
Programmet fokuserer på forbedring av beveglighet i ankel, bakside lår, sete- og hoftemuskulatur samt brystrygg.
Gjør gjerne fra 45 sek på hver øvelse. Husk høyre og venstre side ;)

 

1. Squat to stand
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.

 

2. Utfall bak med rotasjon
Ta et stort steg bak med den ene foten. Når foten har
bakkekontakt og kroppen er i balanse, roteres kroppen
og armene mot den foten som er fremover. Forsøk å
følge hendene med blikket og sikt bak mot den bakerste
hælen. Rotér tilbake til utgangsposisjonen og ta et steg,
slik at føttene samles.

 

3. Bakside lår og legg 2
Stå med hendene i siden og plasser den ene foten på en
benk eller lignende. Hold benet strakt og ryggen rett
mens du presser overkroppen framover. Gjør dette til du
kjenner at det strekker på baksiden av låret. Hold 30 sek.
og bytt ben.

 
 

4. Sideliggende rotasjon av overkroppen 2
Ligg på siden med den nederste hånden under hodet og
den andre armen strak mot gulvet foran deg. Hold det
øverste benet bøyd. Drei overkroppen ved at du fører
armen opp og bakover så langt du klarer. Hold stillingen
ca 30 sekunder og drei rolig tilbake. Forsøk å holde
underkroppen i ro under øvelsen.
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5. Innside lår 1
Stå med spredde ben og legg tyngden over på det ene
benet. Bøy i kneet helt til du kjenner strekket på innsiden
av det motsatte låret.

 

6. Framside lår og hofte
Stå med strak kropp. Ta grep om den ene ankelen og
trekk hælen opp mot baken. Press hoften fram til du
kjenner at det strekker på fremsiden av låret. Sørg for å
holde knærne samlet.

 

7. Bakside lår og legg 2
Sitt med det ene kneet på matten og strekk det andre
benet framfor deg. Ha rett rygg og plasser hendene like
over kneet. Slipp overkroppen fremover til du kjenner at
det strekker på baksiden av låret.

 

8. Bakside legg
Støtt deg mot veggen og plasser den ene foten opp mot
den, slik at kun hælen berører gulvet. Bøy litt i kneet og
press hoften rolig framover til du kjenner at det strekker
på baksiden av leggen.
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9. Sete 2
Ligg med det ene benet krysset over det andre, slik at
ankelen hviler på motsatt kne. Hold omkring låret og
trekk det mot brystet til du kjenner at det strekker i
setemuskulaturen.

 

10. Sete 1
Sitt med det ene benet krysset over det andre. Bøy i
kneet, hold omkring det og trekk det mot motsatt skulder
til du kjenner at det strekker i setemuskulaturen.

 

11. Hoftebøyer
Plasser det ene kneet i gulvet og stå med oppreist
overkropp. Støtt deg mot låret og press hoften fram til du
kjenner strekket på framsiden av hoften. Gjenta øvelsen
med det andre benet.

 

12. Bryst og skuldre 2
Fold hendene bak på ryggen, press brystkassen fram og
armene bakover til du kjenner et godt strekk omkring
brystet og skuldrene.
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13. Knestående rotasjon overkropp
Sitt på en matte med knærne og føttene i underlaget. Ha
god avstand mellom knærne, føttene samlet og setet
senket så langt ned mot hælene som mulig. Plasser en
hånd foran deg på matten. Den andre hånden legger du
bak hodet. Før albuen ned mot matten og så opp mot
taket ved å rotere ryggen. Følg albuen med blikket.

 

14. Bryst og skuldre 1
Fold hendene bak hodet og press albuene bakover
samtidig som du presser brystkassen framover. Kjenn at
det strekker i bryst og skulderpartiet.

 

15. Bryst
Stå med siden til en ribbevegg, dørkarm eller lignende.
Strekk den ene armen ut, ha bøyd albue og fest grepet
på høyde med hodet. Drei kroppen langsomt vekk fra
festet til du kjenner et godt strekk i brystmuskulaturen.
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