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SKOVFITNESS I DYREHAVEN

Løberute

SKOVFITNESS I PAMHULE

enkelte øvelser i takt med, at du bliver bedre.

Øg gradvist antallet af gange, du udfører de

For alle øvelserne i materialet gælder:

4. Balance

3. Puls-træning

2. Løft af anden vægt (træ – sten)

1. Løft af egen vægt

Der er 4 overordnede kategorier
i SKOVFITNESS:

- du kan kun snyde dig selv.

• Vær ærlig overfor dig selv med øvelsesudførelsen

du udfører de enkelte øvelser

• Som du bliver bedre, kan du gradvist øge antallet af gange,

væskebalance under hele forløbet

• Vær bevidst om din kropsholdning, din vejrtrækning og din

inden du går rigtigt i gang

• Opvarmning er vigtig. Start evt. med gang eller let løb,

• Spis aldrig et tungt måltid, inden du går i gang

NÅR DU SKAL LAVE SKOVFITNESS

GODE RÅD

God fornøjelse med SKOVFITNESS!

gemme kortene og bruge dem, hver gang du træner.

samlet en række øvelser, som du kan lave på træningsposterne. Du kan

2 ruter finder du hhv. i Pamhule og i Dyrehaven. I dette materiale er der

lavet 2 specielle ruter til SKOVFITNESS, hver med to træningsposter. De

Haderslev i bevægelse har i samarbejde DGI og Skov- og Naturstyrelsen

er inspirerende, beroligende og gavnligt for både sjæl og legeme.

kredsløb, muskelstyrke- og udholdenhed. At opholde sig i naturen

omkring bækken og rygsøjle samt balanceevnen. Samtidig øger du

optimal og varieret træning af stabilitet i ben, muskelkorsettet

er skånsomt for leddene, og det ujævne og kuperede terræn giver

Der mange gode grunde til at træne i naturen. Det bløde underlag

du løbetræner.

oplagt at bruge naturen til at træne muskler, der ikke bliver brugt, når

SKOVFITNESS

SKOVFITNESS

SKOVFITNESS
SKOVFITNESS

Belast din vægt med en sten. Find
en passende sten i bunken, hold
stenen i hænderne foran dig. Hver
gang du sætter dig, vil hænderne
med stenen føres ned mellem
benene. Sørg for at lægge din
vægt bagud.

Øvelse 6a: Armsvingninger
- muskler i skuldre
Tag en mindre sten i hver hånd
og lav armsvingene igen – denne
gang med begge arme.

Øvelse 7: Armstrækninger

Udføres som øvelse 7, men skub
dig væk og lad dig så falde tilbage
mod træet igen. Hold hele tiden
spændingen i maven.

Placer fødderne i skulderbreddes
afstand. Spænd kroppen, sænk
skuldrene, træk maven ind, læn
vægten tilbage på hælen. Bøj ned
i knæene, så lårene er vandret. Ret
dig op igen. Gentag til du ikke kan
mere. Hold pause og gentag, eller
vælg en af de andre øvelser og
vend tilbage igen.

Øvelse 6: Armsvingninger
Tag en sten i den ene hånd. Hav
lidt afstand mellem fødderne
og sving skiftevis venstre og
højre arm forlæns ca. 10 gange.
Bagefter gør du det samme med
baglæns sving.

Øvelse 7: Armstrækninger

Stå foran et stort træ, placer
hænderne på træet med lidt mere
end skulderbreddes afstand. Vend
fingrene udad. Stræk kroppen
helt ud og spænd i maven. Bøj så
armene og før brystet ind mod
træet næsten til du rammer træet.
Stræk så armene igen og gentag
så mange gange, som du kan, hvor
du føler du kan kontrollere bevægelsen optimalt.

Øvelse 9: Balance på træstubbe

Tag fat i rebet og spænd i kroppen, sug maven ind. Læg dig en
smule tilbage og træk dig frem
ved at bruge dine armkræfter og
flytte hænderne på skift langs rebet. Når du er oppe kan du vælge
’at fire’ dig ned igen.

- arme og rygmuskler

Øvelse 10: Tovtrækning

Øvelse 7 & 8: Armstrækninger

Gå hurtigt eller løb hen af de små
træstubbe, der er sat op i det
bløde terræn. Fortsæt med at gå
eller løbe slalom mellem træerne
hen over højen og på træstubbene på den anden side af højen.
Her kan løbes frem og tilbage,
og arbejd med øvelse 7-8-9 efter
behov.

træstubbe - muskler i
knæ og ankler

Øvelse 9: Balance på

Øvelse 6: Armsvingninger
Stil dig med siden til et træ. Stræk
kroppen, spænd bugmusklerne og
pres brystkassen frem. Start med
at vende højre side til, løft højre
arm vandret ud og sæt håndfladen
med fingrene vendt fremad imod
træet. Læn dig ind imod træet, så
meget du kan og skub dig ud igen.
Vend dig og gør det samme med
venstre arm.

- bagsiden af armene

Øvelse 8: Armstrækninger

Øvelse 5: Knæbøjninger

- brystmuskler, overarme,
skuldre, mave og ryg

- muskler i skuldre

Tag 2 små sten og stræk armene
frem eller op over hovedet, hver
gang du sætter dig ned.

Øvelse 5b: Knæbøjninger
- balder, lår, ryg og arme

Øvelse 3 & 4: Stammestep

- brystmuskler, overarme,
skuldre, mave og ryg

Øvelse 5a: Knæbøjninger
- balder, lår, ryg og arme
- balder, lår, ryg og arme

Øvelse 5: Knæbøjninger

Stil dig op på en træstamme i den ene ende, så du kikker
hen af stammen. Sæt hænderne på hofterne og træd ud
til siden med det ene ben, skift fra side til side. Fortsæt
så længe du kan. Hold pause og gentag. Efterhånden som
du bliver bedre kan du stødt og roligt sætte tempoet op,
og evt. strække den ene arm i vejret.

- kondition og muskler i ben og balder

Øvelse 4: Stammestep

Stå foran en forhøjning (træstamme, træstub) med
strunk kropsholdning. Træd så op og ned (op, op og ned,
ned) af stammen i kontrolleret tempo. Fortsæt så længe
du kan. Hold en pause og gentag. Efterhånden som du
bliver bedre kan du stødt og roligt sætte tempoet op og
evt. strække armene frem eller opad, hver gang du træder
op.

- kondition og muskler i ben og balder

Øvelse 3: Stammestep

Læg dig på en træstamme og sæt fødderne ned på
jorden, sug maven ind. Læg hænderne under nakken, løft
langsomt skuldrene fri af stammen og sænk langsomt
igen. Hold pause og gentag øvelserne.

Øvelse 2: Mavens muskler

Sid på kanten af en træstamme. Sug maven ind, rund ryggen og læn dig lidt tilbage. Løft fødderne fri fra jorden og
du er klar til øvelsen: Før begge fødder ned mod jorden og
træk dem op igen, mens du holder spændingen i maven
og gentag. Før så skiftevis højre og venstre fod ned mod
jorden – gentag til du ikke kan mere.

Øvelse 1: Mavens muskler

Øvelse 1 & 2: Mavens muskler
Øvelse 10: Tovtrækning

