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Øger smidigheden.  Det er faktum, at når vi bliver ældre, bliver vi 

mindre smidige. Men gennem udstrækning, styrketræning og andre 
aktiviteter, kan du vedligeholde og måske endda genvinde noget af din 
tidligere smidighed. Når teenagere og unge voksne vokser, er det vigtigt at 
støtte effektiv styrketræning og adræthed.

Øger evnen til at udføre daglige opgaver.  Når du er i bedre 

form, vil du sikkert bemærke, at du er bedre til at samle ting op, nå ting 
lettere, være mere i balance og have mere energi.

Øger livskvaliteten.  Forskning viser, at når et voksent menneske er i 

god form, forbliver de sunde og raske og har en overordnet højere livs 
tilfredsstillelse, samtidig med en større ukuelighed på at blive ældre.

Kredsløb: fitness og sundhed. At have et sundere hjerte, kan 

betyde at man har en sundere krop i en længere periode. Da hjertet er 
kroppens maskine, der pumper blodet rundt i kroppen, er det vigtigt at 
holde det stærkt.

Psykiske fordele. Forskning har bevist, at aktivitet og motion øger 

selvtilliden og selv effektiviteten, øger din opmærksomhed, forbedre 
kognitive og argumentative evner, reducerer depressionssymptomer og 
mindsker stress.

Sociale fordele. Udendørs fitness kan få alle udenfor og ud i verden. 

Find dig en fitness ven, som kan hjælpe dig med at holde motivationen. At 
træne sammen, er en rigtig god måde at være sammen med andre på 
samtidig med man bliver sundere. At træne på alsidige fitness redskaber 
er en fantastisk måde at være sammen på, på tværs af generationer. Det 
er noget forældre, bedsteforældre og unge kan gøre sammen. At træne 
sammen giver desuden er fantastisk følelse af fællesskab.

Filosofi

Vi har set et behov fra en stor del af befolkningen i parker og rekreative 
områder, skoler, arbejdspladser, klubber, efter en mulighed for at være 
aktiv og forblive aktiv.
Vi har skabt en unik serie af udendørs fitness redskaber, for alle – sundhed 
og velvære – integrerer motion i det naturlige miljø, let tilgængeligt, gratis, 
let at finde ud af. 
Samtidig med funktion er der også tænkt på formen, dvs. unikt skandinavisk 
design, noget pænt at se på..
Redskaberne dækker en bredt spektre af træningsmuligheder, kombineret 
med anden sport, gang, løb, cykling, etc. – alt det vi har brug for. Derfor 
opfordrer vi alle mennesker i alle aldre til at komme i gang udenfor og være 
aktive.

Hvad er fordelene ved 

aktivitet og motion?
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Livslang fitness er en rigtig god investering og kan medfører fantastiske 
sundhedsfordele. At være i god form, kan hjælpe dig med at bekæmpe 
sygdomme og dårligdomme meget mere effektivt, hjælpe dig med at få det 
bedre og skabe et stærkt hjerte, lunger, skelet og muskler. Ved at være en 
sund voksen sætter man samtidig også et godt eksempel og for de unge i 
familien og samfundet.

Smerte reduktion.  Du har sikkert bemærket at når du er mere aktiv, 

har du færre mærkbare smerter i muskler og led

Øger muskelstyrke og udholdenhed.  Når du er i bedre form, vil 

du bemærke at du har øget styrke, specielt i de store muskelgrupper i ben, 
arme og ryg. Duvil også bemærke at du har større udholdenhed og bliver 
mindre træt

Øger kernestyrken(Indre dybereliggende muskler) Når dine 

kernemuskler (i mave og nedre ryg området) er i god form, vil du opleve 
færre rygge og lænd smerter, en bedre balance samt have en følelse af 
overordnet styrke.

Hvad er fordelene ved 

aktivitet og motion?



