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STYRKETRÄNING; FOTLED

Gummibandsdrag
Fäst ett gummiband i något fast. Sätt dig en bit bort från 
fästespunkten, och trä in övre delen av din fot i gummibandet. Dra 
sedan gummibandet och foten upp mot dig. Bibehåll kontroll när du 
släpper tillbaka foten, och ha hela tiden god hållning av bålen och 
resten av kroppen. 

En-bensböj Klockan
Ställ dig på en bänk eller låda, med ena benet utanför lådan och 
med all vikt på benet som är kvar på lådan. Sträck dig sedan efter 
golvet med foten som är utanför lådan, du kommer då att utföra ett 
enbens knäböj med benet som är kvar på lådan. Se till att knäet 
hålls rakt över foten och god hållning av resten av bålen bibehålls. 

Föreställ dig att du står mitt i en klocka som ligger ned på golvet. 
Stå på ett ben, och med det andra benet så strävar du så långt du 
kan mot de förställda punkterna som klockan har vid varje klock-
slag. När du har sträckt dig och nuddat en punkt, så gå sedan 
tillbaka med benet till kroppen och sträck dig sedan efter nästa. 

Balettrullning Självbehandling
Stå höftbrett med fötterna rakt fram. Börja med att gå upp på tå, 
sedan ska du i en rullande rörelse balansera din vikt på ytter/inner-
kant av foten samt upp på hälarna. och sedan tillbaka till ursprung-
sposition. Se till att du håller balans och kontroll under hela 
rörelsen. 

Fotleden är en led som är väldigt stark och är byggd för att klara av 
stor belastning. Starka, posturala muskler och en mängd olika 
ligament finns som förstärker fotleden. Ifall foten inte används 
balanserat så kommer den att bli kraftigt stel, vilket kommer leda 
till kompenserade rörelser i andra kroppsdelar. 

Hällyft
Stå höftbrett med fötterna rakt fram. Lyft upp din hälar genom att 
ställa dig på tå, sänk sedan ned dom långsamt till golvet igen. Utför 
hela rörelsen med god kontroll. Vill du ha mer belastning kan du 
utföra rörelsen på en fot. Se till att bibehålla god hållning av resten 
av bålen och kroppen.

  -

All kraftutveckling (när du står upp) börjar
i fötterna. Svagheter och obalanser kommer
att kunna manifesteras i överbelastningar
högre upp i samma muskulära kedja. Se till
att ha starka och välbalaserade fotleder så 
kommer resten av kroppen fungera bättre!

månader
 -

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


