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Forord

Motion er godt for alle – uanset alder og fysisk  
form. Ældre Sagen vil med motionsprogrammet  
”Træn dig glad 2” hjælpe med at få dig rørt i hver-
dagen. Træningsprogrammet består af to dele;  
et siddende og et stående program.

Det er vigtigt, at du gør, det du kan, selvom kræfter-
ne måske ikke rækker så langt. Det er altid bedre  
at gøre lidt end slet ingenting. Motion er med til  
at give dig styrke og energi til at klare hverdagens  
gøremål – så du får overskud til lidt mere. 

Ældre Sagen har valgt instruktør Stina Bavnhøj til 
at instruere motionsprogrammet ”Træn dig glad 2”. 
Stina viser og fortæller på en rigtig god og levende 
måde, hvordan øvelserne skal udføres. For at få  
øvelserne til at svinge og forhåbentlig skabe glæde 
undervejs, har vi valgt en del kendte musiknumre.

Vi håber, at programmet og musikken vil give dig 
blod på tanden til at røre dig alene eller sammen med 
andre.

Rigtig god fornøjelse.

Karin Schultz 
Sundheds- og idrætskonsulent
Ældre Sagen
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Stina Bavnhøj er uddannet personlig træner, 
holdunderviser og coach. Hun træner og coacher 
mennesker, som har lyst til at være og føle sig sunde  
– både fysisk og mentalt – og hun underviser i bl.a. 
seniortræning, pilates og funktionel styrketræning.

Stina Bavnhøj har i flere år undervist seniorer bl.a. 
på en daghøjskole, i Pensionist Idræt og Ældre i 
Bevægelse samt i fitnesscentre. Derudover uddanner 
hun sundhedsambassadører og arbejder for Liv- 
lægerne, som foretager sundhedsundersøgelser i 
virksomheder. I Ældre Sagen er hun med til at  
undervise frivillige instruktører.

Læs mere på www.stinabavnhoj.dk
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Programmets opbygning

”Træn dig glad 2” er bygget op om Sundhedsstyrelsens anbefa-
linger om træning til ældre, så du får arbejdet hele kroppen godt 
igennem. Programmet kommer omkring følgende:

Træning af kondition er træning af hjerte, kredsløb og ånde-
dræt – pulsen skal op, og du skal helst blive forpustet.

Træning af muskelstyrke er træning af styrken og udholden-
heden i dine muskler. Ældre bør træne med en forholdsvis stor 
belastning for at bevare noget af styrken i musklerne. Her i  
programmet arbejder du med din egen krop som belastning.

Træning af bevægelighed er træning af bevægeligheden i 
leddene og smidigheden i musklerne. 

Træning af balance handler om at styrke evnen til at holde 
balancen og mindske risikoen for at falde. 

Træning af knogler foregår ved såkaldte vægtbærende aktivite-
ter, dvs. der skal være en belastning på knoglerne. Ofte tilgode-
ses det ved konditions- og styrketræning, dog ikke når program-
met udføres siddende, fordi der ikke er tilstrækkeligt  
med belastning på knoglerne.

DVD og CD
Programmet er på en DVD med billeder, tale og musik, så du 
både kan se og høre, hvordan øvelserne skal udføres. Ligeledes 
er det siddende program med supplerende stående øvelser på  
en CD, hvor der kun er tale og musik.

Du kan med fordel vælge billederne fra, når du kender øvelserne, 
så du ikke skal fokusere på at kigge på TV’et – det giver større 
bevægelsesfrihed, og du vil komme længere ud i mange af øvel-
serne.
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Inden du går i gang

Vælg en god stol
Når du skal udføre det 
siddende program, skal du 
vælge en stol, og det er 
bedst uden armlæn. Det 
giver størst bevægelses-
frihed for armene. Når du 
sidder tilbage på stolen, 
skal begge fødder kunne 
nå gulvet med hele fod-
sålen.

Du kan sidde på to forskellige måder. Enten helt fremme på  
stolen eller helt tilbage og udnytte ryglænet. I begge stillinger  
er det vigtigt, at du gør dig høj i ryggen og er opmærksom på 
ikke at sidde og falde sammen. Bliver du træt i ryggen, når du 
sidder på stolen – så sæt dig tilbage – og hvil op ad ryglænet.

TDG2_booklet_07.indd   6 9/12/12   3:43 PM



7

Uanset om du skal udføre programmet siddende eller stående, 
skal du sikre, at der er god plads omkring dig, så du ikke støder 
mod noget, når du svinger med arme og ben.

Pas på skavanker og smerter 
Programmet er udarbejdet til raske ældre. Hvis du har alvorlige 
problemer med ryggen, hofter, knæ eller andet, bør du få din 
læge, fysioterapeut, kiropraktor eller en anden fagperson til at 
tjekke øvelserne, inden du begynder på programmet.

