestil dig, at du skal 
samle skulderbladene på ryggen. Stræk armene 
roligt ud igen.  Når du skal udfordres i øvelsen, 
kan du stille dig på ét ben, mens du laver præcis 
den samme øvelse. Her træner du også balance, 
ankel, knæ, hofte og ryg. Skift ben midtvejs, så 
du træner balancen på begge ben.

8
Øvelse *
Nu skal du træne de muskler, som arbejder, når 
du løfter en genstand. Træd med den ene fod 
på midten af elastikken, placer det andet ben 
lidt bagved, hvor du støtter på forfoden og vikl 
enderne omkring hænderne. Bøj ned i benene 
med ret ryg, som skulle du hente noget på 
gulvet. Ræk armene nedefter og kig mod gulvet. 
Sørg for at elastikken er let spændt, inden du 

starter. Stræk nu det forreste ben og støt på ba-
geste fod, samtidig med at du bøjer albuerne og 
trækker i elastikken opefter. Her træner du både 
arme og ben samtidig. Når du er god til øvelsen, 
skal du udfordre balancen lidt mere. Løft derfor 
det bageste ben fra gulvet, når du løfter dig op, 
og støt med benet igen, når du sænker dig ned. 
Gør det samme med det andet ben foran.
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Øvelse
Vikl elastikken omkring dørhåndtaget og stå med 
ryggen til, mens du fører den under armene og 
vikler omkring begge hænder. Stå med parallelle 
ben og let bøjede knæ. Stræk herefter begge 
arme fremefter foran brystet. Bliv stående stabilt 
på dine ben og lad skuldrene glide væk fra 
ørerne. Før armene roligt tilbage igen. Så snart 
du har styr på første del af øvelsen, kan du lave 

den lidt mere udfordrende ved også at sætte 
bevægelse i benene. Lav samme bevægelse 
med armene, men tag samtidig et skridt fremad, 
som vist på billedet, og tilbage igen i takt med 
armenes bevægelser frem og tilbage.

11
Øvelse
Vikl elastikken omkring dørhåndtaget. Stå med 
front mod døren, paralelle ben, let bøjede knæ 
og vikl elastikkens ender om hænderne. Stræk 
armene fremefter. Bliv stående og før begge arme 
strakt bagud langs siden af kroppen, så langt du 
kan – og roligt frem igen. Vær opmærksom på 
at lade skuldrene glide væk fra ørerne og brug 
bagsiden af armene samt ryggen, mens resten 

af kroppen er i ro. Mærk hvordan du bruger 
mavemusklerne til at holde kroppen i ro med. Når 
du er god til øvelsen, så stil dig på det ene ben, 
som vist på billedet, og træk den modsatte arm 
bagud. Her skal du arbejde mere med balancen, 
og sørg for at holde kroppen lige fremad mod 
døren og helt i ro. Skift til det andet ben og arm.
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Øvelse
Vikl elastikken omkring dørhåndtaget. Stå med 
front mod døren, benene i hoftebreddes afstand, 
let bøjede knæ og vikl elastikkens ender om 
hænderne. Stræk armene fremefter. Bliv stående 
og før begge arme strakt bagud langs siden af 
kroppen, så langt du kan, mens du samtidig bøjer 
i benene med ret ryg, som om du skulle sætte dig 
på en stol bagved. Mærk at du bruger både arme 

og ben. Stræk roligt tilbage igen med ben og 
arme - uden at overstrække i knæene. Når du er 
god til øvelsen, så gør du det samme, men ved at 
trække med skiftevis den ene og den anden arm. 
Stå med lige meget vægt på begge fødder hele 
tiden, lad knæene pege lige i retning af tæerne 
og undgå at vride i kroppen. Mærk at du her skal 
bruge mavemusklerne mere.

Øvelse
Vikl elastikken omkring dørhåndtaget og stil dig 
med siden til. Grib nu fast i begge ender af elastik-
ken med samlede hænder. Stå med godt spredte 
og let bøjede ben. Ret ryggen, men læn dig en lille 
smule forover. Stræk armene mod døren og læg 
vægten på benet mod døren - drej overkrop og 
hoved samme vej. Træk nu i elastikken med de 
næsten strakte arme foran kroppen i en halv cirkel 
så langt du kan mod den anden side, men du 

samtidig fører vægten til det modsatte ben. 
kom roligt tilbage igen. Tænk på, at det er 
mavemusklerne, som skal starte bevægelsen, 
og dernæst kommer arm og ben. Denne øvelse 
kan kræv lidt rutine, før du kan mærke mave-
musklerne arbejde. Du kan i begyndelsen lave 
øvelsen siddende på kanten af en stol. Men husk 
at holde ryggen ret og følg præcis de samme 
instruktioner, som ovenfor. Du kan med fordel 
lave øvelsen både stående og siddende.12
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This file was brought to you by the "Sharing The Work of Byron Katie" initiative. 

If you feel like it, look us up. 

  



 
 

 
 

 

 So, good - good! - you purchased this tape of The Work of Byron Katie! And, I 

don't even know if you purchased it or not - maybe someone gave it to you, 

maybe you just stumbled across it - and good! I love when we're together like 

this. 

 

Some of the things you hear here, especially if you just turn it on in the middle 

and take it out of context, may sound a bit shocking. And, what I invite you to 

do, is just kind of breathe through it. You may experience love beyond what 

you ever thought possible. 

 

So I invite you just to kind of hang in with me and my partner here and some 

of the other partners you may hear on the tape, and see if it's you - see if 

maybe you can relate to it. And, I look forward to our time together. If you 

think it would serve you, welcome to The Work of Byron Katie. 

 

 -  Katie introducing one of her audio tapes 

 

The Work is freely available at http://www.thework.com/. 

 