Træningsformen er Cirkeltræning giver mulighed for at forbedre 

bevægelighed, styrke og udholdenhed. Denne type træning er også god 
for konkurrence forberedelse, så du kan opnå en top præstation. Ved 
cirkel træning laver man flere øvelser på forskellige redskaber som man 
færdiggøre en efter en. Hver øvelse gentages i et specifikt antal 
repetitioner inden for en given tidsperiode, inden man går videre til næste 
øvelse. Efter hver øvelse indgår en kort hvilepause.
Det totale antal af ”cirkler” under din træningen vil varierer, afhængig af dit 
fitness niveau og din træningsmålsætning.
Her er et eksempel på en cirkeltræning

Denne cirkel bearbejder underkroppen først, fra let til hård, så 
overkroppen, let til hård.  Kredsløbsredskaberne til at starte med varmer 
musklerne op før styrketræningen, herefter udholdenhed så 
styrketræningen og til sidst træningen af de indre dybereliggende muskler 
samt udtrækning.

Det er derfor hensigtsmæssigt, at man placerer redskaberne nogenlunde i 
denne rækkefølge. For at personliggøre din egen cirkeltræning, overvej da 
følgende variationer:

� Gå mellem stationerne
� Løb mellem stationerne
� Lav ”gadedrengehop” mellem stationerne
� Hvil mellem stationerne

For Alle

Norwell form Function er designet til alle Uanset fitness niveau, 

da man bruger sin egen vægt som modstand. Derfor skal redskaberne 
heller ikke indstilles, og man undgår derfor at lave forkerte øvelser med for 
megen belastning.
Hvert redskab er designet med henblik på fitness kategorierne styrke, 
kredsløb, smidighed, balance og koordination. Farve identitetsbåndet på 
redskabet angiver hvilken kategori der er tale om, og vinduet i båndet 
angiver hvordan øvelsen skal udføres og hvilke muskelgrupper der bliver 
berørt. Redskaberne er designet til at være helt intuitive, så du ikke har 
brug for en fitness instruktør til at træne dig i at bruge vores redskaber.
Ved parkens indgang er der opsat et skilt, der vejleder og beskriver 
hvorledes redskaberne og parken skal anvendes:

På skiltet vil der ofte være indikeret en løberute man kan kombinerer med 
sine fitness øvelser.
.

Træningsform
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Underkrop

1.Airwalker

2. Cross

3. Springer

4 Stepper

5. Stretch

Overkrop

6.  Chest

7.  Back

8. Bar

9. Pullup

Kerne

10.  Twister

11. Situp 

12. Bench

13. Pullup (udstrækning)



Træning

Opvarmning.  Når du er klar til at starte din træning, er opvarmning 

meget vigtig. Det forbereder din krop til at motionere og gradvist opstarter 
dit kredsløb, øger blodtilførslen til dine muskler og hæver din temperatur.
Brug en opvarmningsaktivitet som bruger de samme muskler du vil bruge 
under din træning. F.eks. hvis du vil gå 30min. Hurtiggang, gå da langsomt i 
et par min. For at varme op.

Udstrækning er meget værdifuld, da det klargører dine muskler til at 

starte træningen. Det kan skabe balance i din krop og reducerer risiko for at 
overbelaste og skade musklerne. Hold hver udstrækning i mindst 30 
sekunder, og husk at gøre det skånsomt – undgå opspring. Hurtige eller 
aggressive bevægelser , da det kan give skader.
Fokuser på dine læg, lår, hofter, lænd, nakke og skuldre – eller andre 
muskler og led som du regelmæssigt bruger. Hold hvert stræk i 30sek, og 
gentag da strækket i den anden side. Forvent at føl stramning, når du 
strækker ud. Hvis det gør ondt, vend da tilbage til det sted hvor det ikke 
gjorde ondt. Slap af og træk vejret uhindret gennem hvert stræk. Nå du 
føler, at du er løsnet op, er du klar til at begynde træningen.
Husk også at stræk ud efter din træning. Dette vil give dine muskler 
muligheden for at køle ned og slappe af.  

