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Hvorfor yoga for sportsfolk 

Yoga for sportsfolk er stadig relativt nyt i Danmark. Mange har efterhånden hørt om fordelene 

ved yoga og har måske endda fået det anbefalet som et godt supplement til træning. Yoga er 

dog stadig en relativt 'hemmelig fordel' for sportsudøvere i Danmark. I udlandet - specielt i 

USA - bruger mange kendte og mindre kendte sportsudøvere yoga til at optimere deres 

personlige resultater. Der er mange grunde til hvorfor, og dem vil jeg vil komme ind på 

løbende i denne e-bog.  

 

Der er en hel del forskning, der bakker op omkring yogaens mentale og fysiske fordele, og 

yoga bliver brugt til en række forskellige ting såsom: At øge den fysiske og mentale frihed, at 

afhjælpe stress, at forbedre nattesøvnen, at komme alvorlige rygproblemer til livs og at 

afhjælpe traumer. Yoga bevæger sig altså et sted mellem fysisk udfoldelse og mental 

udvikling, og ved regelmæssig praksis bærer yoga potentialet til at revolutionere din krop og 

dit sind. Det kan synes at være en vild påstand, men ikke desto mindre er mange 

professionelle sportsfolk begyndt at supplere deres øvrige træning med yoga. Sportshold som 

det tyske fodboldlandshold, New York Giants, Philidelphia Eagles og Seattle Seahawks, som 

vandt Super Bowl i 2013, er eksempler på dette. Fodboldspilleren Ryan Giggs giver yoga æren 

for sin lange karriere og basketballspilleren Lebron James mener, at yoga er hemmeligheden 

bag hans udholdenhed.  

 

Den gode nyhed er, at yoga er tilgængeligt for alle; ung som gammel, buttet som tynd, stiv 

som smidig. Der er utallige modifikationer til stillinger og måder at udøve yoga på, så kropslige 

eller mentale udfordringer, såsom smidighed, vægt eller psykisk tilstand, er ikke i sig selv en 

hindring, selvom yogaen selvfølgelig skal tilpasses de relevante udfordringer og 

forudsætninger. Den mindre gode nyhed er, at yoga ikke er nogen hurtig løsning eller et 

plaster på såret. Forandringer tager tid, og ligesom du måske har trænet dig selv op til at løbe 

et halv-marathon, svinge med golfkøllen, så du rammer bolden rigtigt eller svømme 800 meter 

på en god tid, så skal man også praktisere yoga regelmæssigt for at høste frugterne, som 

yoga kaster af sig. Og husk at har du først fået skader, skal du altid tale med din læge, 

fysioterapeut eller lignende, inden du gør noget andet.  

Få bedre balance, forebyg skader, øg fokus – præstér dit optimale 

Som sportsudøver ved du, at det er en kæmpe fordel, at du og din krop er i balance, når du 

skal præstere. Yoga er et formidabelt redskab til at skabe 'alignment' eller optimal balance i 

kroppen. Når du praktiserer yoga, arbejder du med at skabe balance i og mellem kroppen og 
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sindet, hvilket kan forebygge skader og optimere dine evner for fokus og nærvær, så du kan 

yde dit bedste. Yogaen kan bruges til at skabe:  

 

• Fysisk balance i kroppen.  Ved at styrke de muskler som ikke stimuleres i sporten og 

strække dem som bliver stive, skaber man muskulær balance mellem kroppens sider og 

over- og underkrop. Ved at have en krop i balance undgår du overbelastningsskader og 

slid på kroppen.  

• Hvile mellem træninger. Det er helt klart en fordel at tage præventiv hvile, snarere end 

at vente på at kroppen til sidst siger fra, eller at du bliver udbrændt. Yoga hjælper dig 

med at restituere gennem stillinger (asanas) og vejrtrækningsøvelser, der hjælper dig 

med at lade dit centrale nervesystem geare ned og tillade kroppen at hvile optimalt, så 

du bliver klar til nye udfordringer. Ligesom i punktet ovenfor, hjælper hvile og 

restitution med at forebygge skader, som opstår over tid.  