Hvis du får ondt under udførelsen af nogle af øvelserne, så tjek 
først en ekstra gang om øvelsen udføres korrekt. Fortsætter 
smerten, så spring øvelsen over.
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1. Opvarmning af overkroppen
Musik: Matador, Bent Fabricius Bjerre (3:28)

Du skal lave nogle enkle øvelser for at komme stille og roligt i 
gang og for at varme overkroppen op. Der arbejdes med skuldre 
og ryg. Ryggen kan bevæge sig i tre forskellige retninger. Bevæ-
gelsen kan ligge i den øverste del af ryggen (en lille bevægelse) 
eller længere nede (en stor bevægelse) 

Runding – rygsøjlen bøjer forover.

Vridning – rygsøjlen drejer 
om egen længde akse.

Sidebøjning – rygsøjlen 
bøjer fra side til side.
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I flere af øvelserne kan du med fordel arbejde med rolige og dybe 
vejrtrækninger – når du trækker vejret ind, så prøv at registrere, 
om maven går lidt ud og tilsvarende ind, når du puster ud.

2. Opvarmning af hele kroppen 
Musik: We Have All The Time In The World, John Barry (3:12)

Øvelserne omfatter arbejde med fodled, fingre, venepumpen og 
bækkenbunden. 

Når du arbejder med dine fodled, skal du være opmærksom på, 
at bevægelsen kun sker i fodleddet – du skal holde dine knæ og 
hofter i ro.

Bækkenbunden er bl.a. med til at stabilisere ryg og bækken. 
Bækkenbundsmusklerne sættes på arbejde flere gange i dette 
program. Derfor er det vigtigt, at du er bevist om, hvordan den 
spændes og trænes til at blive stærkere. Prøv at være bevidst 
om, at det kun er i bækkenbundsmusklen spændingen foregår – 
ballerne forbliver afslappede. Det er vigtigt både for kvinder og 
mænd at træne bækkenbunden.

3. Puls op 1
Musik: Old Dan Tucker, traditionel melodi (2:24)

I denne øvelse skal du have pulsen lidt op, og du må gerne blive 
forpustet. Jo større og jo mere kraftfulde bevægelser du laver,  
jo mere forpustet kan du blive. 

Når du laver siddende 
gang, skal du skiftevis  
løfte det ene ben og den 
modsatte arm (diagonal 
gang), ligesom når du  
går almindeligt.
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4. Sving
Musik: Så længe jeg lever, John Mogensen (3:14)

Der arbejdes med arme, skuldre og ryggen. Når du svinger med 
armene, må det gerne være nogle kraftfulde bevægelser, så be-
vægelsen forplanter sig til ryggen. 

Du kommer denne gang langt ud i bevægelsen og får et stræk  
for hele ryggen.

Når øvelserne udføres stående, arbejdes der med i benene.  
Stå med et lille let bøj i knæene og gyng med i benene –  
”vær blød i knæ og hofter”.
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5. Funktionelle bevægelser
Musik: Små sensationer, Poul Krebs (4:27)

Du skal lave nogle bevægelser, som du kender godt fra din hver-
dag. Udfør dem i et roligt og kontrolleret tempo. Bevægelserne 
må gerne overdrives i deres udførelse, ræk fx så langt ud som 
muligt – det giver ekstra træning. 

De bevægelser, du skal lave, er træning i at tage strømper på, 
binde snørebånd, flytte dig frem og tilbage på stolen, rejse og 
sætte dig, samle noget op fra gulvet, række ud til siden, tage 
trøjen af og tage jakken på. 

Fælles for bevægelserne er, at de kræver smidighed, og enkelte 
af dem kræver styrke. 

6. Puls op 2
Musik: Hammer hammer fedt, Jacob Haugaard (2:56)

Pulsen skal igen op og denne gang lidt højere end tidligere. Det 
får du ved at løfte knæene højt samt svinge og trække kraftfuldt 
med armene. Du må gerne blive godt forpustet.

Øvelserne med høj puls rummer også forskellige elementer af 
koordination fx løft det ene ben og modsat arm – det er i sig selv 
også en god træning for koordinationsevnen. 

Når øvelserne udføres stående, skal du være opmærksom på, 
at du har et godt fodfæste og en god balance, og at du  
arbejder med i benene, så du ikke står med overstrakte knæ. 
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7. Bevægelighed og sving
Musik: Bornholm Bornholm Bornholm, Sven Gyldmark (3:27)

Du skal igen arbejde med skuldre og ryg, hvor du kommer  
langt ud i bevægelsen. 

Rotag – når du er fremme, går skulderbladene fra hinanden, 
og de samles, når armene trækkes tilbage.

