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Har du lyst på et 
årsabonnement 
på webtrening?

Delta i  
konkurransen på 

nettsiden vår!

Frister det ikke å melde seg inn på et trenings
senter, er det fullt mulig å få en flink instruktør 
hjem til deg. Klikk deg inn på nettet, og vips 
kan du sette i gang. 

Er du av dem som sliter med å komme deg ut av sofaen, over 
dørstokken og ut på trening? Da kan kanskje webtrening 
være noe for deg. 

Lot ta Ram stad (47), som har slitt med vond rygg, 
har testet ut hjem me tre ning via In ter nett.

– Denne for men for tre ning er tids be spa ren
de, sær lig for meg som bor et styk ke uten for 

byen. Nå slip per jeg å set te meg i bi len og 
kjø re til et tre nings stu dio. Det er gan ske 

be fri en de, sier Lot ta.
For syv år siden skadet hun ryggen  
i en skiulykke i slalåmbakken. 

– Kro nis ke smer ter ble et ter hvert en 
del av hver da gen min. Mor ge nen og kvel

den var verst. Jeg had de kryk ker stå en de 
ved sen gen for i det hele tatt å kla re å kom me 
meg opp, for tel ler den svenske to barns mo ren, 
som er bo satt i Oslo.

Det endte med at hun ble operert. Le ge ne 
tok ben fra hof te ne hen nes og kilet dis se inn 
i rygg ra den, som der et ter ble stivet opp med 
titanplater og bol ter. 

Lystbetont
– Seks uker se ne re var jeg i gang med rygg
øv el ser, fast be stemt på å tre ne meg sterk 
igjen, forteller 47åringen.

Om hun ikke hol der seg fy sisk ak tiv og 
tre ner mye styr ke, ri si ke rer hun å få en 
pro laps i led det over titanplatene, fordi 
det te ut set tes for stort trykk. Der for 
er det eks tra vik tig for Lot ta at    
tre nings til bu det hun be nyt ter 
seg av, er lyst be tont og 
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Webtrening
Web tre ning er hjem me

tre ning via In ter nett. Du 
kan bru ke datamaskin 
el ler smart te le fon. 
Der med kan du tre ne 
hvor som helst og 
når som helst. 

✗ Tje nes ten  
www.webtrening.no 
in ne hol der hund re vis 
av vi deo er med uli ke 
ty per tre ning som er 

 laget av sertifiserte 
 instruktører. De va rer i alt 

fra noen få mi nut ter til én 
time. Velg mel lom blant 

 an net yoga, pi la tes, kett le
bells, spin ning, ren styr ke   

tre ning, mind ful ness, kon di
sjons tre ning og zum ba. Tje nes ten 

kos ter 79 kro ner i må ne den, og det 
er in gen bin dings tid.

✗ www.livegym.no er et nettsted med 
fokus på at treningen skal passe for alle, 

uansett ambisjonsnivå. Livegym holder til i 
Trondheim og sender daglig et variert antall 

treningstimer direkte streamet til din PC. I tillegg 
har de et rikholdig treningsarkiv. Velg mellom alt 
fra yoga, pilates, strikk og bosuball, til bekken
bunnstrening og kontortøying. Pris: Kr 50 pr. 
 måned. Ingen bindingstid.

✗ Hos www.exerto.no finnes det to typer med
lemskap. Med gratis medlemskap registrerer du 
kun epostadressen din og får tilgang til drøyt ti 
ulike treningsfilmer. Registrerer du deg for fullt 
medlemskap, betaler du kr 159 pr. måned og får 
tilgang til alle programmene, treningsveileder og 
personlig trener. Exerto tilbyr blant annet styrke, 
dans, yoga, kampsport, rockering, stretching og 
sykkel. Ingen bindingstid.

▶ OverKOmmelig: 
 etter at lotta ramstad 
skadet ryggen er hun nødt 
til å være i fysisk aktivitet 
og  trene  styrke. Web
trening er en  ideell løsning, 
fordi det er lett å gjennom
føre og i tillegg morsomt, 
synes lotta.

Kom i gang med enkle øvelser

Webrening:  
Enkelt å 
komme  
i gang

over kom me lig. Hun kan rett og slett ikke til la te seg selv å fal le av 
las set. 

Lot ta sit ter på en yoga mat te for an oss med rak hold ning og 
PCen i fan get. Et ter ope ra sjo nen har den vært hen nes bes te 
venn. 47år in gen er i dag frisk meldt og full tids ar bei den de. Le gen 
me ner det er mye tak ket være den inn sat sen hun har lagt ned i 
egen fy sisk ak ti vi tet, først og fremst ved hjelp av web tre ning, 

el ler så kalt hjem me tre ning via In ter nett.
– Per son lig li ker jeg pilatesøvelsene best. Her    

fo ku se rer man på rygg og mage, el ler på det 
som kal les kjer ne mus ku la tu ren. Et ter 

at jeg be gyn te med web tre ning 
har jeg blant an net fått en 

mye bed re hold ning, sier 
Lot ta.

