Rå pilatesøvelser for

SPRETTRUMPE OG
STERKE ARMER
Har du en halvtime å spandere på
rumpa di tre ganger i uka? Da kan
vi love deg resultater med dette
effektive programmet.

Du
trenger
bare en
yogamatte!
TRENEREN:
Rikke Schillinger er gründer og leder av Pilates Room og det
nye treningstilbudet på nett, www.webtrening.no. Hun har jobbet
som personlig trener i 15 år, og har spesialkompetanse innen
kroppsdesign og styrketrening. Hun er også utdannet danser fra
Statens balletthøgskole (95-98), og har jobbet som danser i Norge
og utlandet. Våren 2003 tok hun pilatesutdannelse i Brasil, og i 2009
utdannet hun seg til yogalærer i Canada.
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E

r det virkelig mulig å trene opp rumpa til
å bli spretten og fin? Man kan begynne å
lure noen ganger, når det tar år og dag å
se resultater. Hva er egentlig hemmeligheten?
IKKE TELL KILO: – Det ER mulig! Men det
krever regelmessig trening over litt tid. Jeg
anbefaler å sette av 30 minutter 3 ganger i
uken til fokusert trening. Mitt råd er å unngå
å være for opptatt av hva vekten forteller,
hvor mange kilo du går ned og så videre.
Sammenlign heller hvordan en litt trang
bukse sitter over hoftene etter en måneds
trening eller to! Du vil føle at du former og
løfter de utsatte områdene. Målet er en
sterkere og mer veltrent kropp, uten at
vekten nødvendigvis får dette med seg, sier
Rikke Schillinger.
TREN HJEMME: På online-treningssenteret
hennes, www.webtrening.no, finner du over
150 treningsfilmer og nye program som
slippes hver uke. Det er en ideell mulighet
for deg som vil trene enkelt og regelmessig,
både hjemme og på reise.
STRAM OPP: Schillinger har satt sammen
et effektivt program som skal hjelpe oss å
stramme opp de typiske problemområdene
– rumpe, lår, mage og armer.
– Alle musklene i kroppen vår har en
funksjon, og hver og en av dem beveger oss
i forskjellige retninger. Det er derfor viktig å
utfordre bevegelsesmønsteret med både
vridninger og løft, som tar tak i alle musklene
i de rette områdene. Ikke bare gluteus
maximus, eller den store setemuskelen, som
vi kjenner så godt, men alle som ligger rundt.
Disse øvelsene er designet til å utfordre og
stramme opp hver muskelgruppe rundt
hofter, rumpe og armer, forklarer hun.

TRENINGSPROGRAM

1.
«Unngå å være for
opptatt av hva
vekten forteller»

Øvelse

1.

2.

BALANSEPRESS
DU TRENER:

Bakside lår, rumpe, triceps.

SLIK GJØR DU:

Trekk beinet ut til siden i hoftehøyde. Skyv deretter samme
bein tilbake i en rett linje ut fra hoften i en flytende bevegelse.

HARDERE VARIANT:

Puls beinet to ganger til siden og to ganger bak og hold et
høyere tempo.

REPETISJONER:
20.

HUSK:

Stabiliser magemusklene og pass på at både magen og
armen jobber aktivt for å holde overkroppen i ro, samtidig som
rumpe og ben er i aktivitet.

1.

Øvelse

2.

ATTITUDE
KICK

DU TRENER:
Rumpe og armer.

SLIK GJØR DU:

Kryss kneet bak motsatt kne og før benet bestemt opp i
en såkalt attitude-posisjon. Det vil si at du roterer lårbenet
utover, slik at hælen peker innover og kneet utover. Motsatt hånd av ben strekkes mot hælen hver gang foten
kickes bak og opp.

HARDERE VARIANT:

Bruk ankelvekter rundt foten. Maks 2 kg. Hold
foten oppe etter siste repetisjon og gyng 20 ekstra
ganger.

REPETISJONER:
20.

2.

HUSK:

Stabiliser utgangsposisjonen godt i mage og rygg,
slik at kun ben og hofte beveger seg.
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OVERARM BURN
DU TRENER:

Overarm/skulder, biceps og sidemuskulatur.

SLIK GJØR DU:

Strekk ut øverste ben, og la underste
ben være bøyd. Underste arm hviler
rundt midjen, mens topparmen gjør
jobben. Senk deg rolig ned mot gulvet,
og press deg sakte opp igjen.

HUSK:

Øvelse

3.

HARDERE VARIANT:

Gjør 15 stk. Deretter holder du på
midten mens du gynger opp og ned 15
ganger til.

REPETISJONER:
15 – 20.