• Balance i rummet. Balancen bliver desværre ikke bedre med årene, men du kan træne 

den op, så du får en bedre balance og propieception.  Når du arbejder med balancen 

(f.eks. står på ét ben), styrker du både musklerne omkring dine led, dit perifere 

nervesystem og din core, og så bliver du bedre til at holde balancen, når du løber i 

terrænet, hvilket kan forebygge akutte skader ved fald.  

 

Vil du være den bedste version af dig selv, er det essentielt, at du er tilstede i det, du 

laver. Når du praktiserer yoga, øver du også dit fokus og dit nærvær. Du øver det både 

i de forbindelse med de fysiske stillinger (asanas), men også i forbindelse med 

fokusøvelser som meditation og vejrtrækningsøvelser. Der er utallige videnskabelige 

undersøgelser, som peger på, at meditation har en gavnlig effekt på dine præstationer 

som menneske.1 Måske kan du genkende følelsen af at være i ét med alt omkring dig. 

Det kan være, at det er sket, når du dyrker din sport. Når du er tilstede og er hundrede 

procent absorberet af netop dét, du er i gang med lige nu, så ved du, at du i denne 

tilstand ikke kæmper med at yde dit bedste - du gør det bare. Det er netop den 

tilstand, du praktiserer at være i, når du dyrker yoga. 

 

 

 

 

                                    
1 Se blandt andet: http://www.huffingtonpost.com/2013/04/08/mindfulness-
meditation-benefits-health_n_3016045.html 
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Kort sagt kan yoga hjælpe dig med at:  

 

1. Forebygge skader 

2. Restituere hurtigere 

3. Blive i stand til at yde dit personligt bedste  

 

Hvad er yoga  

Yoga stammer fra Indien og er et cirka 3000 år gammelt system. Den yoga, vi dyrker i Vesten 

i dag, er dog modificeret en hel del og er blevet udviklet primært i den sidste halvdel af det 20. 

århundrede. Yoga udvikles konstant. Der er utallige former for yoga og måder at dyrke det på, 

og der er også mange måder at tolke filosofien bag. Nogen bruger yoga som enhver anden 

fysisk disciplin, visse bruger yoga til at opnå mental kontrol og udvikle sig selv og andre 

bruger det som et led i en spirituel praksis. Yoga er dog IKKE en religion, og det er min 

personlige holdning, at der ikke er noget rigtigt eller forkert i måden at praktisere yoga på. Så 

længe du ikke skader dig selv eller andre.  

  

I Vesten praktiserer de fleste en form for yoga, der hedder Hatha yoga og som fokuserer på 

forskellige fysiske stillinger (asanas). Hatha yoga ligger til grund for en masse andre 

yogaformer som for eksempel Bikram yoga, Vinyasa yoga, Kundalini yoga, Ashtanga yoga, 

Iyengar yoga og Restorativ yoga. 
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Tilpas yoga til træning 

Yoga skal tilpasses din træning, så den supplerer den og ikke er i strid med den. Generelt skal 

din yogapraksis være omvendt i forhold til din øvrige træning. På lette dage og i de perioder, 

hvor træningen er blid, kan du godt dyrke hård yoga, der giver sved på panden. På de hårde 

træningsdage og før kampe/løb/konkurrencer skal du sørge for at dyrke yoga, som får dig til 

at geare ned, restituere og strække ud.  

Træningscyklus og faser 

De fleste har en eller anden form for cyklus i deres træning. I denne bog, deler vi den op i en 

mikrocyklus (ugentligt), en mesocyklus (månedligt) og en makrocyklus (årligt). 

