Bli en bättre löpare
Löparprofilen Lisa Beskow ger dig sina bästa tips
Sidosteg med gummiband

Syfte: att stärka utsidan av ben, höft, säte och bål för att
undvika att tappa ut höften i sidled vid löpning vilket kan
leda till skador.
Gör så här: fäst ett gummiband rund låren och gå 15 steg
sidledes i ena riktningen. Vänd sedan om och gå 15 steg
på samma sätt med andra benet först.

Höftlyft på stepbräda med knäuppdrag

Syfte: att förbättra balans och att stärka säte, ben och
höftböjare. Balansen är viktig för att undvika skador, styrka
i baksida lår och säte ger dig mer
explosivitet i steget och en stark höftbörjare gör att du
orkar lyfta benet på rätt även när du börjar bli trött.
Gör så här: använd en stepbräda med lagom höjd (ju högre
ju mer utmanande) och ta ett kliv upp på
stepbrädan samtidigt som du driver motsatt knä till 90
graders vinkel. Kliv ner och upprepa 40 gånger (20 gånger
per ben).

Benlyft på fitnessboll

Syfte: att stärka bålpartiet och höften. En stark bål och
höft bidrar till ett god hållning vid löpning vilket i sin tur gör
att du orkar springa med bra löpteknik som gör att du blir
mer effektiv och mindre skadedrabbad.
Gör så här: ställ dig i armhävningsposition med
fitnessbollen under fötterna. Se till att pressa in
naveln mot ryggraden, ha en rak nacke och en rak rygg.
Magen får inte hänga ner som en hängbro, men rumpan
ska inte heller peka uppåt som en pyramid utan fokusera
på att ha en så rak överkropp som
möjligt. När du hittat balansen lyfter du växelvis det ena
benet. Gör sex lyft per ben (totalt 12 stycken lyft).

Sidolyft på fitnessboll

Syfte: att stärka bålpartiet och höften. En stark bål och höft bidrar till ett god hållning vid löpning vilket i sin tur
gör att du orkar springa med bra löpteknik som gör att du blir mer effektiv och mindre skadedrabbad.
Gör så här: ställ dig i armhävningsposition med fitnessbollen under fötterna. Se till att pressa in naveln mot
ryggraden, ha en rak nacke och en rak rygg. Magen får inte hänga ner som en hängbro, men rumpan ska inte
heller peka uppåt som en pyramid utan fokusera på att ha en så rak överkropp som möjligt. När du hittat
balansen flyttar du växelvis det ena benet i sidled. Gör sex sidolyft per ben (totalt 12 stycken lyft).

Hamstringcurl med fitnessboll

Syfte: att stärka baksida lår och säte för att få ett mer explosivt och effektivt steg.
Gör så här: lägg dig på rygg med hälarna på en fitnessboll och övre delen av ryggen i golvet. Händerna vilar
längs sidorna. Spänn säte och baksidan av låren och rulla in bollen till sätet samtidigt som du lyfter upp
höften. Denna del av övningen får gärna vara explosiv. Rulla sedan långsamt ut till ursprungsläge igen. Upprepa
15 gånger.

Sittande armpendling

Syfte: stärka armar, förbättra hållning och träna på en god
armföring vid löpning.
Gör så här: sätt dig ner med raklånga ben och rak rygg. Har
du begränsad rörlighet i baksida lår kan du böja benen lätt.
Ta ett par lätta vikter i händerna och pendla med full kraft
på samma sätt som vid löpning. Sitt gärna framför en spegel och var uppmärksam på följande:
•
att armarna aldrig korsar kroppens mittlinje.
•
att dina tummar pekar uppåt, inte inåt.
•
att armarna är böjda i 90 graders vinkel.

Knäindrag på fitnessboll

Syfte: att stärka core och förbättra hållningen.
Gör så här: placera underbenen på fitnessbollen och kom upp i plankposition. Se till att händerna är under
axlarna. Koppla på alla dina muskler i kroppen men främst din core. Dra sedan knäna sakta mot
armbågarna och kom så nära som möjligt. Återgå sedan långsamt till utgångsposition.

Hamstringcurl med maskin

Syfte: Att stärka baksida lår och säte för att få ett mer explosivt och effektivt steg.
Gör så här: sätt dig i maskinen med den undre stången under hälarna och den övre stången framför knäna.
Pressa sedan ner benen tills de är böjda i 90 graders vinkel. Denna del av övningen får gärna vara explosiv. För
sedan långsamt tillbaka benen till utgångspositionen. Upprepa 15 gånger.

Upprepa alla övningar 2-4 gånger

Lycka till!

