



Sådan kommer du i gang med dit 
genoptræningsforløb 
Før du går i gang med dit forløb skal du gøre to ting: 

1. Tilmeld dig vores lukkede Facebookgruppe så du kan sparre med os og en masse 
andre der er i forløb.  

• Søg gruppen frem inde på Facebook (Maven og mig - Hjemmetræning),  
• Når du har anmodet om medlemskab på gruppen, skal du derefter sende en 

mail til os, på info@mavenogmig.dk, med en kopi af din købskvittering, og 
emnelinien: Anmodning om medlemskab på Facebook. 

• Vi godkender ikke anmodninger om medlemskab hvis du ikke også 
sender os din kvittering. 

2. Hent vores App fra Appstore eller GooglePlay. App’en hedder ‘Maven og Mig’ og 
koster 69kr. App’en omhandler alt om din ergonomi og holdning, som er en meget 
vigtig del af programmet. 

Når du er klar til at komme i gang 

• Du skal starte med at læse dokumentet ‘Mål og billeder’ så du kan få lavet, og 
dokumenteret, en præcis vurdering af dit udgangspunkt før opstart. Det skal du 
løbende gøre hver 3. uge herefter. 

• Så skal du se filmen: ‘Sådan påsætter du din splint’ og når du har fået din splint sat på 
er du klar til at gå i gang med at lære genoptræningsprogrammet. 

Nu, er du klar til at komme rigtigt i gang 

De første 3 uger 
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Når du har gjort alle de ovenstående punkter, er du klar til at komme rigtigt i gang :-)  
• Du skal nu se den første film: ‘ Fase 1 - uge 1,2 og 3’. Denne film dækker den 

nødvendige viden og øvelser du skal lave de første 3 uger af 
genoptræningsprogrammet 

• Når du har set filmen, kan du printe dokumentet: ‘Træningsark 1’, som giver 
et let overblik over de øvelser du skal lave hver dag, så du kan krydse dem 
af som du får lavet dem 

• Du skal også læse dokumentet: ‘Guide til arvævsmassage’, så du kan komme 
i gang med at behandle dit ar fra første dag. 

Når de første 3 uger er gået 

• Nu skal du se den næste film: ‘Fase 2 - uge 4,5 og 6’, som gennemgår den 
nødvendige viden og øvelser du skal bruge for at fortsætte med 
programmet de næste 3 uger 

• Print dokumentet: ‘Træningsark 2’, som giver et let overblik over de øvelser 
du skal lave hver dag, så du kan krydse dem af som du får lavet dem 

Når du kommer til uge 7  

• Nu skal du se den sidste film: ‘Fase 3 - fra uge 7’  
• Print dokumentet: ‘Træningsark 3’, som giver et let overblik over de øvelser 

du skal lave hver dag, så du kan krydse dem af som du får lavet dem 
• Nu skal du også læse dokumentet: ‘Træning Do’s and Dont’s’, som 

gennemgår vigtige retningslinier ift almindelig træning 
• Når du er klar til det, skal du også læse de to dokumenter der hedder 

‘Vedligeholdelse’ og ‘Udfasning’ 

God fornøjelse ! 