Afhængigt af hvordan sæsonen for dine konkurrencer/kampe/løb ligger, vil dine cyklus præges 

af en basis-periode (off-season), en opbygnings-periode og en peak-periode (kamp-

sæson). Et skema for din træning og din yoga kan i en makrocyklus se sådan ud:  

 

 

 

Dette er en grov guideline, da der selvfølgelig kan være dage i din mikrocyklus og i din 

mesocyklus, hvor du kan have brug for styrkeyoga, selvom det reelt er kampsæson.  

 

Hvilke yogatyper supplerer bedst din træning 

Hvis du ikke får skræddersyet yoga til din træningsfase og sportsgren, så kan du opsøge 

følgende hold, som supplerer din træning bedst:  

 

 

 

Træningsfase Basis-

perioden/off-

season 

Opbygnings-

perioden 

Peak-

perioden/kamp- 

sæson 

(Før kamp/løb) 

Peak-

perioden/kampsæson 

(Efter kamp/løb) 

Yogapraksis Styrkeyoga 

med flow 

Yoga med 

fokus på lange 

stræk og 

statiske hold 

 

 

Restorativ   yoga 

(restitution) 

Restorativ yoga 

(restitution) 
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Husk restitution 

De fleste af os er ikke så gode til at slappe af, og vi hviler sjældent. Som aktiv atlet eller 

sportsudøver er man ofte ekstremt god til at presse sig selv. Desuden kan hvile eller søvn midt 

på dagen let regnes for spildtid og giver måske endda dårlig samvittighed. Derfor føles det for 

mange mere naturligt at binde løbeskoene og lige tage en 10 kilometer eller gå til 

fitnesscenteret, hvis man pludselig står med tid tilovers. Faktum er dog, at hvis vi kun træner 

og træner uden hvil, så får vi skader - og måske både fysisk og psykisk stress - og så er vi 

ikke længere den bedste version af os selv, hvor vi præsterer bedst. Sportsudøvere er rigtig 

gode til at opsøge de hårde yogatimer, men af og til har de også brug for rolig og blid yoga, 

som for eksempel Restorativ yoga eller blid Hatha yoga.  

                                    
2 Bikram-yoga er specielt, fordi det dyrkes i et opvarmet rum, og derfor hjælper til 

med at smidiggøre leddene. Bikram-yoga er intenst og mange sportsudøvere søger 

det derfor, fordi de føler at det er endnu en mulighed for at præstere og svede. 

Varmen og Bikram-yogaens hurtige sekvens kan bidrage til, at du pludselig kan finde 

dig selv i yderpositioner, som kroppen ikke nødvendigvis er gearet til, hvilket, i 

værste fald, kan forårsage skader.  

 

Yoga-stil  Godt for Periode 

Restorativ yoga restitution Alle perioder, men 

specielt peak 

Yin yoga restitution, 

smidighed 

Opbygning/peak 

Hatha yoga begyndere Alle perioder, men 

søg blid hatha i 

peak perioden 

Iyengar-/Anusara yoga finjustere, 

alignment, 

begyndere 

Basis/opbygning 

Vinyasa-/power-/flow 

yoga 

Opbygge 

styrke 

Basis 

Bikram2 yoga  Basis 
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Vigtige principper når du praktiserer 

Yoga er ikke en konkurrence 

En af grundende til at yoga er så god til at skabe balance er, at det ikke er en konkurrence. 

For mange sportsudøvere kan det være svært at give slip på konkurrencemønstret – selv på 

yogamåtten. Sportsudøvere besidder ofte en vilje til at præstere, yde og blive endnu bedre. 

Derfor sker det fra tid til anden, at vi overdøver kroppens signaler for at nå et mål, vi har sat 

os for. 'No pain, no gain' er et mantra, som mange af os lever efter, men den går stik imod 

filosofien bag yoga, der fortæller os, at vi skal passe på os selv, vores krop og vores sind. En 

filosofi, som du sagtens kan tage med dig, når du forlader yogamåtten. Når vi praktiserer 

yoga, lærer vi at lytte og acceptere det, der nu engang er. Når du accepterer dig selv og 

respekterer din krop, opstår også en dybere forbindelse mellem krop, sind og sjæl – tre 

elementer, der er i balance, når du er den bedste version af dig selv, hvor du kan præstere dit 

absolut bedste.  