HUSK:

TIPS:

Vær bevisst på å engasjere
magemusklene i alle øvelsene
– da stabiliserer du bekken og
rygg og får treningseffekt på
hele kroppen.

Hold deg helt sidelengs, og press hele
håndflaten godt ned i gulvet.

Stabiliser skuldrene og aktiver
dyp magemuskulatur. Se for deg
et korsett som strammes rundt
midjen, slik at ryggen avlastes
for spenninger.

Øvelse

4.

TRICEPS
DIPS
DU TRENER:

Triceps, bakside arm.

SLIK GJØR DU:

Hendene i underlaget med fingertuppene pekende mot sete. Start med
strake armer. Vekt på den ene fotsålen
og tærne så vidt i underlaget på den
andre foten. Bøy albuene mens du
krysser leggen over kneet/låret og
strekk ut mens du fører beinet tilbake
og så vidt toucher gulvet med tåa.
Gjenta 15-20 reps, for så å gjøre 1015 pulser opp og ned uten å strekke ut
albuene helt, og med leggen i krysset
posisjon. Viktig at du legger så mye av
vekten du klarer på hendene dine slik at
det tar bra på overarmene.

REPETISJONER:
15 – 20 på hvert ben.
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TRENINGSPROGRAM

1.

HUSK:

Målet med disse øvelsene er ikke å
bygge store muskler, men å forme, definere
og løfte områder som det er vanskelig å få
tak i. Man kan ikke punktforbrenne rumpa,
men man kan punkttrene den
litt strammere.

2.
Øvelse

5.

MEKKA
DU TRENER:

Triceps, biceps og området rundt
skuldrene.

SLIK GJØR DU:

La albuene trekke seg bakover, så nært
midjen du klarer, og behold ryggen rett. La
hodet forbli mellom hendene selv om du
bøyer ned, slik at håndflatene hele tiden
bærer vekta di.

HARDERE VARIANT:

Legg en hånd på korsryggen, slik at du
kun skyver deg opp og ned på en arm.
Dobbel effekt!

REPETISJONER:

15–20. Bli på midten før du gynger
samme antall reps.

HUSK:

Lås stillingen, behold ryggen rett, rumpa
ut og hele håndflaten som limt til underlaget.
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Øvelse

6.

PILATES
STAND
DU TRENER:

Forside lår og rumpe.

SLIK GJØR DU:

Press hælene sammen gjennom hele øvelsen, og hold dem oppe fra gulvet. Senk deg
i ned i tre hakk (så lavt du klarer) og opp
igjen i én bevegelse. La knær peke over tær
og hold ryggen rett.

HARDERE VARIANT:

Bli på midten og jobb statisk. Det vil si:
hold stille i 1 minutt før du skyver opp
igjen.

REPETISJONER:
20 – 30.

HUSK:

Stabiliser posisjonen ved å engasjere
dyp magemuskulatur. Fest blikket på et
punkt foran deg for å få mer kontroll.

1.

TIPS:

Vil du ha mer kondiseffekt? Gjør øvelsene
som sirkeltrening i
raskere tempo, med
dobbelt så mange
repetisjoner og
raskere overganger
mellom øvelsene.

2.

Øvelse

7.

UPDOG KICK
DU TRENER:

Armer, bakside lår og rumpe.

SLIK GJØR DU:

Slipp deg fram i en updog-posisjon, mens
armene forblir strake. Gå raskt tilbake i en
downdog posisjon, mens du kicker den ene
foten strakt opp mot taket. For å få et høyere
spark, kom gjerne opp på tåballen på ståbeinet. La bevegelsen flyte i et jevnt tempo.

HARDERE VARIANT:

Øk tempo og gjør flere repetisjoner.

REPETISJONER:
20 – 30.

HUSK:

Aktiver magemusklene gjennom hele
øvelsen, og trekk skulderbladene aktivt
ned i en V-form for å få skuldrene mest
mulig vekk fra ørene.
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TRENINGSPROGRAM

1.
Øvelse

8.

HIP PRESS
DU TRENER:

Bakside lår og rumpe.

SLIK GJØR DU:

Ligg på ryggen med ett ben strukket rett
opp mot taket, naturlig svai korsryggen.
Stram magen, skyv fra med foten i bakken og trykk fotsålene ned i matten, stram
rumpa, og løft bekkenet mens du puster ut.
Senk rolig ned mens du puster inn. Gjentas
dynamisk.

HARDERE VARIANT:

Løft og senk strakt ben i stedet for å
holde det i ro mot taket, mens du løfter
og senker bekkenet.

REPETISJONER:
16.

HUSK:

Engasjer magemusklene gjennom hele
øvelsen.

2.
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