13NU nr. 9-14



KNE FLYT 
Stå i kat te po si sjon med 
hen der i gul vet rett un der 
skuld re. Knær un der 
 hof ter. Ryg gen er rett og 
nak ken en for len gel se av 
rygg søy len. Det te er ut
gangs po si sjo nen. Press 
hen der og tær i gul vet, og 
løft knærne noen få cen ti
me ter opp fra gulvet. Bli 
der en kort stund. Pust inn 
og slipp ned på en ut pust. 
Gjen ta øv el sen, pust inn 
for å gjø re deg klar. På en 
ut pust fly ter du opp igjen, 
blir her på en inn pust og 
slip per ned på en ut pust.

DIA GO NAL STREKK
Bli i sam me kat te po si sjon. Strekk 
mot satt fot og arm ut i leng den. Etter
streb å ska pe leng de i krop pen. Gjør 
både arm og fot leng re. Bli her noen 
se kun der og bytt side. Gjen ta 
 øv el sen. Gjer ne 10–15 re pe ti sjo ner.

DIA GO NAL CORE  
UT FORD RING

Lig gen de på ryg gen med beg ge 
bena i bordstilling, det vil si 90 
 gra ders vin kel på knær. Slipp ha le
be net ned og frem mot gul vet slik at 
det er litt luft mellom matten og 
 ryg gen. Nå er rygg søy len din i rett 
lin je med gulv. Beg ge  ar me ne pe ker 
opp mot ta ket. Pust inn. På en ut
pust slip per du nå  høy re kne og 
venst re arm litt ut mot si den. Bli der 
og pust inn, og på en ny ut pust trek
ker du arm og fot inn igjen. Så gjør 
du det samme på mot satt side. Re
pe ter det te ca. 10–15 gan ger. Pass 
på at magen ikke «popper» opp. 
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Takk til Man da la for 
lån av tre nings tøy.

Ut styr
Du tren ger ikke fan cy tre nings ut styr 
for å dri ve med web tre ning, men en 
yoga mat te kan være grei å ha. Noen 

av øv el se ne kre ver for eks em pel 
 tria de  ball, vek ter el ler strikk, men 

det te er ikke nødvendig. Du kom mer 
langt ved å ta i bruk egen kropps

vekt, el ler even tu elt bruke vann flas
ker el ler bø ker i stedet for vekter. 



Den un der ste fo ten er bøyd i 
90 gra der. Den øver ste hvi ler 
over med tær i gulv. Albuen er 
rett un der skul deren og hån
den i gulvet. Øver ste arm 
strek kes opp mot ta ket og 
sky ves der et ter for sik tig opp 
langs ho det sam ti dig som du 

Du avlaster ryggsøylen 
for slitasje 

Monica Øien

løf ter hof ten litt opp mot ta ket. 
Hold hån den sta tisk, el ler 
 be veg den som en pen del/vin
dus vis ker frem og til ba ke 
langs mid jen om du kla rer det. 
Gjen ta be ve gel sen 10–15 gan
ger på hver side. Pass på at 
du ikke hen ger ned i mid jen.

SI DE LIG GEN DE PLAN KE

Bra for ryggen
– De musk le ne som ak ti vi se rer og hol der rygg
søy len i en sta bil po si sjon, kal ler vi kjer ne mus ku
la tu ren. Ved å styr ke den ne, får du en god grunn
hold ning, sam ti dig som du av las ter rygg søy len 
for sli ta sje og even tu el le ska der, sier pilates
instruktør Mo ni ca Øien (bildet), som sam men 
med Rik ke Schil lin ger er grün der og eier av  
www.webtrening.no. De to dri ver også Pilatesroom i Oslo. 
 – Når du tre ner pi la tes med fo kus på nett opp kjer ne mus ku
la tu ren, er det vik tig å føl ge noen grunn prin sip per, for kla rer 
Mo ni ca: 
 
1. Senk skuld re ne godt ned, det vil si trekk dem litt bak over, 
og løft brys tet.
 
2. Trekk ma gen godt inn mot nav len el ler rygg søy len.  Som 
 regel skal kors ryg gen pres ses ned i mat ten el ler un der la get 
du lig ger på. Unntaket er ved øvelser som for eksempel 
 diagonal core utfordring.
 
3. Husk også å fo ku se re på pus ten. Pust inn gjen nom ne sen  
slik at bryst kas sen lik som ut vi der seg til si den. Pust ut  
med mun nen slik at ma gen trek ker seg godt sam men.

Kan Jang
–perfekt nødhjelp 
ved forkjølelse
Med en mikstur av rød solhatt, basilikum 
og russisk rot virker Kan Jang lindrende 
ved hoste og lett feber, sår hals og slim. 
Finnes som velsmakende mikstur og 
tabletter.

Tilgjengelig på apotek og i helsekost.
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