Det kan være svært at stoppe op, når det gør ondt, tage en hviledag eller bare tage det lidt 

mere roligt en dag, hvor du ikke er på toppen. Dit ego får et hak i tuden, men husk at egoet 

kan være den største forhindring for din succes. 

 

Pas på dine led 

At mikrobøje dine led er et let og tilgængelig måde at beskytte dem på, når du praktiserer 

yoga. At låse i leddet kan invitere til skader.  

 

Bøj fra hoften 

Når du skal ind i foroverbøjninger, er det vigtigt at huske at bøje fra hoften og IKKE fra taljen.  
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Stillinger for sportsfolk 

Her finder du nogle generelle stillinger, som du og din krop vil takke dig for, lige meget hvilken 

sportsgren du dyrker. Dog er der ved visse stillinger nævnt nogle typer af sportsudøvere, som 

har ekstra godt af stillingen. Hold gerne alle stillinger i minimum fem lange, dybe 

vejrtrækninger og gentag til begge sider. Tag gerne et par ekstra vejrtrækninger på den side, 

som føles mest stram.  

 

Hofteåbnere 

Alle 

De fleste af os døjer med stramme hofter. Det kommer fra den livsstil, vi fører, hvor vi sidder 

på stole, i sofaen, i bilen og så videre. Løb, cykling og anden træning bidrager desuden til 

stramme og stive hofter, som der ganske vist er brug for til et godt afsæt, men som på sigt 

hæmmer vores bevægelsesfrihed og kan føre til smerte i lænd og lyske og måske endda give 

os alvorlige hofteproblemer, når vi bliver ældre. Stort set alle sportsudøvere har for stramme 

hofter.  

 

Duen – Eka Pada Rajakapotasana 

Der er mange variationer af denne stilling, men lige meget hvilken, du vælger, er det godt at 

klemme den ind både før og efter løb, når du vågner, når du ser fjernsyn eller hvis du bare vil 

slappe af.   

 

Denne version er meget afslappende og restorativ. Sid med siden af kroppen ind mod en væg, 

og sving så benene op, så de hviler op af muren og du ligger på ryggen. Læg så ankelleddet 

over det modsatte ben, og bøj så i benet som hviler mod vægen, og lad foden glide langsomt 

ned ad væggen, indtil du mærker et stræk på ydersiden af hoften og det øverste ben. Jo mere 

intensitet du ønsker i strækket, jo længere ned kan du føre anklen på benet.  
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   Variation 1                   Variation 2 

 

Du kan også lave stillingen liggende uden væg (variation 3), hvis du ikke har adgang til en 

væg eller stående (variation 4), hvis du fx er udendørs.  

 

   
    Variation 3                              Variation 4 

 

 

 

Tip! 

Mærk efter hvilken side der føles mest stram. Denne side trænger til mere smidighed, for at 

skabe en bedre balance i kroppen, så tag et par ekstra vejrtrækninger her.  
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Skulder- og bryståbnere 

Specielt til cyklister, svømmere, dig der løfter vægte og boldspillere, som bruger hænderne. 

 

Hundehvalpen - Uttana Shishosana 

Dette er en god skulder- og bryståbner, som samtidig er en dejligt afslappende og restituerende 

stilling. Stillingen her er god til at åbne op i bryst og skuldre, som tit glider frem, når vi løber og 

orienterer os fremad. Det er en rigtig god stilling til cyklister, som sidder foroverbøjet i lang tid ad 

gangen og til svømmere, som har en tendens til stramme brystmuskler. Hos svømmere kan 

stramme brystmuskler føre til, at man overkompenserer i skulderleddet og får skader i 

rotatorcuffen.  

 

Sådan gør du: Stå på alle fire med hofterne over knæ- og ankelled. Gå frem med hænderne og lad 

brystet synke ned mod måtten. Pres hænderne godt ned i måtten, når du er i stillingen. Hvil 

panden i måtten eller på en blok.  

