Tromsø kiropraktikk & helse
Treningsprogram så vi er klar til innebandy om
litt!
Av: Mari Grønlund Kviteberg
Gjentas 1-3 ganger avhengig av tid. Gjerne 2 x i uka! Lykke til!
Ikke utfør øvelse om du får smerte.
Ved spørsmål skriv til mari@tromsok.no
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=603
1. Knebøy 1
Stå med føttene i skulderbreddes avstand. Bøy ned til ca. 90 grader i
knærne og press opp igjen. Hold ryggen rett og blikket fram. Alternativt
kan den dype sittestillingen holdes i noen sekunder før du presser opp
igjen.
Sett:
, Reps: 10

https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=7728
2. Stående rotasjon av ryggen (Kati shakrasana)
Utgangsposisjon: Stå på gulvet med føttene litt fra hverandre. Armene
slapt ned. Svikt litt i knærne og stabiliser hoftene.
Inngang: Roter ryggen rundt sin egen akse og la armene følge med slik
at du slår deg selv på skuldre/overarm. Øk rotasjonen og tempo
gradvis.
Fokus: Kjenn god kontakt mellom underlaget og fotsålen. Hoftene
peker rett fram hele tiden.
Utgang: Senk tempo gradvis og kom tilbake til stående. Stå litt og
kjenn på pusten og kroppen.
Sett:
, Reps: 10
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8821
3. Utfall fremover, hvert ben
Stå med samlede ben og sett armene i siden. Løft det ene benet, og gå
framover. Når benet treffer gulvet bremser du bevegelsen til kroppen
er i dyp posisjon. Overkroppen skal være rett. Trykk ifra og gå videre til
et nytt steg.
Knekontroll og nøytral rygg er viktig gjennom hele bevegelsen.
Sett:
, Reps: 10
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=3295
4. Tåhev på en matte eller i ett trappetrinn
Rull matten sammen. Stå med den forreste del av føttene på matten og
prøv å holde balansen. Press opp til tåstående og senk ned igjen.
Sett:
, Reps: 20
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=11135
5. Spiderman med rotasjon
Stå i pushup-posisjon og plasser den ene foten på utsiden av hånden.
Roter overkroppen mot det fremre beinet og strekk samtidig armen
opp mot taket. Veksle mellom siden/armen.
Sett:
, Reps: 10
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=11497
6. Løft av ben bakover på benk
Ligg på magen på en benk med beina utenfor benken. Grip om benken
med hendene for støtte. Løft ett ben om gangen bakover.
Sett:
, Reps: 10
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7. Slides: utfall til siden med en klut eller ullsokk på glatt gulv
Fest blikket på et punkt foran deg, trekk inn magen, plasser den ene
foten på matten og skli rett ut til siden med strakt ben. Senk deg ned
ved å bøye i hofte og kne på benet som står igjen. Press deg opp igjen
og dra benet tilbake til utgangpunktet. Begge ben
Sett:
, Reps: 10
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=782
8. "Firfot" ben- og armløft
Stå på alle fire og finn nøytralstillingen i ryggen og bekkenet. Lag "flat
mage" og løft det ene benet og den motsatte armen til de er i
forlengelse av resten av kroppen. Gjenta motsatt.
Sett:
, Reps: 10
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=9240
9. Mountain climber
Start i en push-ups posisjon. Hold mage og rygg stabil, mens du
trekker kneet opp til albuen før du fører foten tilbake til startposisjon.
Jobb med annenhvert ben.
Sett:
, Reps: 10
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=779
10. Seteløft m/benspark
Plasser fotsålene på gulvet og armene ut til siden. Fra den broliggende
posisjonen, med "flat mage" og "bekkenvipp bak" utfører du
langsomme benspark. Lårene skal hele tiden være parallelle.
Sett:
, Reps: 10
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=9444
11. Sideplanke på kne m/benløft
Ligg på siden med det underste benet bøyd og støtt deg på albuen.
Aktiver magemuskulaturen og hev bekkenet fra underlaget til kroppen
er strak. Løft deretter øverste ben opp mot taket, senk rolig ned og
senk til slutt bekkenet ned på matten igjen.
Sett:
, Reps: 10
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=28
12. Push up på knærne 2
Stå på knærne med en fiksert kropp. Ha mer enn skulderbreddes
avstand mellom hendene. Senk kroppen ned mot gulvet og press
tilbake, uten å knekke i hoften.
Sett:
, Reps: 10
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=8801
13. Burpee
Start i en stående posisjon. Start bevegelsen ved å bøye knærne, sette
hendene i bakken og strekke bena ut bak kroppen. Senk kroppen
kontrollert men raskt ned til bakken og flytt føttene raskt inn under
kroppen. Hopp opp fra en dyp knebøy posisjon og klapp over hodet
med strake armer.
Sett:
, Reps: 10

ExorLive.com 17.03.2020 @ 21.15

Side 2 av 3

Vis video

Tromsø kiropraktikk & helse
Treningsprogram så vi er klar til innebandy om
litt!
Av: Mari Grønlund Kviteberg
https://exorlive.com/video/?culture=nb-NO&ex=11460
14. Stuperen
Stå med hoftebreddes avstand mellom føttene. Gjør et simulert stup i
én synkronisert bevegelse - Bøy overkroppen fremover, opptil 90
grader i hoften på standbenet (skadet ben) samtidig som armene føres
over hodet. Det andre benet føres opp mot taket. Behold ca. 10 - 20
grader i standbenets kne, bøy opp til 90 grader i benet som løftes mot
taket, bekkenet skal være horisontalt i sluttposisjon.
Sett:
, Reps: 8
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