
Icelandair Hotels 

Aga?ti gestur. 
Me6 pessum baeklingi viljum viO aOsto<la pig viO aO stunda reglu· 
bundna hreyfingu a me6an pu dvelur hja okkur. Her finnur pu 
abendingar um g�a a?fingastadi i llagrenni h6telsins auk styrktar· og 
teygjuaefinga sem Gauja Rtinarsd6ttu iAK einkapjalfari sett, saman. 
ViO hvetjum l>ig til a6 stinga breklingnum i vasann, fa-ra c:efinguna (It , 
islenska n.1tttlru og nj6ta 1>annig eon frekar 1>ess sem stadurinn hefur 
upp a ao bj66a. Gangi per vel! 

Hreyfing i nagrenninu 
• Sundlaug Akureyrar b'fOOr upp a Urvals adstOOO meO tveimlK 25 m 

Utilaugum og 12,5 m innllaug. t>ar er einntg vatnaparachs fyrir alla 
fjOtskylduna sem telur tvcer rennibrautir, busllaug, fj6ra heita potta, eimbaO, 
gufuba6, nuddstofu og fj6lskyldugar6 sem er opinn yfir suniartimann. 

Atak likamsr.:ekt, ein st.rrsta likamsr�ktarst<>O a landsbyggOinni. starfar 
her hand.an gOtunnar l hllsna?'i)i tengdu Sundlaug Akureyrar. St6din er 
einnig med gl<Esilegt hUSn<Edi vid Strandgt>tu. Booid er upp a fullbuna 
lilcamsrceklar�li auk f)Olb1eyttra h6ptima. 

Kjarnask6gur er hid mar916maoa tHivistarsv�i Akurey11nga. Pa, eru 
uppl'y'star trimmbrautir og g<>ngustlgar -t,egar snjoar er brautin trodin og 
spotuc) fy1ir skidag6nguf61k. Pa, eru einnig 'y'mis likams1<Ekta1ta?ki og 
bek.kir til hvlldar fyrir t,a sem vilja. A6 auki er �r ad finna leiksvcr-di me6 
f,olda le1kta?kja, blakvbll, yfirbyggda gcillaOstOdu og lyrstu s�hOnnuOu 
fja11ahj61ab<aut laodsins. 

• Hlidarfjall er sannkOlluO skiOaparadis J>ar sem aOstce<krr til sktOa� og 
snj6brettat0kunar eru til fyrirmyodar. Alls eru 24 merktar ski6abrekkur I 
fj.allinu sem eru allar faerclf viO kj6ra0stce0ur. Par eru sex sJciOalyftur og e,u 
aOsta?dur fyrir skl6a96n9uf6lk til fyrirmyndar.

• JaOarsvollur er nyrsti 18 holu golfvOllur I heimL Hann e, ofan viO byggOina 
� Akureyri i um 10 min\Jtna fJarl.:egd fra h6telinu.

kelandair h6tel Akureyri e>ingvaUastr<Eti 23 Simi •354 5181000  

�fingahringur , 
Pell.a ef fr.lb.tr hringu, sem telwr inf\cln WI:) 
klukkustund. Byrjic) � tivf 06 hloup.a niOur 36 
ki'l.juttOppum. Hlaupic) sl63n m uoc,purn3f 
t6.II 911ngic) •6sl:lf!'9&, Slo1>9i6 �ISl f tr6ppur-..m 
09 9e1i6 me6fylgjandi styrk.taor.efioga, f!inu 
slnnl Skok.loo ni6ur trope,urna, og endurtalcic) 
}"4 slnoom. l>egar �vi er lold6 er gott a6 

skokk.a r6iega aftl.N' a h6tell0. 

�fingahringur 2 
Ht:r er stil:a6ur 6,8 km hl.atC>allringur um 
Gier Jifdabnn sem er n.1&c1e91 h6Le lin1A. A llei6inni
er hjO&abcet�gac&,r sc-m er fl.(ib�lt sva:61 til 
ac)g('r1JStY1l.t11roo-ll"9'111, 

A:fingahringur 3 
MA?6fr am sjc)oom er gongustfgl.l' aO 
flugvellW'lum. Pessi lei6 er 7,S km ham og til
bak.a, ac) me-stu a jafnsfettu. 

A:fingahringur 4 
Pessi leiO ef11r S°'-ivegi N frek.ar ktef;andi 
vtgl\3 haeld:unar i lan�inu. le.oin Set'l"I her 
er stil:u6 er um 8,81:m long. 

