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STYRKETRÄNING; NACKE

Nacklyft med gummiband 
Stå på alla 4a med god hållning av bål och rygg, sätt ett gummiband 
med önskat motstånd bakom huvudet och håll det fast mot marken 
med båda händerna. Med bibehållen stabilitet över hals så lyft upp 
huvud, nacke och bröstrygg upp mot taket. Se till att inte släppa ut 
hakan från halsen och genomför rörelsen med god kontroll.

Lejondrag Anterior stabilitet
Ta en handduk och linda det runt mitten av ett gummiband, håll 
sedan ändarna mot golvet med hjälp av dina händer, stå på alla fyra 
och luta dig bakåt. Bit tag i gummibandet och med bibehållen 
stabilitet över hals och nacke så lyft huvudet bakåt samt snett 
bakåt åt båda håll. Genomför rörelsen med god kontroll.

Stå upp, fäst gummiband runt pannan, och med god hållning stega 
framåt tills gummibandet spänner. Bibehåll god hållning av bål och 
håll ned hakan mot halsen, luta dig lite lätt framåt för att öka 
belastning mot nacke och hals. 

Stå på huvud Självbehandling
Placera armbågar och händer framför dig liknande plankan position 
mot golvet, placera sedan din panna mellan underarmarna. Klättra 
sedan med benen mot huvudet så att du blir mer och mer böjd i 
bålen, och nacken får bära mer och mer av din kroppsvikt. Avlasta 
efter behov med händerna och bibehåll stabilitet över nacke/hals.

Självbehandling av nacken är viktig i samband med styrketräning. 
När du överbelastar dina muskler för att skapa mer styrka så 
kommer det att öka stelheten och eventuellt kan du få symtom 
efter träningen som tex huvudvärk, yrsel eller liknande. Ifall det är 
något du aldrig upplevt innan kan det vara bra att uppsöka läkare.

Lejondrag med rotation
Ta en handduk och linda det runt mitten av ett gummiband, håll 
sedan ändarna mot golvet med hjälp av dina händer, sitt på alla 4a 
och luta dig bakåt. Bit tag i gummibandet, bibehåll stabilitet över 
hals och nacke, vrid sedan på huvudet åt båda hållen. Genomför 
rörelsen med god kontroll och låt inte hakan släppas ut. 

  -

Obalanser kring nacke och hals kan skapa
en mängd symtom som huvudvärk, yrsel,
illamående, synpåverkan osv. I sporter där
nacken utsätts för belastning och kraft så
blir det ännu viktigare att ha god styrka så
att nacken klarar av utmaningarna!

månader
 -

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