Træning
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Målret din træning vha. max. hjertefrekvens En måde hvorpå 

du kan fastlægge din træningsintensitet, er ved at bruge din Maksimale 
hjertefrekvens (MHR). En simpel måde at beregne din MHR på er 220 
minus din alder.
Her er en inddeling af Hjertefrekvens. Dette kan selvfølgelig varierer fra 
individ til individ.

Skema 

Moderat aktivitet – 50%-60% af MHR
Fint for begyndere og de som primært har interesse i at tabe sig.
Vægtstyring – 60%-70% af MHR
Hjælper med at styre vægt og styrke hjerte, ved at give mulighed 
for at arbejde på optimalt niveau.
Aerobisk forbrænding - 70%-80% af MHR
Gavner ikke kun hjertet men også åndedrættet. Øger din 
udholdenhed og forbedre din aerobiske styrke – hvilket er evnen til 
at transportere ilt til, og kuldioxid fra musklerne. 
Anaerobisk grænse – 80%-90% af MHR

Alder Mål Hjertefrekvens- Gennemsnit
område 50-85% MHR 100%

20 år 100-170 slag pr. min 200 slag pr. min

30 år 95-162 slag pr. min 190 slag pr. min

40 år 90-153 slag pr. min 180 slag pr. min

50 år 85-145 slag pr. min 170 slag pr. min

60 år 80-136 slag pr. min 160 slag pr. min

70 år 75-128 slag pr. min 150 slag pr. min



Fitness type:
Kredsløb/Styrke/Balace & koordination

Funktion:
Air Walker forbedrer kroppens kredsløbsfunktioner og øger 
fleksibiliteten  i hofte- og lår muskulaturen endnu mere end 
almindelig løbetræning.

Instruktion:
1. Kredsløbstræning – udstrækning og balance:
Hold fast i støttebaren og bevæg benene frem og tilbage, 
som når du går. 
2. Balance- og koordinationstræning:
Hold fast i støttebaren og bevæg begge ben i samme 
retning, hvor du føler fornemmelsen af at gynge.
3. Styrketræning af ben- og mavemuskler:
Hold fast i støttebaren og læn dig frem, så du ligger brystet 
mod støttebaren. Skub herefter begge ben frem på samme 
tid, og du vil hermed træne ben og mavemuskler.

Muskelgrupper involveret
Lår, hofte, læg, mave

Air walker

Fitness type:
At vandre på luft, er vel den største følelse af frihed, et 
menneske kan opnå. Norwell Form Function Air Walker 
giver brugeren den fulde oplevelse af løbetræning -
uden ulemper.

Air Walker er udstyret med støttebarre med EPDM 
gummihåndtag til hænderne. Fodpedalerne er belagte med 
skridsikker gummi for opnåelse af sikre træningsbevægelser.

Træning på Air Walker giver brugeren den samme træning, 
som ved løb, men uden risikoen for de belastningsskader, 
som løbere ofte oplever på knæ, fødder, hofter og lænd.

Air walker
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Fitness type:
Kredsløb/Styrke/Balace & koordination

Funktion:
Cross giver brugeren følelsen af at bevæge sig på stedet i 
sit eget tempo, samtidig med at livsvigtige funktioner og det 
generelle velvære øges.

Instruktion:
1. Kredsløbstræning og koordination:
Stig altid op på den laveste fodpedal og hold samtidig i det 
ene håndtag.Hold herefter fast i håndtagene og skub fremad 
med benene, samtidig med at du trækker med armene
2. Træning af baglårne:
Træd baglæns.

Muskelgrupper involveret
Ben, hofter, skuldre, overkrop

Fitness type:
Cross er en behagelig måde at udvikle muskulaturen i ben og hofter, 
samtidig med at kroppens kredsløbsfunktion styrkes og vedligeholdes.

Cross Cross
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Fitness type:
Kredsløb/Styrke/Balace & koordination

Funktion:
Norwell Form Function Stepper styrker brugerens 
benmuskler og forbedrer kroppens kredsløbsfunktion.

