
  

  

Øvelsene baserer seg på test gjennomført 16/1-19
Dersom poengscore tilsvarende 2 eller 1 bør øvelsene gjennomføre regelmessig i kombinasjon med håndballøkter.
De 2 første øvelsene knytter seg til knebøy
De 2 siste øvelsene knytter seg til beinløft.

 

1. Knestående krum - svai

Stå på knærne, len deg framover og plasser underarmene på
stolen/benken. Plasser knærne rett under hoftene, i ca
hoftebreddes avstand. Hold en lett bøy i albuene. Start øvelsen
med å krumme lett i ryggen, før du senker overkroppen mot
gulvet og svaier i ryggen. Du skal kjenne at det
strekker i den midtre del av ryggen. Hold
posisjonen noen sekunder. Hvil tilsvarende og
gjenta øvelsen.

2. Squat to stand m/rotasjon og strekk

Stå med føttene i skulderbreddes avstand. Bøy overkroppen
frem og ta hendene mot bakken. Ta tak i tærne og dra hoften
ned i huksittende med armene på innsiden av knærne. Press
knærne ut mot siden hele tiden. Forsøk å rette opp ryggen så
mye som mulig. Se på den ene håndflaten og
strekk den opp mot taket før armen kontrolleres
tilbake til midten før den andre armen føres opp
mot taket. Når dette er gjennomført, løftes
begge armene opp over hodet. Strekk kroppen
opp fra huksittende med armene over hodet.

 

3. Aktiv knestrekk i ryggliggende

Ligg på ryggen med det ene benet strakt. Det andre benet
bøyer du 90 grader i hoften og tar tak i knehasen. Strekk benet
opp mot taket slik at du kjenner en strekk på baksiden av lår og
legg. Stopp bevegelsen rett før smerte inntrer.

 

4. Tøyning av bakside lår m/ bånd

Plasser et bånd eller lignende omkring foten på det beinet du
ønsker å tøye. Løft beinet strakt opp med båndet, helt til du
kjenner at det tøyer på baksiden av låret. Hold stillingen.
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