 
Uttana Shishosana 
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Omvendt planke – Ardha Purvottanasana 

En god stilling, som er mere aktiv end hundehvalpen. Her får du en ret vild skulder- og 

bryståbner, og for nogen kan det være lidt for meget af det gode i begyndelsen. Du kan lade 

hænderne pege fremad, til siden eller bagud afhængigt af, hvordan dine skulderled er sat 

sammen og hvor smidig du er i øjeblikket.  

 

Sådan gør du: Sid ned på numsen, med let bøjede knæ. Pres fra med hænder og fødder og løft 

hofterne mod loftet. Hvis det føles okay i nakken, kan du lade hovedet falde bagover. Du kan 

også vælge at holde hovedet oppe og kigge fremad.  

 

 
Ardha Purvottanasana 

 

Styrke og smidighed 

 

Tip! 

Sørg altid for at dine knæ peger i samme retning som dine tæer i stående stillinger. Her er 

der rig mulighed for at studere, hvordan dit knæ opfører sig og hvad knæets tendens er. 

Måske har det en tendens til at falde ind mod midten af kroppen eller pege væk fra kroppen. 

Det gør det måske også, når du løber. Brug de statiske stillinger til at få rettet op på 

skævhederne og forebygge skader.  
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Low lunge - Anjaneyasana 

Løbere og alle andre 

Her kommer vi ind i lysken og hofterne, men også i låret på det bagerste ben. Brystet får også 

en chance for at åbne op, hvis du vælger at strække armene op. Rigtig god all-round stilling, 

hvor du kan finde ud af, om dit knæ peger i samme retning som tæerne. Undersøg om det er 

hoften eller forsiden af det bagerste lår, som er strammest og brug denne information til at 

arbejde ekstra meget med at smidiggøre denne del af kroppen.  

 

Sådan gør du: Træd det ene ben frem, mens du holder det bagerste knæ i gulvet. Sænk 

halebenet en smule mod gulvet. Træk vejret ind mellem ribbenene, så du bliver lang i 

overkroppen og får den rettet ud, så meget som du kan. 

 

 
Anjaneyasana 
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Runners lunge – Ardha Hanumanasana 

Løbere 

Dejligt stræk i haserne til løbere, som 

navnet antyder, men også til andre.  

 

Sådan gør du: Placer hænderne på hver 

sin side af den forreste fod eller på 

blokke eller bøger, hvis gulvet føles langt væk. Sug den forreste hæl tilbage mod bagenden af 

måtten, mens du står i stillingen. Det vil invitere hofterne til at blive mere parallelle med 

hinanden og øge strækket på bagsiden af låret.                            

 

 

Kriger II - Virabhadrasana II 

Løbere og boldspillere 

Styrke og åbning af hofterne.  

 

Sådan gør du: Tag et stort skridt tilbage med den ene fod og omdrej den, så den er parallel 

med bagkanten af måtten. Hold bagerste ben strakt og stærkt. Forreste fod peger lige frem og 

forreste knæ er bøjet i en ca. 90 graders vinkel. Tjek at dit knæ er over ankelleddet! Armene 

er parallelle med underlaget og kernen er aktiveret, så overkroppen er stærk og ikke hænger 

ud over det forreste ben.  

 Virabhadrasana II 
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Balancestillinger 

Specielt kontaktsport (fx fodbold og håndbold) og løbere 

 

God balance er afhængig af feedback fra den somatosensoriske sans, den vestibulære sans og 

synssansen og er afhængig af muskelstyrke samt refleks- og reaktionskontrol. Kort sagt, når 

man balancerer, er der rigtig mange ting, der arbejder i kroppen, i hjernen og i sindet. 

Balancen stabiliserer musklerne omkring leddene, som gør dig bedre rustet, hvis du for 

eksempel løber på et ujævnt underlag. 