Instruktion:
1. Kredsløbstræning og styrke af ben musklaturen:
Hold fat i støttebaren og træd op og ned på den lille bar.
2. balance- og mavetræning:
Spring op og ned på den nederste bar, samtidig med at du 
strammer mavemusklerne og ikke holder fast i støttebaren.

Muskelgrupper involveret
Lår, hofte, læg, ankler, knæ

Fitness type:
Stepper består af to buer, hvor brugeren benytter den store bue som 
støtte under træningen. Den lille bue er belagt med skridsikker gummi.

Stepper Stepper
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Fitness type:
Styrke

Funktion:
Chest benytter brugerens krop som kontravægt i træningen. 
Der skal derfor ikke indstilles vægt og modstand. 

Chest er udstyret med et stærkt, gummibelagt sæde, som er 
en sikker platform for træningen.

Instruktion:
1. Styrketræning af bryst, forside af skuldre og triceps:
Sæt dig på sæddet og tag fat i håndtagene. Skub herefter 
frem, uden at din ryg kommer fri af ryglænet. Gentag 
øvelserne. Hvis man ønsker mere modstand, kan man holde 
lidt længere oppe på håndtaget.
2. Mavemuskler:
Gentag øvelserne igen, hvor du samtidig løfter benene op 
og strammer mavemusklerne.

Muskelgrupper involveret
Bryst, forside af skuldre, tricepsFitness type:

Chest er en bryst presse med sæde, som på enkel vis 
opbygger styrken i bryst, forsiden af skuldre samt 
triceps.

Chest Chest
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Fitness type:
Styrke

Funktion:
Back passer til alle, skal ikke indstilles og er derfor altid klar 
til brug. Muskeltræningen tager udgangspunkt i gentagende 
bevægelser, frem for opbygning ved tunge øvelser.

Back er udstyret med et gummibelagt sæde, der bruger din 
egen vægt som modstand. Denne simple metode sparer 
tidskrævende justeringer af redskabet.

Instruktion:
1. Styrketræning af ryg, skuldre og biceps:
Sæt dig på sædet og tag fat i håndtagene. Træk mod brystet, 
og gentag øvelserne langsomt.
2. mavemuskler:
Gentag øvelserne igen, hvor du samtidig løfter benene op 
og strammer mavemusklerne.

Muskelgrupper involveret
Ryg, skuldre, bicepsFitness type:

Udholdenhed frem for råstyrke--Norwell Form Function Back er en enkel 
vej til opbygning af ryg, skuldre og biceps.Back er enkel at anvende, idet 
redskabet benytter brugerens krop som kontravægt i træningen

Back Back
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Fitness type:
Styrke

Funktion:
Styrkelse af muskelgrupper i mave, lår og hofte er i fokus 
med Norwell Form Function Sit Up.

Instruktion:
1. Styrketræning af mavemusklerne:
Sæt dig på sædet, så det passer med at du lige kan sætte 
tæerne ind under fod barren. Læn dig lidt tilbage, hvor du 
kan mærke du får fat i maven. Bevæg dig langsomt frem 
igen og gentage øvelsen, samtidig med at du strammer op i 
mave muskulaturen.
2. Træn din lænd:
Læg dig på maven og hold fast i fod barren med begge 
hænder, og læg ansigtet ned langs siden af buen. Herefter 
løfter du begge ben op i luften og gentager øvelsen flere 
gange.
3: Træn din ryg og stræk ud:
Læg dig modsat på maven, med ansigtet i den anden ende. 
Læg begge hænder ind under hagen, kig fremad og løft 
brystet op, samtid med at du løfter benene op i luften. 
Gentag øvelsen flere gange

Muskelgrupper involveret
Mave, lår, hofte, ryg, lænd

Fitness type:
Sit Up er et redskab med mange anvendelsesmuligheder, som er nemt at 
bruge og udstyret med et gummibelagt sæde, som giver en god komfort.

