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"Rist løs" 
La armene henge rett ned langs siden. Slapp av i 
armene og rist hendene i ca 5 sek. Slapp av like lenge og 
rist løs på nytt. 

 

 

Sittende svai og 
krum i korsryggen 
Sett deg litt fram på stolen. Krum og svai i 
korsryggen, ved at du vipper bekkenet fram og 
tilbake. 

 

 

Sittende sidebøy 
Sitt med armene ned langs siden. Strekk varsomt den 
ene armen ned mot gulvet. Unngå å rotére i 
overkroppen. Hold stillingen i 3-5 sek og vend tilbake til 
utgangsposisjonen. 

 

 

Sittende armsving 
m/utadrotasjon i skulder 
Sitt med armene ned langs siden og sprik med 
fingrene. Drei armene utover, slik at tommelene peker 
ut til siden. Løft armene ut og opp og strekk de så langt 
opp mot taket som du klarer. Senk armene rolig tilbake 
til utgangsposisjonen og gjenta. 
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Sittende strekk mot 
en stolrygg 
Sitt med hendene foldet bak nakken og hold albuene ut 
til siden. Len deg bakover inntil du kjenner at det 
strekker i ryggen, mellom skulderbladene, i bryst og 
skuldre. Hold stillingen i 15-20 sek. 

 

 

Sittende rotasjon av overkroppen 
Sitt med rett rygg og roter overkroppen til den ene 
siden. Forsøk å legg armen over stolryggen og drei til du 
kjenner at det strekker langs ryggsøylen og i 
overkroppen generelt. Hold stillingen 15-20 sek. og 
roter til motsatt side. 

 

 

"Skyte rygg" 
Sitt med hendene foldet på fanget. Løft armene og 
strekk de framover samtidig som du skyter rygg. Når du 
kjenner at det strekker mellom skulderbladene/i ryggen 
holder du stillingen noen sekunder, før du retter deg 
opp igjen og slapper av. 

 

 

Framoverbøy på stol 
Sitt på en stol. Fold hendene i nakken og før albuene ut 
til sidene. Bøy deg rolig fram og ned mot det ene kneet 
samtidig som du puster rolig ut. Strekk deg opp igjen til 
utgangsposisjonen samtidig som du puster rolig inn. Bøy 
deg deretter ned mot det andre kneet. 
Gjenta. 

 

 

Skulder sirkler 
Sitt oppreist og plasser fingertuppene på skuldrene. 
Tegn store sirkler i luften ved at du fører albuene ned og 
bakover og videre opp og framover. Gjenta øvelsen 
noen ganger før du tegner sirklene motsatt vei. Da 
begynner du øvelsen ved å føre albuene ned og fram og 
videre opp og bakover. 
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Dreie hodet til siden 
Drei hodet vekselvis til den ene og andre siden, så 
langt du klarer 

 

Rygg og skuldre 1 
Fold hendene bak nakken og før albuene rolig 
framover. Prøv å la albuene møte hverandre. Hold 
posisjonen i 15-20 sekunder når du kjenner at det 
strekker mellom skulderbladene og på baksiden av 
skuldrene. 

 

 

Bøye hodet til siden 
Bøy hodet til den ene siden, slik at du legger øret ned 
mot skulderen. Hold blikket framover, unngå å rotére 
nakken eller å løfte skuldrene. Gjenta øvelsen til den 
andre siden. 

 

 

"Dobbelthake"  
Øvelsen kan gjøres sittende eller stående. Trekk 
haken inn og lag "dobbelthake", uten at du bøyer 
hodet framover. Hold stillingen i 10-15 sekunder og 
hvil tilsvarende, før du gjentar øvelsen. 

 

 

Nakke  
Plasser den ene hånden på hodet og trekk hodet 
forsiktig ned mot skulderen. Sørg for å senke motsatt 
skulder og kjenn at det strekker på utsiden av nakken. 
Hold 15-20 sek. og gjenta øvelsen til den andre siden. 
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Nakke og skulder 
Plasser hendene på ryggen, senk skuldrene og legg 
hodet ned mot den ene skulderen. Hold 15-20 sek. Og 
gjenta øvelsen til den andre siden. 

 

 

Øvre trapezius tøyning 
Sitt på en stol. Kryss armene og ta tak under kanten 
på stolen. La skuldrene falle fram. Tøy ved å skyve 
bekkenet fram slik at du retter deg opp i korsryggen. 
Strekk deg opp mot taket og len deg bakover mens 
du fortsetter å holde grepet i stolen. Viktig at du lar 
skuldrene henge framover under hele øvelsen. Hold i 
15-20 sek. 

 

 

Skulder og øvre rygg 
Løft den ene armen opp og bak nakken. Før den andre 
armen bak ryggen og mot motsatt skulderblad. Forsøk å 
føre hendene mot hverandre og ta tak i hendene og 
hold i 15 - 20 sek om du klarer det. Gjør det samme på 
motsatt side. 

 


