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1 -

Udfald frem 1

Stå med samlede ben og hænderne i siden.
Løft det aktive ben og fald frem. Når foden
rammer gulvet bremses bevægelsen. Ved
slutstillingen er kroppen i en dyb position.
Stød fra og returnér til udgangspositionen.
Gentag med det andet ben.

2 -

Udfald til siden 1

Stå med samlede ben og hænderne i siden.
Før det aktive ben ud til siden og læg
tyngden over til denne side. Når foden
rammer gulvet bremses bevægelsen. Ved
slutstillingen er det aktive ben bøjet og
standbenet er næsten strakt. Stød fra og
returnér til udgangspositionen. Gentag til den
anden side.

3 -

Liggende etbens

bækkenløft 2

Lig med det ene ben bøjet og det andet
strakt i ca. 45 graders vinkel. Armene er ned
langs siden. Spænd sæde- og
lårmuskulaturen og løft bækkenet og den
nederste del af ryggen fra underlaget. Hold
stillingen i 3-5 sek. Vend tilbage til
udgangspositionen  og hvil tilsvarende.
Gentag med modsatte ben.

4 -

Knæbøj m/bold 2

Stå med bolden som rygstøtte mod en væg
og hold en håndvægt i hver hånd. Fødderen
er placerede med en skulderbreddes afstand
og peger lige frem. Bøj ned til ca. 90 grader i
knæene og pres op igen. Hold ryggen ret og
blikket skråt opad under hele øvelsen.

5 -

Liggende lårcurl

m/bold

Lig udstrakt med begge ben på bolden,
bækkenet fri af underlaget og armene ned
langs siden. Spænd i hasemuskulaturen og
træk bolden op under dig. Rul roligt tilbage
og gentag.

6 -

Balancebræt:

knæbøj

Stå på balancebrættet og forsøg at holde
balancen. Bøj ned til 90 grader i knæene og
pres op igen. Alternativt kan den dybe stilling
holdes i nogle sekunder. Under øvelsen
tilstræbes det at ryggen og bækkenet holdes
neutralt og at der laves "flad mave".

© 2012 ExorLive AS ® 1 10-09-2012



 

Viivaa.dk
Af: Trine Jørgensen

Træningsprogram Genoptræningsøvelser til knæ

Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

7 -

Balancebræt:

kaste bold

Stå på balancebrættet og forsøg at holde
balancen, mens du kaster bolden mod en
væg eller til en anden person. Prøv at undgå
at kanten af brættet berører gulvet. Øvelsen
er nemmere desto større afstand du har
mellem fødderne.

8 -

Bagside lår og

læg 11

Sid på bolden og stræk det ene ben. Placer
hænderne lige over knæet og pres forsigtigt
ned således at knæet strækkes helt. Du kan
eventuelt læne overkroppen frem for at
skabe ydeligere stræk. Hold 15-20 sek. og
byt ben.
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