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MOBILITETSSERIE 
THE DESK JOB SERIE 
AF VALERIA LIMA  
BILLEDE AF :  ASSESS AND CORRECT  MANUAL  

  

  

Serie :  
• Supine Bridge 1x8 
• Quadruped Extension Rotatio 1x8/ side 
• Yoga Push ups 1x6 
• Hip Flexor Mobilization 1x8/side 
• Standing Psoas Holds 1x 15 sec./side 

For hvem: 
•  alle som har stillesiddende arbejde 
•  alle som arbejder foran en computer  
•  alle som har spændinger i nakken, skuldrene og lænden    
 

Hvor ofte og hvornår : 
•  før din træning som en del af opvarmningen 
•  hver dag efter arbejde eller før du går i seng  
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SUPINE BRIDGE  

• Lig på ryggen med armene til siden, bøj dine knæ og placer fødderne 
fladt på gulvet. 
• Spændt dine mavemuskler og klem dine baller. 
• Gå kun så højt som dine ballemuskulatur vil tage dig.  Svaj ikke din 
ryg. Sænk under kontrol til et punkt lige over jorden og gentag. 3 

V
alerialim

a.dk 



QUADRUPED EXTENSION ROTATION  

• Begynd i firbenet med hænderne nedenunder skuldre og knæ 
 under hofterne. 
•  Placér den ene hånd bag hovedet. 
• Bevæg forsigtigt albue op og tilbage mod modsatte knæ.  
• Bevægelsen starter fra skuldre ikke fra hoften  4 
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YOGA PUSH UP  

• Start i en grundlæggende armbøjningsposition 
• Udfør en grundlæggende armbøjning med brystet og ikke hagen. 
•  Hold albuerne i en 45 graders vinkel til kroppen overalt. 
•  Idet du når toppen af bevægelsen, flyt dine hofter op i luften, mens 
 du kører dine hæle og brystkasse mod jorden . 5 
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HIP FLEXOR MOBILIZATION 

•  Placer dit venstre knæ på et håndklæde eller lignende. 
•  Dit højre ben skal være lige foran kroppen med foden fladt på gulvet. 
•  Sørg for, at begge ben er helt lige og parallelt med hinanden 
•  Med brystet ret op, spænd forsigtigt din venstre ballemuskel 
  og bring din hofte fremad.  
•  Skub til et punkt hvor du får en mild strækning på forsiden af din      
venstre hofte. Hold positionen i 2 sek., og vend derefter tilbage til 
udgangspositionen. 
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STANDING PSOAS HOLDS 

 
• Stå op høj med fingerspidserne bag hovedet. 
• Spænd forsigtigt maven, løft brystkassen og træk venstre knæ så højt 
op som muligt. 
• Hold dit bryst ret op, stram maven, venstre knæ over 90 grader, og din 
højre hoftes ballemuskulatur er spændt. 
• Hold i 3-5 sekunder, derefter ned med det aktive ben og gentag. 
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