  

Træets stilling – Vrksasana 

 

Sådan gør du: Pres foden ind mod siden af skinnebenet eller 

inderlåret, afhængigt af dagsform og balanceevne. Sæt 

ALDRIG foden i knæleddet. Armene kan være strakt op over 

hovedet eller du kan holde hænderne foran brystet med 

håndfladerne mod hinanden.  

 

Forestil dig, at du krammer alt sammen mod kroppens 

midterlinje. Står du med strakte arme over hovedet, kan du 

for eksempel forestille dig, at du krammer sammen om en 

stor badebold.  

 

 

 

 

 

Vrksasana 

 

 

 

 

 

Tip! 

Find et punkt (gerne ensfarvet) som ikke flytter sig, hvor du kan fiksere dit blik. Det hjælper 

dig med at holde balancen. På samme måde kan du udfordre dig selv ved at lukke øjnene, når 

du står i en balancestilling. Og husk at det ikke gør noget, hvis du falder. Det er kun for sjov.  
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Kriger III – Virabhadrasana III  

Sådan gør du: Stå på gulvet. Læn dig langsomt fremad med overkroppen og lad det ene ben 

løfte sig bag dig. Stræb efter at bringe overkroppen og det løftede ben til vandret position. 

Lad, så vidt muligt, tæerne på det løftede ben pege ned mod gulvet. Armene kan du strække 

ud foran dig, holde langs siden af kroppen eller række ud som vingerne på en flyvemaskine. 

Vælger du den sidste option arbejder du også med din core. Lad nakken og halsen være lige 

lange og lad hovedet være i forlængelse af rygraden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Virabhadrasana III – to variationer 
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Core 

Alle, cyklister 

Alle har virkelig brug for corestyrke. Vi bliver bedre løbere, cyklister, svømmere, 

fodboldspillere og så videre, hvis vi har noget kernestyrke at støtte op med. Cyklister sidder 

krummet sammen forover, og det er let at komme til at give alt for meget slip i 

kernemuskulaturen.  

 

Båden - Navasana  

Sådan gør du: Sid på numsen og løft så ben og arme. Benene kan være bøjede eller strakte. 

Du kan altid lege lidt med det.  

 

Navasana 

 

 

Tip! 

Prøv at først sidde i Navasana og herefter lav omvendt planke. I hvilken stilling kan du blive 

længst? Er det forsiden eller bagsiden af kroppen, som du har lettest ved at arbejde med? 

Brug denne viden til at arbejde mere intensivt med din svagere side af kroppen, så du skaber 

mere balance.  

 

Tvists 
Alle, specielt boldspillere, løbere og cyklister 

 

Det er vigtigt at bibeholde smidigheden i rygraden. Vores rygrad bliver mere stiv med alderen, 

hvilket ikke er optimalt, da den fungerer som stødpude mod hop, løb og gang. Søg for at få 

den vredet og vendt, så den ikke bliver fastlåst i en sammenkrummet stilling, som praktiseres 

ved for eksempel cykling.   
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Siddende rygrads-tvist - Ardha Matsyendrasana 

Dejligt tvist og stræk som smidiggør rygraden og strækker ydersiden af låret.  

 

Sådan gør du: Sid på gulvet, før det ene ben over det andet og placér foden i gulvet. Det 

nederste ben kan du bøje eller holde strakt. Bøjet ben kræver lidt mere smidighed. Læg 

modsatte arm over det øverste knæ og tvist mod benet på en udånding. Huske at tviste fra 

bunden af rygraden og ikke fra hovedet.  

 

 

Ardha Matsyendrasana 

 

Universalstrækket 

Alle, men især løbere hvis du laver variationen 

 

 

Sådan gør du: Læg dig ned på 

ryggen med bøjede ben, og løft 

hofterne en smule mod loftet. Flyt 

så hofterne mod venstre, sænk 

dem tilbage til gulvet og lad 

knæene falde mod højre. Mærk 

hvordan du let kan trække vejret 

helt ned i maven i denne stilling.  

