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Tips!
Läs instruktionerna noggrant
Rätt utförande är absolut nödvändigt för att få bra resultat av träningen. Även om du känner igen
övningar i detta program, har du säkert inte gjort dem på detta sätt.
Gör övningarna i den ordning de står angivna
Varje övning förbereder kroppen för nästa.
Ta det lugnt
Övningarna är framtagna för att koppla på hållningsmuskulaturen och koppla ifrån
kompenserande muskler. Det går bara när du slappnar av. Låt övningarna få ta tid.
Fokusera på de muskler som ska jobba i varje övning
Försök slappna av i alla andra muskler.
Ingen av övningarna ska göra ont
Kontrollera att du utför övningen rätt om du känner smärta. Du kan hoppa över den ett par
dagar och därefter testa igen.
Var noga med att inta rätt position i början av övningen
Fötterna ska hållas knytnävsbrett isär och tredje tån ska peka rakt fram. Bibehåll den rätta
positionen under hela övningen. Se till att verkligen återgå till startposition när du byter sida för
tvåsidiga övningar.
Antalet repetitioner är en riktlinje
Känn efter! Är du stelare på en sida behöver du göra fler repetitioner på den. Men du kan inte
bara träna den stelare sidan, eftersom varje övning förbereder för nästa.
Målet är att det ska kännas likadant på bägge sidor av kroppen
Detta gäller både övningar som tränar en sida i taget och där du tar i med bägge sidor samtidigt.
Ta i mjukt och gradvis ökande i 5-6 sekunder
Då undviker du att muskler kompenserar för andra musklers svaghet. Slappna av ett par
sekunder mellan repetitionerna.
Öka töjningen för varje utandning
Undvik att “studstänja”. Det minskar effekten av övningen.
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Standardprogram
1
2
3

Hooklying knee squeezes
3 x 10 repetitioner

Supine foot circles and point flexes
2 x 10 repetitioner per riktning

Standing shoulder rolls
2 x 10 repetitioner

1 Hooklying knee squeezes
Denna övning aktiverar ljumskar och höftböjare. Den hjälper till att
stabilisera bäckenet så att det inte faller bakåt och motverkar därmed en
utplaning av svanken.

1

Lägg dig på rygg med böjda knän och placera en
träningskudde mellan knäna.
• Placera fötterna i höftbredd med fotsulorna i golvet.
• Mittentån ska peka rakt fram.
• Armarna ska vila på golvet snett ut från kroppen med
handflatorna uppåt.
• Kontrollera att du har en neutral svank, dvs du ska
kunna få in en handflata under svanken.
• Slappna av i skuldror, mage och rygg.

2

Håll kvar positionen och tryck inåt mot kudden genom att
använda musklerna på insidan av ljumskarna och insidan
av låren.
• Tryck liksidigt med båda benen.
• Ligg jämnt på båda höfterna.
• Öka trycket gradvis under 2-3 sekunder och släpp
sedan efter.

3

Gör 10 repetitioner och vila sedan lite.

4

Upprepa hela instruktionen 3 gånger.

2 Supine foot circles and
point flexes
Denna övning balanserar underbenets muskulatur, stärker höftböjaren
samt muskulaturen mellan skulderbladen. Detta bidrar till en aktivering av
posturalmusklerna.

1

Lägg dig på rygg med höger ben uppböjt mot höger axel.
• Böj upp höger ben så mycket du kan.
• Du ska känna en aktivering i höftböjaren och att främre
höften får jobba för att hålla upp benet.
• Håll händerna på varsin sida om låret för att stabilisera.
• Håll ihop skulderbladen och sträck upp bröstet under
hela övningen.
• Spänn vänster lår och pressa ner knävecket mot golvet.
• Vinkla upp vänster fot så att tårna pekar uppåt mot knät.

2

Håll kvar höger ben maximalt uppböjt och gör 10 stora
cirkelrörelser utåt med höger fot.
• Var noga med att göra hela cirkelrörelser.
• Håll höger knä stilla. Rörelsen sker i fotleden.

3

Fortsätt hålla samma position och gör 10 stora
cirkelrörelser inåt med höger fot.

4

Håll kvar positionen, böj och sträck höger fot 10 gånger.
• Böj foten rakt upp mot höger knä, inte åt sidorna.
Om övningen inte är rejält ansträngande kan du vinkla ut
höger knä något och samtidigt vinkla in höger fot.

5

Byt ben och gör samma sak med vänster ben uppböjt
mot vänster axel.

6

Upprepa hela instruktionen 2 gånger per sida.

3 Standing shoulder rolls
Denna övning aktiverar musklerna mellan skulderbladen för att balansera
dessa i förhållande till bröstmusklerna. Detta främjar en förbättrad axeloch skulderbladsposition.

1

Ställ dig framför en spegel med fötterna höftbrett och
armarna hängade rakt ner.
• Mittersta tån ska peka rakt fram.
• Slappna av i magen.

2

Gör en cirkelrörelse framåt med axlarna.
• Dra axlarna bakåt, uppåt, framåt, neråt.
• Låt hela axel- och skulderpartiet vara med, inte bara
armarna eller händerna.

3

Gör 10 cirklar framåt.

4

Gör sedan cirkelrörelser bakåt med axlarna.
• För axlarna framåt, uppåt, bakåt, neråt.

5

Gör 10 cirklar bakåt.

6

Upprepa hela instruktionen 2 gånger.
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