


EFFEKTIV TRÆNING DU KAN LAVE 
HVOR SOM HELST 

DIN GUIDE TIL FERIE- ELLER HJEMMETRÆNING 

 

Mange af vores klienter spørger til, hvad de skal gøre, hvis de skal på ferie, eller de 

bliver forhindret i at komme i træningscentret. Forsvinder alle de gode resultater, så 

snart træningen går i stå? 

Det korte svar er nej. Skal du på en uges ferie, eller bliver du af andre årsager nødt til 

at springe over din træning et par gange i streg, så sker der ikke noget ved det.  

Træner du jævnligt, vil din krop helt sikkert have gavn af en rolig uge, hvor din krop 

kan få restitueret ordentligt. 

Derfor er der ingen grund til at stresse over den manglende motion. Nyd ferien og 

tænk ikke på din træning – den er der også, når du kommer hjem, og så vil du være 

endnu mere motiveret for at komme i gang igen. 

Står du over for en længere pause fra din træning, så vil vi dog anbefale dig at finde 

et godt alternativ til det lokale fitnesscenter. Varer pausen længere end 1-2 uger, kan 

det nemlig godt begynde at smitte af på dine resultater.  

Måske rejser du meget med dit arbejde eller står over for en længere ferie med 

familien? Uanset hvilken hverdag du befinder dig i, så findes der en fantastisk nem 

måde at vedligeholde din træning på.  

Det eneste du skal bruge, er en lille pakke med træningselastikker. De kan klemmes 

ned i selv den mindste kuffert, og så er de ovenikøbet meget budgetvenlige.  

Nu skal du høre lidt om: 

• Hvorfor træningselastikker er så smarte 

• Hvordan de bruges mest effektivt 

• Hvilke elastikker vi anbefaler  

• Og hvordan dit program kan se ud 

Vi giver dig alt det, du skal bruge for at komme godt i gang med din træning med 

elastik, inklusiv et effektivt træningsprogram som du kan bruge alle steder.  

 

 

 

 



4 GODE GRUNDE TIL AT TRÆNE MED ELASTIK 

1. Du behøver ikke et træningslokale 

Træning med elastikker kan foregå alle vegne. De små elastikker fylder næsten 

ingenting og vejer heller ikke meget, så du kan sagtens have dem med på farten. 

Skal du afsted på en længere ferie eller arbejdsrejse, er der fx ingen grund til at lede 

efter et hotel med træningsfaciliteter. Med elastikkerne i baghånden kan du i stedet 

lede efter hoteller, der har andre og mere spændende ting på menuen. 

Så træner du blot på dit værelse eller udenfor, hvis vejret tillader det. 

Træningsøvelserne med elastik kræver nemlig ikke meget plads, og så er du sikker 

på, at dit udstyr er i orden. Det kan du desværre ikke altid forvente på et hotel, uanset 

hvor fint deres fitnesscenter ser ud på billederne.  

Legepladser 

Rejser du med børn, så kan du med fordel tage elastikkerne med i lommen, når I skal 

på legeplads. Så slår du to fluer med et smæk og nyder at se på ungerne, der leger, 

imens du selv får dagens motion. 

 

De mange stativer på legepladsen er nemlig optimale til træning med elastikker, og 

det giver dig adgang til massevis af effektive øvelser. Det er da win-win! 

Derhjemme 

Er du hjemme uden mulighed for at træne i dit lokale center, så er elastikkerne også 

guld værd. Ligesom du kan træne på et hotelværelse, så kan du også træne 

derhjemme – uanset hvor lille en bolig du har.  



Du har ikke brug for andet udstyr end dine elastikker. Et sofaben, en lukket dør eller 

en stol kan sagtens bruges som forankringspunkt, så du kan udføre en masse 

øvelser. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser. 

2. Du laver funktionelle bevægelser 

Øvelser med træningselastikker indebærer funktionelle bevægelser i flere planer, 

hastigheder og vinkler. Og funktionelle øvelser er super gode – de styrker nemlig 

kroppens naturlige bevægelser. 

Elastikøvelser er faktisk langt bedre end træningsmaskiner til at efterligne de 

bevægelser, du udfører i hverdagen, og derfor skal du altså på ingen måde tænke at 

din træning er blevet ringere, fordi du fx har valgt et hotel uden fitnesscenter. 

3. Din størrelse, styrke og form spiller ingen rolle 

Vi har alle sammen forskellige kropsstørrelser og former, og her kommer traditionelle 

maskiner i fitnesscentret ofte til kort. De er nemlig lavet, så de passer bredest muligt, 

hvilket betyder, at de ikke er lavet specielt til dig.  

Og der er grænser for, hvor meget de kan tilpasses den enkelte.  

Elastikkerne derimod tilpasser sig helt automatisk dig og din krop. Her kan alle være 

med uanset køn, form, størrelse og styrke.  

4. Et billigt og mobilt fitnesscenter  

Som vi var inde på tidligere, så kan du tage træningselastikkerne med dig overalt. De 

optager næsten ingen plads i kufferten eller tasken – uanset hvor du begiver dig hen, 

har du altid mulighed for en god og effektiv træning.  

Derudover er elastikkerne billige, og de holder længe. Betragt dem som 

engangsinvestering, der tillader dig at træne overalt.  

En engangsinvestering, der koster omkring 500 kroner. Det svarer rundt regnet til et 

par løbesko, og med dem kommer du til at løbe længe for at opnå samme resultat. 