Når øvelserne udføres stående, arbejdes der med i benene.  
Stå med et lille let bøj i knæene og gyng med i benene  
– vær blød i knæ og hofter. I nogle af øvelserne arbejdes der 
ligeledes med vægtoverføring, hvor du lægger vægten over  
på det ene ben, som du bøjer, samtidigt med at du strækker 
det andet.
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8. Balance  
Musik: Forårsdag, Anne Linnet (4:21)

Træning af balance handler i et vist omfang om træning af styrke 
i mave, ryg og benmuskler. Dette kan også foregå siddende. Prøv 
at komme så langt som muligt ud i en række bevægelser, fx når 
du sidder på den ene balle. Hvor langt kan du så række den ene 
arm ud til siden?

I træning af den siddende balance kan du ”lege” med støttepunk-
terne, baller og fødder. Hvor lidt kan du støtte med? Kan du fx 
løfte begge fødder fra gulvet med bøjede eller strakte ben?

I den siddende version af balanceøvelsen er der også en stående 
øvelse. Hvis du ikke kan komme op at stå, så fortsætter du med 
siddende øvelser.

Når øvelserne udføres stående, kan du evt. støtte dig til en  
stol e.l., der står godt fast på gulvet.
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9. Styrke- og udholdenhedstræning
Musik: Der var engang, Lars Muhl (4:53)

Du skal lave styrke- og udholdenhedsøvelser for arme, ben, 
mave og ryg. Du skal arbejde med din egen krop som modstand 
og belastning. Det er vigtig at holde fokus på de muskelgrupper, 
du arbejder med i de enkelte øvelser, så du opnår størst mulig 
spænding.

Du kan med fordel spænde i maven ved at suge den godt ind og 
samtidig spænde i bækkenbunden.

Træning af mavemuskler

Træning af rygmuskler

I den ”stående del” af programmet udføres denne øvelse  
liggende på gulvet. Du kan med fordel bruge et tæppe eller  
liggeunderlag til at ligge på, så det ikke er så hårdt og dine  
led aflastes lidt.
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Øvelsen kan udføres siddende på en stol eller liggende på 
gulvet. Hvis du vælger at ligge på gulvet, kan du med fordel 
bruge et tæppe eller liggeunderlag, så det ikke er så hårdt.  
Du slapper måske også bedre af på det bløde underlag.

10. Puls op 3
Musik: Hooked On Marching, various (3:14)

Pulsen skal op igen, og denne gang må den gerne komme rigtig 
højt op, så du bliver rigtig meget forpustet. Faktisk skal du  
være så forpustet, at du kun lige med nød og næppe kan føre  
en samtale. 

Bliver det for hårdt, så sænk tempoet lidt og få vejrtrækningen 
under kontrol, inden du igen løfter benene højt og trækker med 
nogle kraftfulde armtræk.

11. Udspænding
Musik: Adagio, Safri Duo (5:11)

Udspænding eller udstrækning handler om at træne smidighed og 
bevægelighed i kroppens muskler og led. Det skal ikke gøre ondt, 
men stræk så langt som muligt ud i de forskellige bevægelser. 
Hold strækket lidt, og kom måske lidt længere ud i bevægelsen 
på en udånding. 

Træk vejret roligt og dybt under udførelse af alle øvelserne.

12. Afspænding
Musik: Summer, Niels Eje (ca. 5 min.)

Du får mulighed for med nogle gode dybe vejrtrækninger at slappe 
helt af og slippe spændinger i kroppen og tankerne i hovedet. 

Ved nogle af de stående øvelserne kan du evt. støtte dig til en 
stol, der står godt fast på gulvet.
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Træn dig glad  
Motion er godt for alle – uanset alder og fysisk form.  
Motion er med til at give dig styrke og energi til at klare 
hverdagens gøremål, så du får overskud til lidt mere. 

Instruktør Stina Bavnhøj viser og fortæller udførligt, 
hvordan øvelserne skal udføres. For at få øvelserne til  
at svinge og skabe glæde undervejs har vi valgt flere 
musiknumre, som du sikkert kender.

Ældre Sagen vil med træningsprogrammet hjælpe med 
at få dig rørt i hverdagen. 

Træningsprogrammet består af to dele: et siddende og  
et stående program. Det er vigtigt, at du gør det, du 
kan, også selvom kræfterne måske ikke rækker så langt. 
Det er altid bedre at gøre lidt end slet ingenting.

Jeg håber, at programmet og musikken vil give dig lyst 
til at røre dig – alene eller sammen med andre.

Rigtig god fornøjelse. 

Karin Schultz 
Sundheds- og idrætskonsulent
Ældre Sagen

Indhold:
1.  DVD med film, instruktion og herlig musik 
2.   CD kun med instruktion til herlig musik
3.   CD med herlig musik til alle 12 øvelser
4.  Folder om Træn dig glad

Ældre Sagen • Nørregade 49 • 1165 København K
www.aeldresagen.dk

TDG2_booklet_07.indd   16 9/12/12   3:43 PM


