
CATSLIDE
NY morsom & effektiv
treningsmetode!

 FLAT  MAGESkli deg til

Så effektivt er Catslide
■ Du strammer opp alle magemusklene, og får en veltrent mage.
■ Du trener lår og rumpe, og får en stram og fast bak. 
■ Du styrker ryggmusklene, og får en flott holdning og sterk rygg.
■ Du får en annerledes og morsom form for trening, som gir variasjon.
■ Du trener balanseevnen, slik at du bærer deg selv bedre.

A.

B.

Før du går i gang: Varm opp i fem minut-
ter før du gir deg i kast med øvelsene. Løp 
f.eks. opp og ned i trapper eller hopp på 
stedet.  
Repetisjoner: 2 x 10–12 av hver av de sju 
øvelsene to ganger i uken.

I FORM 14/2010

Øvelse 1:
Stjerneposisjonen
Du trener: Praktisk talt alle musklene, men 
spesielt mage, rygg, bryst og skuldrer. 

Slik gjør du: A. Stå på alle fire med en matte 
under hver arm og hvert bein. Stram magen 
og ryggen.  
B. Skyv armer og bein ut til hver side, så 
langt du kan. Men sørg for å holde armene  
i ca. 90 graders vinkel, slik at du ikke over-
strekker.

Repetisjoner: 2 x 10.

Stjerneposisjonen viser vei 

på treningshimmelen

Spider woman på vei opp husveggen er kanskje 

det første bildet du får på netthinnen, men 

stjerneposisjonen er den tøffeste Catslide-

øvelsen. Når begge armene og beina glir ut til 

siden samtidig og danner en stjerne, trener du 

omtrent alle kroppens muskler på én gang.
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Jo enklere hjelpemidler, jo bedre 
trening. Det stemmer i hvert 
fall når du sklir rundt på fire 
små matter mens du effektivt 
strammer opp magen og resten 
av kroppen. Og dette er en norsk 
oppfinnelse!

 FLAT  MAGE
Fire kvadratiske matter kan skaffe deg 

den flate magen og sterke ryggen du 
drømmer om. De beskjedne redskape
ne er faktisk det eneste du trenger for 
å komme i gang med dette årets virke

lig store treningstrend. 
 Metoden går i all sin enkelhet ut på at du 

sklir rundt på gulvet med en liten matte under 
hver hånd og fot, slik at du ubesværet kan beve
ge bein og armer rundt i enhver tenkelige posi
sjon. Resultatet vil du tydelig se og kjenne etter 
bare noen få økter på stuegulvet. 

For å holde balansen, og for at du skal kun
ne flytte armer og bein uavhengig av hveran
dre, er du nødt til å stramme magen og ryggen 
skikkelig hele tiden. Derfor er dette en av de 
mest effektive former for coretrening vi har sett 
på lenge. Foruten å gi deg flat mage, beskyt
ter kjernemusklene ryggraden, og du minimerer 
risikoen for både akutte skader og belastnings
skader i ryggen, noe svært mange nordmenn er 
utsatt for. 

Sterke ryggmuskler gir deg også en ranke
re holdning som strutter av styrke og selvtillit. 
Og du vil du føle deg betydelig mer ”på” i hver
dagen når du er sterk i magen og ryggen.

Du kan enkelt gjøre øvelsene vanskeligere 
ved å flytte armer og bein lenger ut fra krop
pens senter, og ha færre kontaktflater med gul
vet. Belastningen styrer du hele tiden selv. Det 
gjør Catslide til en utfordring for absolutt alle 
– uansett nivå. 

I tillegg er det utrolig lett å få plass til de 
fire små mattene på reise.

Skli deg til

Øvelse 2:
Glidende utfall
Du trener: Mage, lår, rumpe og rygg.

