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STYRKETRÄNING; KNÄ

Knäspark
Fäst ett gummiband bakom dig, och sätt dig på en bänk eller låda. 
Trä in din ena fot genom gummibandet. Sträck ut benet helt, så att 
gummibandet sträcks bakom dig. Bibehåll god hållning genom hela 
rörelsen och se till att du inte översvankar när du är fullt utsträckt 
läge av knäet. Sänk tillbaka långsamt och med god kontroll. 

Utfall Bulgarisk split-squat
Stå höftbrett med fötterna rakt fram. Ta ett steg framåt med ena 
benet, och sänk sedan ned ditt bäcken så djupt som du klarar av att 
stabilisera. Tryck dig sedan tillbaka till ursprungsposition. Se till att 
dina knän inte faller in, samt att du bibehåller en god hållning av 
benen och bålen under hela rörelsen. 

Stå med ena benet i utfallsposition framför dig, och det andra benet 
bakom dig på en bänk eller låda. Sänk dig sedan ned med bäckenet 
så långt som din stabilitet tillåter. Se till att dina knän inte faller 
in, samt att du bibehåller en god hållning av benen och bålen under 
hela rörelsen. 

Benpress med gummiband Självbehandling
Fäst ett gummiband i något fast, och lägg dig på rygg brevid 
fästespunkten. Trä in ena fotens fotsula mot gummibandet, så att 
du ligger med fullt böjd höft och knä. Sträck sedan ut benet fullt ut 
så att när du är utsträckt så är gummibandet fullt utsträckt. 
Bibehåll god hållning av bålen under hela rörelsen. 

Knäet är en väldigt rörlig led, det innebär att mer stabiliseringskrav 
ställs på musklerna som verkar över knäet. Se till att du håller ett 
gott tillstånd på musklerna kring knäet för att undvika skador på tex 
menisker, korsband och sidoligament. Starka knän är glada knän!

Knäböj
Stå höftbrett med fötterna rakt fram. Sätt dig sedan bakåt så djupt 
som du klarar av att stabilisera ben, bäcken och bål. När du sätter 
dig ned ska ländryggen och höftböjare vara i balans, och när du 
reser dig upp ska mage och säte vara i balans. Gå bara så djupt som 
du klarar av att stabilisera, kvalitet före kvantitet. 

  -

Knäet är en rörlig led emellan två rigidare 
leder (fot och höft). Ifall fot eller höft blir
stela så kommer ännu mer rörelse tas ut i 
knät, och det är en vanlig orsak till överbel-
astningsskador i knäet. Skapa starka rörels-
emönster över knät och undvik skador!

månader
 -

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


