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RÖRLIGHET; HÖFT

Höft 8:an
Stå höftbrett med fötterna rakt framåt, med god hållning. Med ena
foten; rita 8or i luften där den främre öglan av 8an hamnar framför
kroppen och den bakre öglan av 8an hamnar bakom kroppen. Se till
att du inte tippar bäckenet eller att rörelse tas ut i ländryggen. Vi
vill hålla rörelsen isolerad till höften.

Foamrolling höft Djupa squats
Foamrolling kan med fördel användas på utsidan av höften och då du
har fått väldigt ont eller kraftig kramp. Musklerna på utsidan av
höften är svåra att komma åt med stretching då det oftast finns
muskler i samma muskulära kedja som är stelare och därmed får
fokuset under stretchingen. Rulla hårt och njut av smärtan.

Stå höftbrett med fötterna rakt fram / “10 i 2”. Sätt dig sedan så
djupt som möjligt utan att hälarna lyfter från marken. Det är ingen
fara att din rygg böjs när du inte har någon extern vikt (som i detta
utförandet) i rörelsen, och vi vill jobba på höftens och ländryggens
rörlighet så desto djupare du kommer desto bättre.

Utfalls 4:or Självbehandling
Ligg på rygg, lyft upp båda dina knän mot bröstet och utför sedan en
situpsrörelse med bålen. Samtidigt som utför situp rörelsen så ska
du vika ena benet under det andra, och benet som är överst ska
sätta ned foten en bit framför det andra benet. När du kommer upp
så bör du hamna i utfallsposition på det främre benet.

Självbehandling av höfterna behövs när du belastar dom på nya sätt.
Höften är en passivt och aktivt stark led som mår bra av att
kontinuerligt stretcha och foamrolla den. Eftersom att höften är
stark både passivt och aktivt så behövs det ofta lite mer fokus i
området för att skapa förbättring.

Stretch
Stretch av muskler kring höften är väldigt effektivt. Det är stora och
starka muskler, som med fördel behandlas mer övergripande jämfört
med foamroller. Du kommer även att få en större ledpåverkan under
stretchingen (du mobiliserar leder samtidigt), och kan därmed
eventuellt få större effekt. Stretcha lugnt och långsamt.

  -

Höften är en väldigt stark och rigid led som
har starka ligament som går kring och över
den. Detta gör att höfterna lätt kan bli stela
och det kommer leda till kompensationer i 
dina rörelsemönster. Håll en god rörlighet
så kommer du få längre räckvidd med benen.

månader
 -

pass per vecka
-  x  - 1-3 min
reps      set vila mellan set


