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STYRK DIN CORE
Her får du 4 gode øvelser til dig som er fitnessudøver 
eller løber. Med disse 4 øvelser kan du styrke din 
kropskerne. Øvelserne styrker alle dine muskler 
omkring din rygsøjle og dine mavemuskler og vil 
gavne dig både i din hverdag og i din træning.

Dette træningsprogram består af: 
• Planke med benløft
• Sideplanke med rotation
• Marching Bridge 
• Plank to Pushup

 

 Se filmene  de tager kun 1.08 min samlet.



https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7Pgf5uu1gECvdZ1XsU0JdxUvNm6_pec
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7Pgf5uu1gECvdZ1XsU0JdxUvNm6_pec


4 Planke med Benløft
StYRk dIn CORe 

PLANKE MED BENLØFT
 ▶ Lig med hænder og underarme fladt mod gulvet. 

 ▶ Albuerne bøjes til 90 grader og skal være placeret lige 
under skuldrene. 

 ▶ Stræk benene, så du hviler på tæer og forfod og med en 
lille afstand mellem benene. 

 ▶ Ryggen holdes i en lige linje. 

 ▶ Sænk skuldrene og hold nakken i en naturlig 
 forklængelse af kroppen. 

 ▶ Spænd op i balder og mave. 

 ▶ Før det ene ben udad, så tåspidserne lige rør gulvet. 

 ▶ Kom tilbage til start-position og gentag med modsatte 
ben.

 Lav 10 gentagelser med hvert ben af 3 omgange
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6 Sideplanke med Rotation
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SIDEPLANKE 
MED ROTATION

 ▶ Lig på siden med underarmen fladt mod gulvet. 

 ▶ Albuen er bøjet i 90 grader og skal være lige under 
skulderen. 

 ▶ Hold bækkenet højt. 

 ▶ Ryggen holdes i en lige linje, mens du spænder i 
balderne. 

 ▶ Før armene under kroppen, mens du roterer bækkenet 
rundt.   

 ▶ Før derefter armen tilbage og op over hovedet. 

 Lav 10 gentagelser på hver side af 3 omgange

1



Sideplanke med Rotation 7StRYk din CoRe 

4

3

2



8 Marching Bridge
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MARCHING BRIDGE 

 ▶ Lig dig på ryggen, så du ligger på underarme og med 
hælene i gulvet. 

 ▶ Før hoften op, så du ligger i en omvendt planke. 

 ▶ Løft det ene knæ op mod brystet og før det tilbage til 
startposition. 

 ▶ Løft modsat knæ op til brystet og gentag.     

 Lav 10 gentagelser med hvert ben af 3 omgange 
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10 Plank to PushuP
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PLANK TO PUSHUP
 ▶ Lig med hænder og underarme fladt mod gulvet. 

 ▶ Albuerne bøjes til 90 grader og skal være placeret lige 
under skuldrene. 

 ▶ Stræk benene, så du hviler på tæer og forfod og med en 
lille afstand mellem benene. 

 ▶ Ryggen holdes i en lige linje, sænk skuldrene og hold 
nakken i en naturlig forlængelse af kroppen. 

 ▶ Spænd op i balder og mave, mens du kommer op på 
hænderne og kommer tilbage til startposition igen. 

 Lav 10 gentagelser af 3 omgange
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12 Løbeshop.dk
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LØBESHOP.DK
Denne e-bog er lavet af Løbeshop.dk

Løbeshop.dk
Gammel Sellingvej 1
8370 Hadsten
www.loebeshop.dk
 Kontakt Løbeshop.dk 

Foto, video: Løbeshop.dk
Tekster: Løbeshop.dk
Alle rettigheder tilhører Løbeshop.dk

 Find mere inspiration fra Løbeshop.dk på  
www.loebeshop.dk/inspiration

 Se filmen med alle øvelserne på:  
www.youtube.com/playlist?list= 
PLj7Pgf5uu1gECvdZ1XsU0JdxUvNm6_pec

http://www.loebeshop.dk/kundeservicecenter#omos
http://www.loebeshop.dk/inspiration
http://www.loebeshop.dk/inspiration
http://www.loebeshop.dk/inspiration
http://www.loebeshop.dk/inspiration
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7Pgf5uu1gECvdZ1XsU0JdxUvNm6_pec
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7Pgf5uu1gECvdZ1XsU0JdxUvNm6_pec
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7Pgf5uu1gECvdZ1XsU0JdxUvNm6_pec
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SHOP THE LOOK
I disse øvelser har Julia følgende outfit på:

1. Under Armour Heatgear Tank
2. 2XU Mid-Rise Compression Tight
3. Under Armour Micro G Limitless TR

4. Casall Træningsmåtte
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http://www.loebeshop.dk/under-armour-dame-heatgear-tank.html
http://www.loebeshop.dk/2xu-dame-mid-rise-compression-tight-96165.html
http://www.loebeshop.dk/under-armour-dame-micro-g-limitless-tr.html
http://www.loebeshop.dk/casall-yoga-mat-position-4mm-225644.html
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