
 

 

Stabilitetstrening rygg og buk dressurlandslag 
 

av Espen Calmeyer Hanssena 
 

 

Bevisstgjøring av stabiliserende 

muskulatur 

 

Puste inn, lage liten ”ballong” nederst 

i magen. Trykke luften ut av 

”ballongen” ved hjelp av 

magemusklene. Øke buktrykket og 

muskelaktiviteten etter utpust. Gjenta 

6 – 10 ganger. Fokuser på rolig og 

avbalansert pusting.  

(Rolige bevegelser, korsrygg presses 

ned i bakken ved utpust) 

 

 Puste som i første øvelse, fokusere 

enda mer på å lage korsett rundt midje 

og korsrygg. Stram musklene slik at 

setet løftes fra underlaget. Holde 1-2 

sekunder, deretter holde stramningene 

og slippe setet rolig ned på underlaget. 

ROLIGE BEVEGELSER! Gjenta 6 

– 10 ganger. 

 

Progresjon: 

 Legge mattekant under korsryggen. 

Utføre samme øvelse med bøyde 

hofteledd og samme fokus som 

overfor.  

 

Sidebøy av korsryggen 

 

Ryggliggende med strake bein. 

 

Svaie og skyte rygg med full Stå på alle fire, holde ca 90 grader i 



 

 

bevegelse i hele ryggen (sint og 

blid katt) 

 

hofter og skuldre. Skyv navlen inn mot 

ryggraden, pust rolig ut mens ryggen 

skytes mot taket. Hodet skal henge ned 

mot underlaget, og ryggsøylen skal 

være rund i slutten av bevegelsen. 

Senk rolig ned mens du fokuserer på 

pusting og korsett. Gå så over i full 

svai. Øk hele tiden aktiveringen av 

muskulaturen i rygg og buk. Pust 

rolig. 10 ganger 

 

vMidtstilling fra øvelsen over Løft en arm strakt ut mens truncus 

holdes stabil under hele øvelsen. Hold 

fokus på pust og korsett. Senk armen 

rolig tilbake til utgangsstilling. Bytt 

arm og gjenta øvelsen. 10 ganger 2 

serier 

 

Planken

 

 

Truncus holdes stabil under hele 

øvelsen. Hold fokus på pust og korsett. 

Hold i 1 min. 3 ganger. Progresjon: 

Løfte et ben, ben ut mot siden, ben på 

ustabilt underlag. 

 

 

Progresjon: 

- Bein ut til siden 

- Partner gir motstand i forskjellige 

retninger 

Progresjon:  

- Arm ut til siden 

- Bein ut til siden  

 



 

 

Kroppsstrekk med 

skulderstøtte 

 

Utgangsstilling: Ryggliggende med 

armene langs siden. Medhjelper står i 

skrittstilling foran utøveren. 

Medhjelper fatter rundt utøvers ankler 

og løfter opp til hoftehøyde. Utførelse: 

Løft opp baken til midtstilling i 

ryggen. Bare skuldre, nakke, hode og 

armer har kontakt med golvet. 

Medhjelperen slipper det ene beinet. 

Før beinet ut til siden. Hold samme 

posisjon i ryggen. Avbryt øvelsen når 

”skjelving” eller avvik fra midtstilling 

oppstår.  

Eksentrisk bukøvelse Rolig tempo, virvel for virvel, senke 

seg ned fra sittende posisjon til 

ryggliggende, med strake armer foran 

seg. 8 ganger. Deretter skråstilt slik at 

du trener de skrå magemusklene. 8 

ganger hver side. 

 

Øvelser med 

ball/medisinball

 

 

Mottak av ball. Pasienten skal ta i mot 

ballen fra flektert stilling (situps), 

deretter senke seg rolig ned til 

liggende stilling, ta situps og kaste 

ballen tilbake til partner/vegg. 15 stk.. 

2 serier. 

 



 

 

 

Sidekast i sittende stilling. Med bena i 

eller over baken. Fokus på å holde 

ryggen strak.. 12 stk. hver side. 2 

serier 

 

 Eksplosivt!  

- Støt fra bryst 5 ganger tung ball, 

5 ganger tung ball. 

 

- Skulder-skulder-innkast. 5 

ganger tung ball, 5 ganger tung 

ball. 

 

Sitte på bosu-ball/matte, 

rotasjon med medisinball 

Ikke berøre gulvet med ballen. Så 

strake armer som mulig. 1.minutt * 2. 

 

”Sit-ups” med fotfeste og 

rotasjon

 

Utgangsstilling: Ryggliggende med 

bøyde knær og hofter. Armene i kors 

over brystet. Føttene i golvet. 

Medhjelper holder rundt ankelleddet. 

Utførelse: Løft overkropp mot lårene 

kombinert med albue mot knærne.  

 

Arm- og 

beinstrekk

Utgangsstilling: Firefotstående. 

Utførelse: Før venstre hånd mot høyre 

kne. Strekk så arm og bein til vannrett 

stilling. Gjenta øvelsen med motsatt 

diagonal.  

 



 

 

 
Øvelser med ball / medisinball i 

mageliggende

 

Fokuset holdes på stabiliteten og på å 

lage korsett rundt midje og korsrygg. 

Variere mellom a-d, ca 1 min.*3 

 

- Kast ballen til partner eller i 

vegg. 15 stk.  

- Kaste ball rett opp. 15 stk. 

- Diagonalhev. En arm og motsatt 

ben løftes i mageliggende. 15 

stk. 

- Mageliggende, 20 svømmetak  

Sideliggende 

hoftehev

 

Rompe inn!! 15 stk. hver side 2 

ganger. 

- Korte og dype 

- Ben på pute 

 

Push-ups En meget god øvelse, både for 

stabilitet rygg og skuldre, og styrke av 

bryst, skulder og triceps. Jeg gjentar: 

Hold fokus på stabiliteten og på å lage 

korsett rundt midje og korsrygg. 

2*maks 

 

Progresjon : 

– ustabilt underlag 

Ned på albu og opp *20 

Sklimatter Mage og ryggliggende 



 

 

 

Seteløft 

 

Utgangsstilling: Ryggliggende med 

hofter og knær bøyd i 90 grader. 

Hendene bak hodet. Utførelse: Løft 

knærne opp mot taket slik at baken 

løftes opp fra underlaget. Unngå å 

trekke lårene opp mot brystet, da det 

gjør øvelsen enklere. 

 

 