 

ET EFFEKTIVT TRÆNINGSPROGRAM DU KAN 
LAVE ALLE STEDER 

Selvom træningselastikkerne kan bruges til et utal af øvelser, så behøver du ikke et 

langt og kompliceret program for at træne effektivt. Faktisk kan du nøjes med fire 

simple øvelser, der rammer alle de store muskelgrupper i kroppen. 

Øvelserne udføres á 3 til 5 omgange med 10 gentagelser pr. øvelse. Du kan 

enten lave hver øvelse for sig eller udføre dem i rotation. 

 

 

 



1. CHESTPRES 

Bind en elastik med passende modstand omkring et forankringspunkt i bryst- eller 

taljehøjde. Det kan fx være et dørhåndtag (husk at lukke døren og lås den gerne, 

hvis muligt). Grib fat om elastikken med begge hænder med ryggen mod 

forankringspunktet og pres udad. Den dynamiske spænding, som overkroppen 

udsættes for, er fantastisk, og selv mave og ben får lov til at arbejde med, fordi du 

hele tiden kæmper mod, at elastikken hiver dig bagover.  

Du kan variere øvelsen ved at skifte vinkel i forhold til døren. Vil du øge 

sværhedsgraden, så tag et skridt fremad eller skift til en anden elastik.  

 

2. ROWS 

Vend dig om og placer den ene fod foran den anden, så du undgår at falde forover. 

Grib fat om elastikken med begge hænder og træk mod maven, væk fra elastikkens 

forankringspunkt.  

Du kan variere øvelsen ved at bukke dig forover for at ændre vinklen. Vil du øge 

sværhedsgraden, så træk med én arm ad gangen, træd et skridt tilbage eller udskift 

din elastik.  

 



3. BULGARIAN LUNGES 

Stil dig med ryggen til en bænk eller forhøjning og tag elastikken omkring skuldrene 

og den forreste fod. Stræk det ene ben bagud og lad foden hvile på bænken. Bøj 

forreste knæ og hofte, indtil bagerste knæ næsten rører gulvet. Kom derefter tilbage 

til startpositionen ved at strække ud i forreste knæ. 

Du kan variere øvelsen ved at beholde begge ben på underlaget. Vil du øge 

sværhedsgraden, så skift til en anden elastik eller prøv med en lille pause hver gang 

dit bagerste knæ er nede.  

 

 

 



4. PLANKS 

Bind igen en elastik med passende modstand omkring et forankringspunkt i omtrent 

brysthøjde (fx et dørhåndtag) og grib fat om elastikken med begge hænder. Træd 

derefter til siden, så du får den rette modstand. Sørg for at stå bredt med fødderne 

for stabilitetens skyld, og stræk så armene ud foran dig. Gør dette i 30 sekunder med 

begge sider af kroppen.  

Du kan variere øvelsen ved at gøre dine bevægelser dynamiske. Er øvelsen for let, 

så træd længere væk fra døren eller skift sværhedsgrad på din elastik. 

 

 

SÅDAN ØGES SVÆRHEDSGRADEN 

At øge sværhedsgraden i din træning er det absolut vigtigste, hvis du vil have 

resultater. Det kaldes også progression, og det kan du læse mere om i Fortius 

Fitness Insider. 

Endnu en fordel ved elastikker er, at du nemt kan kontrollere modstanden i forhold til 

dit niveau. Du kan ændre modstanden på to måder: 

1. Ved at ændre din kropsposition  

2. Ved at skifte til en anden elastik 

Ændring af kropsposition 

Når du ændrer din kropsposition, kan du lynhurtigt gøre en øvelse lettere eller 

hårdere. Den letteste måde er simpelthen bare at træde et skridt frem eller tilbage. 

På den måde vil elastikken blive mere hård eller slap. 

Prøv gerne at ændre din kropsposition løbende og mærk, hvilken indvirkning det har 

på de øvelser, du udfører. Snart vil du vide, hvordan du bedst presser dig selv.  



OBS. Tricket her kan benyttes i langt de fleste øvelser, men i få tilfælde er det ikke 

muligt. Så er der heldigvis en anden mulighed.  

Ændring af modstand 

Du kan altid gøre øvelsen hårdere eller lettere ved at ændre modstanden. Når det 

gælder træningselastikker, kan det gøres ved at benytte en af følgende metoder: 

1. Brug en anden elastik med større eller mindre sværhedsgrad 

2. Tilføj endnu en elastik for at fordoble modstanden 

Nøglen til at bedømme, om du har den helt rigtige modstand, er ved at vurdere om 

du er i stand til at fuldføre hele bevægelsen og gennemføre de planlagte sæt og 

gentagelser. 

Kan du ikke det, er det en god indikation på, at modstanden skal mindskes. Er det 

derimod let, er det på tide at øge modstanden. 

 

HVILKE ELASTIKKER ER BEDST? 

Træningselastikker er et fantastisk effektivt og simpelt redskab til at holde formen, 

mens du er på farten (eller hvis hverdagen er så hektisk, at der ikke er tid til en tur i 

fitnesscentret). 

Men der er stor forskel på kvaliteten, så se dig for inden du investerer. 

Vi bruger og anbefaler disse træningselastikker >> 

De har alle de spændingsniveauer, du har brug for, de imødekommer både øvede og 

nybegyndere, og så får du super kvalitet til en fair pris.  

Rigtig god fornøjelse med programmet. 

https://fortiusfitness.dk/bands

