
Aktivering
Bäcken & Höft

AKTIVERINGSTRÄNING

Bäckenlyft
Ligg på rygg, med böjda knän och avslappnade axlar. 
Aktivera din core och lyft sedan upp bäckenet genom att spänna 
sätet. Se till att du verkligen spänner sätet genom att känna på 
sätet när du har lyft upp sätet. Ingen böjning av höften ska finnas, 
vilket innebär att du får en helt rak linje mellan rygg och ben.

Hunden
Stå på alla fyra, med en neutral hållning av hela kroppen (inte för 
mycket eller för lite svank, böjning av axel och höftled). Sträck ut 
arm och ben diagonalt (tex vä ben och hö arm), böj sedan knä och 
arm under kroppen och låt knä och armbåga mötas, återgå sedan 
till sträckt läge. Rörelsen skall ske med god kontroll.

Självbehandling
Höft och bäcken är ett viktigt område för hela kroppens balans och 
stabilitet. Det är ett nyckelområde att självabehandla för att 
undvika skador och öka prestation. Bäcken och höftområdet har 
starka ligament, leder och mycket bindväv vilket gör det till ett 
enkelt område att självbehandla!

Stretching
Det finns stora, starka och viktiga muskler som korsar bäcken och 
höft. Det kan därför upplevas svårt att stretcha området, men ge 
det mer tid och kärlek så kommer du att uppnå effekt. Att stretcha 
bäcken och höft är väldigt effektivt och har stor påverkan på hela 
kroppens balans och funktion.

Knäböj mot pall
Stå höftbrett framför en pall som är i knä höjd. Sätt dig ned lång-
samt med bibehållen hållning och position av knä och fot, ställ dig 
sedan upp igen. Vanliga kompensationer är ökad svank, fötter vrids 
ut, knän faller in, nacke sträcks upp fullt. Undvik kompensationer 
och försök bibehålla din grundposition under rörelsen.

Höft 8an
Stå på ett ben och bibehåll din balans. Rita liggande 8or i luften 
med foten som du inte står på medans du bibehåller hållning och 
balans. Oftast är den bakre öglan av 8an svårare, se till att du inte 
tar ut rörelsen i ryggen i form av ökad svank. Rörelsen skall utföras 
långsamt med god kontroll.
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Programmet syftar till att skapa stabilitet
och balans över bäcken, höft och ländrygg.
Vi vill undvika att tappa svank eller få för
mycket svank. Aktivering av säte avlastar
ländrygg och skapar ett stabilare bäcken.

veckor
5

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