Situp Situp
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Fitness type:
Styrke

Funktion:
Pull Up tilbyder brugeren en lang række øvelser, der omfatter 
skulder- og armstræk, grebsøvelser, kropsløft samt udstrækning 
af ryggens muskler.

Instruktion:
1. Styrketræning:
Kravl op ad ribben på bagsiden og tag fat i den øverste over-
lægger. Slip med benene og løft dig op og ned i armene. Hvis det 
er for hårdt, kan man altid støtte med det ene ben på ribben. 
2. Træning af mavemusklerne:
Kravl op af ribben på bagsiden og tag fat i den øverste eller næst 
øverste overlægger, og bøj benene op og ned foran dig.
3. Udstrækning af hele kroppen:
Tag fat i den øverste over lægger og hæng i den med alt din 
vægt. Eller tag fat på forsiden af ribben, med ryggen mod ribben 
og bøj benet let, samtidig med at du hænger og slapper af.
4. Udstrækning af benene:
Sæt benet skiftevis op på den overlægger der passer med, at dit 
ben ca. er vinkelret og stræk det ud, samtidig med at du bøjer dig 
forover.
5.Udstrækning af bryst og skuldre:
Læg håndfladen på siden af ribben, og stræk armen ud, samtidig 
med at du skubber brystkassen frem.

Muskelgrupper involveret
Skuldre, biceps, triceps, bryst, mave

Fitness type:
Norwell Form Function Pull Up er et ekstremt fleksibelt og alsidigt 
fitnessredskab, som kombinerer styrketræningen af en lang række 
muskelgrupper. Pull Up afdækker brugerens styrke i forhold til 
kropsvægt, hvilket er en overordnet indikator for overkroppens samlede 
styrkeniveau.

Pullup Pullup
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Fitness type:
Styrke

Funktion:
Opbyg brystmuskulatur, skuldre og triceps med Norwell 
Form Function Bar - et enkelt redskab med vide muligheder.

Instruktion:
1. Styrketræning af bryst, skuldre og triceps:
Løft dig op og ned i armene. Gentag øvelserne, hvor du 
også bøjer benen op foran dig eller strækker dem ud foran 
dig.

Muskelgrupper involveret
Bryst, skuldre, triceps

Bar Bar
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Fitness type:
Balance & Koordination

Funktion:
Rotationen af kroppen forbedrer smidighed i ryg og hofter og 
stimulerer samtidig muskelgrupperne i maveregionen og 
lænden. Twister er udstyret med to individuelle platforme, én 
til at stå på og én til at sidde på, når man støtter sig til baren.

Instruktion:
1. Træning af ryg og hofter:
Stil dig på den laveste Twister og hold fast med begge arme 
på støttebaren. Gå lidt ned i knæ og drej fra side til side.
2. Træning af Ryg, hofter/talje, mave og lænd:
Sæt dig med ansigtet mod buen og hold med begge hænder. 
Løft samtidig benene op og spænd mavemusklerne og drej 
fra side til side.

Muskelgrupper involveret
Ryg, hofter, mave, lænd

Fitness type:
Twister er en kombination af styrketræning af ryg muskulaturen, 
samtidig med at brugerens fleksibilitet og balance evne forbedres.

Twister Twister
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Fitness type:
Balance & Koordination

Funktion:
Brugeren træner sin balance evne og styrker samtidig sine 
ankel- og knæled med tilhørende muskelgrupper. Den 
buede barre udgør en støtte under træningen.

Instruktion:
Træning af ankler, knæled og balance:
1: Stil dig på den springer, som du føler dig mest tryg på, og 
hold fast i støttebarren. Vrik frem og tilbage i alle retninger.
2: Stå med samlet ben og bøj ned i knæene og op igen. 
Gentag øvelsen flere gange.
3: Stil dig skiftevis på venstre og højre ben og balancere. 
Når du bliver bedre, kan du give slip fra støttebarren. 
Sværhedsgraden kan også øges ved at vælge den blødeste 
springer.
4. Stå på et ben og bøj ned i knæene, og gentag øvelsen 
flere gange på hvert

Muskelgrupper involveret
Ankler, knæled

Fitness type:
Norwell Form Function® Springer styrker brugerens ankler og knæ og 

stimulerer tilmed balanceevnen..