 

 

Universalstrækket 
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Variation: Hvis du lægger den nederste fod oven på det øverste knæ, giver du også lidt 

kærlighed til ledbåndet, som løber på ydersiden af låret og over knæet. Hvis ledbåndet 

overbelastes og irriteres, kan det forårsage løberknæ.  

 

 
Universalstrækket - variation 

 

Vejrtrækning  

 

Ujjayi – Athlete's breath 

Alle 

Ujjiayi kaldes også athlete’s breath. Hvis du nogensinde har været til en yogatime og noteret 

dig, at andre trækker vejret højt og gennem næsen, så har du nok oplevet denne type af 

vejrtrækning. Ujjayi er en meget effektiv måde at trække vejret på, og jeg bruger ofte denne 

vejrtrækning, når jeg praktiserer og underviser. Det gør jeg af mange forskellige grunde:  

 

• Den fungerer som et fokuspunkt for min opmærksomhed. På grund af den tydeligere 

lyd og fornemmelse for indånding og udånding, som teknikken skaber, er det let at føre 
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opmærksomheden tilbage til min vejrtrækning, når mine tanker begynder at skyde i 

alle retninger.  

• Den varmer kroppen op indefra. Selvom du er kold når du starter, får du hurtigt 

varmen.  

• Den hjælper dig med at komme dybere ind i strækket.  

• Det bliver lettere at mærke, hvordan du trækker vejret og at kontrollere 

vejrtrækningen.  

 

Sådan gør du: Du bestemmer selv om, om du vil ligge ned, sidde på en stol eller sidde på 

gulvet. For mange af os, kan det være ret ubehageligt at sidde i skrædderstilling, hvis hofterne 

er lidt stramme, så find den stilling som passer dig. Ånd kraftigt ud gennem munden, som om 

du vil dugge et spejl. Prøv så at gøre det samme, med den samme lyd og fornemmelse, men 

med lukket mund, og både på din udånding og din indånding. Det kan føles som om, der bliver 

en lille forsnævring i halsen, hvor luften passerer igennem. Du kan med fordel bruge denne 

form for vejrtrækning, når du praktiserer yoga og på de dage, hvor du vil træne let. Så snart 

du mister din Ujjayi-vejrtrækning, ved du, at du ikke længere arbejder let.  

 

 
Ujjayi 
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Viloma 

Specielt til svømmere 

Denne øvelse er en god start, når man vil lege med at kontrollere vejrtrækningen, hvilket især 

er vigtigt for svømmere.  

Sådan gør du: Lig på ryggen på en måtte eller et tæppe. Læg venstre hånd på brystet ved 

hjertet og højre hånd på den nederste del af maven. Læg først mærke til hvordan din 

vejrtrækning bølger ind og ud af din krop, og hvor den befinder sig (i brystet, i maven eller 

andre steder) uden at forandre noget. Tag så en dyb indånding og fyld lungerne helt op med 

luft. Udånd en tredjedel af luften og hold vejret et sekund eller to. Udånd så igen den samme 

mængde som sidst og hold en ny pause. Udånd så den sidste mængde luft. Forsæt gerne et 

par omgange og vend så tilbage til din naturlige vejrtrækning.  

Viloma 

 

 

Vidste du … 

En høj VO2 max (din maksimale iltoptagelse) er altafgørende for konkurrence- og 

udholdenhedssvømmere. En regelmæssig yogapraksis med vejrtrækningsøvelser (pranayama) 

vil øge og styrke din krops aerobiske kapacitet. Svømmere som dyrker yoga kan øge 

mængden af frisk, iltet blod som pumper gennem musklerne.  
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Fokus 

 

5-4-3-2-1 

Alle som har brug for at være til stede i nuet og præstere sit bedste 

Denne fokusøvelse er ukompliceret og kan laves hvor som helst, uden at andre vil lægge 

mærke til det. Den hjælper dig med komme tilstede i nuet og slippe tanker om fortiden og 

fremtiden.  

