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Sparkar med gummiband
Fäst ett gummiband bakom dig och trä gummibandet runt ena foten. 
Ställ dig i fightstance och utför sedan en kontrollerad och explosiv 
spark. Se till att du har god kontroll och stabilitet i ytterläget av 
sparken, syftet med övningen är att skapa större stabilitet över 
höfterna så ifall du inte får ut sparken hela vägen så är det ok.

Sidosparkar Draken
Stå höftbrett med god hållning. Utför 3-5 sparkar i sidled med ena 
benet, med stegrande höjd på sparkarna. Se till att du håller 
balansen och att höfterna stabiliserar, inte bäcken/ländrygg. Gör 
hellre flacka sparkar med god kontroll och lågt tempo jämfört med 
högre sparkar som har dålig kontroll. 

Stå på ett ben, och håll i en kettlebell med valfri hand. Sänk ned 
kettlebellen mot golvet samtidigt som du sträcker dig rakt bakåt 
med det andra benet så du är i en horisontell position med ena 
benet och bålen. Tippa sedan tillbaka dig till upprätt stående och 
pressa upp kettlebellen över huvudet. Ha god kontroll och balans!

Höga utfall Självbehandling
Stå höftbrett med fötterna rakt fram. Böj upp det ena knäet högt 
upp mot bröstet och böj det sedan framåt så att du tar ett stort 
utfallssteg. Sänk dig sedan ned med bäckenet så långt som din 
balans tillåter och tryck dig sedan tillbaka upp till upprättstående. 
Bibehåll bålens balans och stabilitet under hela rörelsen. 

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. 

Step up
Stå framför en låda eller bänk med god hållning. Ta ett steg upp 
med ena foten, tryck dig upp till stående och när du kommer upp så 
utför ett thai-knä med benet som du inte använde dig för att ta dig 
upp med. Sänk dig ned med samma fot kvar på lådan som du 
använde för att ta dig upp. Ha god hållning under hela rörelsen.

  -

Bristande stabilitet av höfterna kommer att
påverka ländrygg, knä och fot. Över höften
så arbetar stora och starka muskler, ifall
dessa inte jobbar effektivt tillsammans så
stressas andra muskler kring ben och rygg
mycket. Öva stabilitet och känn skillnaden!

månader
 -

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