Springer leveres med fjedre i to forskellige tykkelser; en blød og en hård, 
hvilket tilvejebringer en varieret eller tilpasset træning.

Springer Springer
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Fitness type:
Smidighed

Funktion:
Stretch udnytter buens form til at skabe fleksible muligheder for 
at træne kroppens smidighed og tjener samtidig som en sund og 
korrekt afslutning på et kortere eller længere træningsforløb, 
hvor muskelgrupper i lægge, lår, baglår og haser kan strækkes 
ud 

Instruktion:
1: Udstrækning af læg, baglår og knæhaser:
Vælg den sorte barre, der passer til dig i højden, og læg bag 
foden op på den, samtidig med at du kan vælge at støtte dig til 
den store støtte bar. Stræk benet ud og bøj dig let forover. Gør 
det minimum 30 sek. På hvert ben.
2. Udstrækning af forlår:
Bøj benet bagud, og læg foden op på den bar der passer til dig i 
højden og støt gerne til støttebarren. Fortag denne udstrækning 
minimum 30 sekunder.
3. Udstrækning af ankel, læg og baglår:
Sæt foden på den nederste bar, og skub underfoden ned, så du 
har helt strækt ben. Udfør øvelsen i minimum 30. sek.

Muskelgrupper involveret
Læg, lår,baglår,haser

Fitness type:
Stretch er et simpelt og effektivt redskab til træning af 
smidigheden--og samtidig en uundværlig afslutning på et 
træningsforløb..

Stretch Stretch
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Fitness type:
Smidighed

Funktion:
Bench kan bruges til kommunikation, afslapning og træning. 
F.eks. træning af ryg og lænd sammen med en anden person. 
Bench er stor nok til to. 

Instruktion:
1. Træning af triceps:
Stil dig foran bænken og sæt hænderne ned bagved dig på 
bænken, og bøj ned i knæene, så du har din bagdel under 
sædehøjde. Løft dig op og ned i armene og gentag øvelsen flere 
gange.
2: Træning af ryg og mavemuskler:
Læg dig på ryggen, med benet op over hovedet, hvor du holder 
fast i den en ende af bænkens bue. Løft herefter benet strakte 
op og ned, og gentag øvelsen flere gange.
3. Stil dig med siden til bænken og sæt begge hænder på 
bænkens ene ende og kig frem. Hop nu sidelæns over bænken 
og tilbage igen. Fortag denne øvelse flere gange.

Muskelgrupper involveret
Mave, triceps, lår, ryg

Fitness type:
Norwell Form Function® Bench--skabt til hvile og funktion. Bench er 
udstyret med stærke bolte, som er beklædt med gummi...

Bench Bench
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Fitness type:
Smidighed

Funktion:
Pingpong kombinerer træning af bevægelse, hastighed, 
reaktionsevne og koordination mellem øje, bold og hånd.

Pingpong er produceret i stærke, vedligeholdelsesfri 
materialer. Bordpladen er udført i terrazzo.

Instruktion:
1: kredsløbtræning og koordination:
Spil to eller flere rundt om bordet og få pulsen op, samtidig 
med at I har det sjovt.

Fitness type:
Norwell Form Function® Pingpong er en fornøjelig 

afveksling fra traditionelle fitnessredskaber, men ikke mindre 
produktiv for brugeren.

Pingpong Pingpong

25 26



Fitness type:
Skilt

Funktion:
Skiltet forklarer hvordan parken skal bruges, redskaberne 
anvendes og baggrunden for konceptet.

Skiltet kan laves specielt, således man påsætter 
motionsruter, sponsorer logoer, etc. 

Sign Sign
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