A:fingahringur s
l(j.)lnaskOgur e, tilvoli6 UtiviSIOl'SV� hY()ft 
heldur til � 9an9<1. hlaupa eOa hj6la. Par 
eru marg" �sUgar. Goner a6 far a r 
Kja,nastog ef hl.aupa a lengri vegalengdir. 
Heeg! er ac) keyra a6 sk6g1nu,n ooa hl.aupa 
�1 Ir.\ hottfinu .\ 9Mgus1i9 nanast alla leio. 
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Lýsing:
•	 Axlarbreidd	á	milli	fóta
•	 Tær	vísa	beint	fram	
•	 Færið	þungann	í	hælana	
•	 Hné	ekki	fram	fyrir	tær	
•	 Setjist	niður	í	90°,	um	leið	fara	hendur	fram	
•	 Haldið	þunganum	í	hælunum	allan	tímann	
•	 Standið	svo	upp	og	látið	hendur	niður	um	leið
Þjálfar:	Lærvöðva	að	framan	og	aftan
	 	 Rassvöðva

Lýsing:
•	 Togið	fót	aftur	
•	 Hné	þétt	saman	
•	 Þrýstið	mjöðm	lítillega	fram	
•	 Öxl	niður	
•	 Beint	bak
Teygir:	 Lærvöðva	að	framan

Lýsing:
•	 Haldið	báðum	fótum	nokkuð	beinum	
•	 Beygið	fram	með	beint	bak
•	 Kviður	kemur	fyrstur	að	læri
Teygir:	 Lærvöðva	að	aftan

Lýsing:
•	 Báðir	fætur	nánast	beinir	
•	 Þrýstið	mjöðmum	að	vegg
Teygir:	 Kálfa

Lýsing:
•	 Sitjið	bein	í	baki	
•	 Haldið	læri	að	kvið	
•	 Vindið	upp	á	bol
Teygir:	 Rassvöðva
	 	 Utanvert	læri
	 	 Neðra	bak

Lýsing:
•	 Þrýstið	mjöðmum	vel	fram	
•	 Dragið	naflann	inn	
•	 Dragið	rófubeinið	undir	líkamann	
•	 Ekki	fetta	bakið
Teygir:	 Mjaðmir

Lýsing:
•	 Togið	vel	í	fótinn	sem	haldið	er	um	
•	 Þrýstið	hinu	hnénu	vel	út	
•	 Liggið	með	bakið	flatt
Teygir:	 Neðra	bak
	 	 Rassvöðva
	 	 Mjaðmir

Lýsing:
•	 Haldið	öxlum	aftur	
•	 Þrýstið	örmum	vel	upp
Teygir:	 Axlir
	 	 Herðablöð

Lýsing:
•	 Togið	olnboga	aftur	fyrir	höfuð
Teygir:	 Þríhöfða

Lýsing:
•	 Haldið	olnbogum	sem	næst	líkama	
Auðveldari útfærsla æfingar: 
•	 Hækkið	hendur	með	því	að	setja	þær	á	t.d.	bekk
Erfiðari útfærsla æfingar: 
•	 Lækkið	handastöðu
Þjálfar:	Brjóstvöðva
	 	 Upphandleggsvöðva

Lýsing:
•	 Setjið	tá	upp	á	bekk	eða	eitthvað	lægra	
•	 Fremra	hné	yfir	ökkla	
•	 Kviður	spenntur
Þjálfar:	Lærvöðva	að	framan

Lýsing:
•	 Rass	nálægt	brík	
•	 Handleggir	beygjast	í	90°	
•	 Olnbogar	beint	fyrir	ofan	hendur	
•	 Haldið	öxlum	niðri
Þjálfar:	Þríhöfða
	 	 Axlir

Lýsing:
•	 Notist	við	steina,	syllur	eða	annað	í	
umhverfinu		sem	hentar	

•	 Gætið	vel	að	baki	í	þessari	æfingu
Þjálfar:	Lærvöðva	að	framan	og	aftan
	 	 Rassvöðva

Lýsing:
•	 Spennið	kvið	
•	 Haldið	baki	beinu	
•	 Hryggjarsúla	bein	
Þjálfar:	Kviðvöðva	 	
	 	 Bakvöðva

Lýsing:
•	 Axlarbreidd	á	milli	fóta	
•	 Tær	vísa	beint	fram	
•	 Hné	yfir	ökklum	
•	 Setjist	niður	í	90°	
•	 Haldið	stöðu	í	40	sek.
Þjálfar:	Lærvöðva	að	framan	og	aftan
	 	 Rassvöðva

Lýsing:
•	 Haldið	baki	beinu	
•	 Hryggjarsúla	bein	
•	 Hné	koma	vel	upp	að	brjósti	
•	 Skiptið	um	fót	nokkuð	hratt
Þjálfar:	Fætur
	 	 Bak
	 	 Kvið
	 	 Eykur	þol

Hnébeygja	(20	sinnum)

Armbeygjur	(10x15	sinnum)

Framstig	aftari	fótur	aðeins	hærri	(10	sinnum	á	hvorum	fæti)

Dýfur	á	bekk	(10–15	sinnum)

Uppstig	(15	sinnum	hvorn	fót)	

Planki	(20-60	sek.)

Setið	upp	við	vegg	(40	sek.)

Klifrarinn	(40	sek)

ÆFINGAKERFI TEYGJUÆFINGAR
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Gerið þessa æfingaröð 2–4 sinnum
Hafið kvið spenntan í öllum æfingum