 

Sådan gør du: 

Se: Kig dig omkring og se 5 ting omkring dig.  

Lyt: Lyt efter 4 lyde omkring dig. 

Føl: Mærk 3 ting som du fysisk kan føle. 

Lugt: Sug luften ind gennem dine næsebor og duft eller lugt 2 ting. Hvis du ikke kan dufte to 

ting, så er det bare sådan det er lige nu.  

Smag: Synk en gang, og smag 1 ting. Kan du ikke lige smage noget, så er det også helt fint.  

 

Restitution 

 

Barnets stilling - Balasana 

Alle 

God passiv hoftestrækker, hvor du slapper af med panden mod underlaget.  

Sæt storetæerne sammen bag dig, og placér knæene i lidt mere end hoftebreddes afstand. Bøj 

dig frem og læg panden mod et passende underlag (gulv, yogamåtte, tæppe, blok, tyk bog 

eller lignende). 

 
Balasana 
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Ben-op-ad-væg - Viparita Karani 

Alle 

Denne stilling er kongestilingen i min bog og generelt, når det gælder en hurtig restitution. 

Rent fysiologisk er den beroligende, fordi benene kommer op og signalerer til vores 

centralnervesystem, at det skal stresse af. Desuden bidrager den til at udskille 

væskeophobninger (som for eksempel mælkesyre) i benene, og det føles fantastisk efter en 

lang løbetur, når benene føles ømme og opsvulmede.  

 

 

Viparita Karani 
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Om forfatteren:  

Sisse Jensen Dall er internationalt certificeret yogalærer fra Hamsa Yoga 
Studio, har specialiseret i ”Yoga for Athletes” hos Sage Rountree og har læst 
Anatomi og Fysiologi på Fitness Instituttet i København.  

Hun er desuden uddannet i statskundskab og journalistik og begyndte at 
undervise i yoga, da hun arbejdede som presseofficer for Den Danske 
Kampgruppe i Helmand i et halvt år. Her opdagede hun at yogaen var et 
fantastisk redskab til at arbejde med soldaternes fysiske og mentale sundhed i 
en intens krigszone, hvor der var et enormt pres både fysisk og psykisk, i 
forhold til at være sund og ‘funktionsduelig’. 

Denne erfaring tager hun med sig i sit arbejde med at undervise yoga for 
sportsfolk. Hun arbejder blandt andet med FCK’s førstehold, Københavns 
håndbold- og triatletklubber og giver privattimer til sportsudøvere, der har 
brug for individuel vejledning.  

Hvis du vil vide mere om yoga for sportsfolk, kan du booke enetimer, tjekke 
events og workshops og læse spændende blogindlæg på 
www.yogaforsportsfolk.dk 
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Yogaudstyr særligt til dig, der dyrker sport: 
 

 
Zoe Sport Compression ToeSox kan med fordel bruges af løbere. Med et design, 
der både løfter og støtter, øger de blodgennemstrømningen gennem benet og med 
den unikke fem-tå-konstruktion, forebygger de friktion mellem tæerne og dermed 
vabler.   
 
Spread love and toes!  

Findes i mange flotte farver - se dem her: 
www.yogaudstyr.dk/toesox_sportcompression.php 

 
 
Yogaudstyr.dk har et bredt udvalg af produkter inden for kropspleje heriblandt nogle, 
der især er særligt velegnede til lindring af ømme muskler efter træning.  
 

    
 
 
Find din favorit fra Badger, Yogandha, Pukka eller Karmameju her 
www.yogaudstyr.dk/kropspleje.php 
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Man kan godt lave yogaøvelserne i denne e-bog uden 
en yogamåtte, men for de fleste vil det være en fordel 
at have et stabilt og skridsikkert underlag, der føles 
rart at stå, sidde og ligge på.  

På yogaudstyr.dk  kan du finde lige præcis den 
yogamåtte, der passer allerbedst til dig og dine behov.  

Se mere her www.yogaudstyr.dk/yogamats.php 

 

 


