Naturfitness
I naturen er der gode muligheder for at træne
– også fitness.
Naturfitness er for både unge og gamle og det
kan være et godt supplement til en gå- eller
løbetur.

Før du motionerer, er det vigtigt at varme godt op
Brug gerne 10-15 minutter, hvor alle muskelgrupper varmes op.
Husk at få pulsen op og stræk ud bagefter.

Gode grunde til at motionere
Der er mange gode grunde til at motionere og
komme i form - her er nogle af dem:
•
•
•
•
•
•
•

Du får mere selvtillid
Du får en flot og en stærk krop
Du får mere overskud og mere energi
Du kan tabe nogle kilo eller holde dig slank
Du får lettere ved at koncentrere dig
Du bliver mere glad og positiv
Du bliver ikke så let syg

Naturens grønne fitnesscentre
Naturstyrelsen har mange opgaver. En af dem er at tilbyde
natur- og friluftsoplevelser og inspirere til fysisk aktivitet i
naturen, så vi alle bliver sundere. Naturfitnessøvelserne er
bare nogle af en lang række tilbud.
Mange danskere dyrker motion i naturen, og det giver god
mening. Naturen holder nemlig altid åbent, det er gratis, og
så vil du næsten altid få en god oplevelse ved at være ude
i den.
Få mere at vide på:
www.naturstyrelsen.dk/Naturfitness
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Træningen er den samme for alle. Du kan selv
variere vægt, gentagelser og tid i forhold til hvor
god din fysiske form er.

Naturfitness

4. Armhævninger
fra liggende stilling
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1. Mavebøjninger
Læg benene i spænd mellem to stammer eller hjælp hinanden. Løft overkroppen i en 45 graders vinkel. Øvelsen kan
også laves direkte på skovbunden Mave og lår trænes. I kan
variere med siderotation, så også de skrå mavemuskler
bliver trænet.
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7. Træstykke presses op
Bøj i knæene og hold ryggen ret. Løft først stammen til brystet og derefter op over hovedet. Flere
gentagelser med en lettere vægt er bedre end
en stamme, man knap kan løfte. Skuldre, arme,
ryg og lår trænes.

Find en gren eller bom, som
er hævet godt fra jorden.
Hæv brystet op til grenen.
Vend håndfladerne væk fra
dig selv eller mod dig selv.
Hold hænderne ud for skuldrene eller variér med større
afstand. Her trænes primært
de øverste rygmuskler, men
også arme og skuldre.
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8.Stafetløb
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Løb stafet – for
eksempel med
træstykker. Kæmp
eventuelt to og to mod
hinanden eller dyst på tid.
Træstammen må ikke være for
tung og stor, så den bliver uhåndterbar.
Her trænes behændighed og kondition.

5. Bænkpres med træstamme som vægt
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2. Rygbøjninger
Læg benene i spænd mellem de to stammer eller lad en
hjælper holde fødderne. Spænd i maven og løft overkroppen
mod vandret. Det er det nederste af ryggen, der trænes.

Lig på ryggen på et fladt underlag og pres træstammen
op over hovedet, så armene er i en ret vinkel på kroppen.
Pas på med for tung vægt. Hellere flere
gentagelser med mindre vægt. Variér
afstanden mellem hænderne. Brystmusklerne og armene trænes.

3. Bensving
ved stor stamme
Læg hænderne parallelt
på enden af stammen.
Hop med underkroppen
fra side til side uden at
flytte hænderne. Arme
og lår trænes.
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6. Kuglestød med træstykke
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I kuglestød skal man støde og ikke
kaste. Undgå at ramme hinanden.
Brug eventuelt en skovvej og se, hvor
langt I kan komme med 10 stød. Ved
de Olympiske Lege vejer kuglen godt
7 kg for mænd og 4 kg for kvinder.
Skuldre og arme trænes.

Step på træstammer

9

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 koordination.

