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Velkommen til naturfitnessbanen i Faksinge Skov 
 
Træning for alle 
Naturfitness er ment som et tilbud til alle: børn og voksne – 
gamle såvel som unge. Træningskonceptet er det samme for 
alle, men der kan ændres i vægt, gentagelser og tid afhængig 
af, hvor god jeres fysiske form er. 
 
I finder Naturfitnessbanen ved den røde prik på kortet 
til højre. 
 
Kombiner naturfitnessøvelserne beskrevet i denne vejledning 
og få en god og alsidig træning i Danmarks største 
fitnesscenter – Naturen. 
 
Ud for hver øvelse er markeret om det er muskel-, balance- 
eller pulstræning. For den mest effektive træning skal I træne 
musklerne sektionsbaseret. Dvs. for eksempel trænes først arme 
og skuldre, så mave, ryg, balder og lår. Derefter laves 
pulstræning. Hvis I lægger pulstræningen ind mellem  
muskeltræningen, får I ikke pulsen op så lang tid af gangen, og 
det nedsætter effektiviteten af træningen. Balanceøvelserne kan 
lægges ind mellem muskeløvelserne, eller som optakt eller 
afslutning. 
 

Balancegang på træstykker (Balance) 
Løb og hop mellem træstykkerne uden at røre 
jorden. Denne øvelse kan oplagt krydres med en 
god omgang ”jorden er giftig”. Balanceevne og 
kondition trænes. 

Hvem vælter den anden ned? (Balance) 
På en stamme enten direkte på jorden eller over en 
grøft skal I, i bedste Robin Hood og Lille John stil, 
brydes to og to indtil den ene af jer falder ned.  
Hvem vinder, lav en lille konkurrence. Husk at der 
skal være et godt faldunderlag. Behændighed og 
balance udfordres. 
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Armbøjninger fra bom (Muskel) 
Her er det ”push ups”. Hvis den er for svær, 
kan man støtte på lårene, er det for nemt, så 
lav den med klap eller én hånd! 
Der trænes primært de øverste brystmuskler 
men også skuldre og arme. 

Rygbøjninger mellem to træstammer (Muskel) 
Læg benene i spænd mellem de to stammer. Spænd op i 
maven og løft overkroppen mod vandret. Det er det 
nederste af ryggen, der trænes. 

Mavebøjninger mellem to træstammer (Muskel) 
Læg benene i spænd mellem de to stammer og løft 
overkroppen til 45 grader. ”Six-pack øvelsen” kan 
også laves direkte på skovbunden, evt. med en hjælper til at 
holde fødderne. Her trænes mave og lårmuskler. Varier 
eventuelt med siderotation så også de skrå mavemuskler 
bliver trænet. 

Bensving ved stor stamme (Puls) 
Placer hænderne parallelt på enden af 
stammen. Hop med underkroppen fra 
side til side, uden at flytte hænderne. 
Arme og lår trænes.

Step på træstammer (Puls) 
Det ene ben op og ned igen, det andet ben op og 
ned igen – og sådan fortsætter I. Træstammen 
må ikke være så høj at I bøjer mere end 90 
grader i knæene. I kan variere øvelsen i tempo. 
Her styrkes ben og koordineringsevne. 
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