
 
 

1. Knebøy m/stol
Plasser stolen bak deg. Stå med rett rygg og med føttene
i skulderbreddes avstand. Løft armene opp foran brystet.
Bøy i hofter og knær og senk deg ned til rumpa såvidt
berører kanten på stolen. Press opp igjen. Hold ryggen
rett og blikket fram.
Reps: 15-20 , Sets: 3-4

 
 

2. 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.
Reps: 15 , Sets: 2-4

 
 

3. Rotasjon thorakalt, sittende
Sitt oppreist med hendene foldet foran brystet. Løft
albuene og drei overkroppen i et godt tempo til den
smertefulle siden. Vend tilbake til utgangsposisjonen og
gjenta. Forsøk å komme lengre og lengre ut for hver
gang.
Reps: 15 , Sets: 2-4

 
 

4. Sittende sidebøy med strekk av motsatt arm
over hodet
Sitt med armene ned langs siden. Strekk varsomt den
ene armen ned mot gulvet samtidig som du strekker den
andre armen over hodet. Unngå å rotére overkroppen.
Hold stillingen i 3-5 sek og vend tilbake til
utgangsposisjonen.
Reps: 15 , Sets: 2-4

TRENTO
Kontor øvelser  
For: Til den det måtte gjelde Fra PT Anki

https://exorlive.com/video/?ex=5486,6554,3155,5490,365,5493,317,6394&culture=nb-NO&hidesmb=true


 

5. Bryst og skuldre 1
Fold hendene bak på ryggen, press brystkassen fram og
armene bakover til du kjenner et godt strekk omkring
brystet og skuldrene. Hold 15-20 sek.
Varighet: 45 sek, Sett:         , Reps:         , Pause:        

 
 

6. "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.
Varighet: 45 sek

 

7. 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.
Varighet: 45 sek

 

8. 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 30
sek.
Varighet: 45 sek
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