Slik gjør du: A. Knyt hendene foran deg, og sett den ene foten på 
matten. B. Gå ned på kne med det ene beinet, mens du skyver det 
andre bakover. C. Trekk beinet tilbake igjen. D. Skyv beinet ut til den 
ene siden, mens du går ned på kne. Gjør alle repetisjoner med en 
fot, før du bytter.

Repetisjoner: 
2 x 10 på hver fot.

A. B. C.

D.
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Øvelse 5:
Lårcurl
Du trener: Baklår, rygg og mage. 

Slik gjør du: A. Ligg på rygg med strake armer 
langs siden, og sett føttene på to matter. Press 
føttene ned i gulvet. B. Løft bekkenet, og strekk 
ut beina til kneleddet er strekt helt ut. Trekk 
opp beina under deg igjen, mens du sørger for 
å løfte bekkenet så høyt du kan.  

Repetisjoner: 2 x 10.

Øvelse 4:
Supermann på kne
Du trener: Skuldrer, triceps, rygg og mage.

Slik gjør du: A. Stå på kne på to matter, og sett 
hendene på de to siste. De skal være i en rett vinkel. 
B. Stram magen, press hendene ned i gulvet, og 
skyv deg så langt fram du kan. Husk at hoften skal 
presses fram mens du gjør det. Trekk deg tilbake 
til utgangsstillingen ved å ”gå” med en arm om 
gangen. Gjør ev. øvelsen hardere ved å løfte knærne 
fra gulvet, slik at du har helt strake bein. 

Repetisjoner: 2 x 10. 

En norsk 

oppfinnelse     

Catslide er oppfunnet av Yngvar 

Andersen og Christina Therkild-

sen. Metoden inngår i saltimer 

på 30 treningssentre over hele 

landet, bl.a. hos Krønsj. 

Øvelse 3:
Dobbelttrekk
Du trener: De rette magemusklene og ryggen.

Slik gjør du: A. Plasser tærne på to matter, legg underarmene i gul-
vet og stram magen. B. Trekk opp beina under deg, til knærne er  
like under navlen. Hold knærne fem centimeter over  
bakken under hele øvelsen. De skal ikke ned  
i gulvet.  

Repetisjoner: 2 x 10.
A.

A.

A.

B.

B.

B.
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Marianne Skari
I FORM-ekspert og personlig trener  
Hun er  vår faste treningsekspert, og som personlig  
trener vet hun hva som til enhver tid rører seg  
i treningsverdenen. Marianne er utdannet ergoterapeut 
og er medeier i treningssenteret Mykjemeir AS. 
Hun har variert erfaring fra flere idretter og har 
tidligere spilt håndball på høyt nivå.

A.

B.

C.

D.

B.

Øvelse 7:
Høyt seteløft
Du trener: De rette magemusklene, 
rygg, armer og skuldrer. 

Slik gjør du: A. Stå på armer og 
bein, som om du skal til å gjøre en armheving. 
Ha en matte under hvert bein. B. Press håndflatene 
ned i gulvet, og hold beina strake mens du trekker 
dem så langt opp under deg som du overhodet 
klarer. Skyv beina ned igjen i rolig tempo. 

Repetisjoner: 2 x 10.

Øvelse 6:
Enhåndsflies
Du trener: Bryst, skuldrer, armer, rygg og mage.
 
Slik gjør du: A. Stå på alle fire med matter under hendene og 
knærne. B. Len deg fram, og la den ene armen gli ut til siden 
mens den andre gjør en vanlig armheving. C. La armen gli 
tilbake til midtstillingen. D. La den andre armen gli ut til siden 
mens du gjør en vanlig armheving med den motsatte armen. 

Repetisjoner: 2 x 10.

Kjøp de originale 

mattene 

Hvis disse øvelsene gir mersmak,  

kan du kjøpe ditt eget sett med fire  

originale matter på www.catslide.no.  

Her kan du også kjøpe en dvd med 

enda flere inspirerende Catslide-

øvelser, som strammer opp kroppen. 

Pris kr 250 for fire matter og kr 220 

for dvd-en.

A.
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