
Knær over tær er viktig under alle øvelsene. Fokus på kvalitet over kvantitet, begynner knærne å falle inn eller du blir for skjelven i
bena, ta en pause og prøv på nytt eller vent til neste treningsøkt.

 
 

1. Nordic hamstrings
Stå oppreist på knærne. La en treningskamerat holde omkring anklene
eller fest anklene i ribbevegg/apparat. Senk overkroppen framover mens
du spenner lår-hofte-rygg muskulaturen, og holder rygg og hofter strake.
Brems bevegelsen ned mot gulvet så nærme gulvet du klarer og når du
ikke klarer å bremse mer tar du imot med armene og skyver deg opp
tilbake til startstilling.
Øk til 3 sett i uke 3 og øk gradvis antall reps til 10-12.
Sett: 2 , Reps: 5

 
 

2. Utfall fremover
Stå med samlede ben og sett armene i siden. Løft det ene benet, og gå
framover. Når benet treffer gulvet bremser du bevegelsen til kroppen er i
dyp posisjon. Overkroppen skal være rett. Trykk ifra og gå videre til et
nytt steg. 
Knær over tær og nøytral rygg er viktig gjennom hele bevegelsen.
Sett: 3 , Reps: 10/ben

 
 

3. Utfall til siden
Stå med samlede ben og sett armene i siden. Før det aktive benet ut og
legg tyngden av kroppen over til denne siden. Når foten treffer gulvet
bremses bevegelsen. Ved sluttstilling er det aktive ben bøyd, og
standbenet er tilnærmet strakt. Returner hurtig til startstillingen.
Sett: 3 , Reps: 10/ben

 
 

4. Stående utfall bak i slynge
Stående med ryggen mot og rett under opphengspunkt med en fot i bred
slynge bak kroppen. Slynge i knehøyde.
1. Utfør utfall bakover (beveg kroppen bakover ved å bøye i kne på
fremste ben og føre ben i slynge bakover)
2. Returner til utgangsstilling ved å strekke ut standben. Fokus knær
over tær.
Sett: 3 , Reps: 10/ben

 
 

5. Knebøy m/miniband
Stå med hoftebredde avstand mellom bena og et strikk rundt begge
knær. Bøy deg ned til du har ca 90 grader i hofter og knær. Knær og tær
peker rett frem. Ha spenning i strikken hele tiden slik at du unngår at
knærne faller inn mot midten. Skyv deg rolig opp til utgangsstilling igjen.
Sett: 3 , Reps: 10

 
 

6. Knebøy på BOSU opp ned
Snu BOSU-en opp ned. Stå på BOSU`en med hoftebreddes avstand
mellom bena og hoftetak med hendene. Gjør en knebøy ned til 90
grader og returner til startstilling. Husk knær over tær.
Sett: 3 , Reps: 10
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7. Gående utfall
Stå med samlede ben. Løft det ene benet, og gå framover på rett linje.
Når det bakre benet treffer gulvet, spenner du fra og tar et nytt steg med
det andre benet. Overkroppen skal være rett. Husk knær over tær
gjennom hele øvelsen. Du kan øke motstand med hantler i hendene.
Sett: 3 , Reps: 10/ben

 
 

8. Skøytehopp
Stå med hendene i siden. Hopp sideveis på annenhvert ben. Fokus på
knær over tær, både ved fraspark og landing. Oppnå fjærende landing
på fremre del av foten. Start rolig, øk hastigheten når du mestrer knær
over tær.
Set: 3 , Reps: 10-15/ben

 
 

9. Ettbens knebøy
Stå på ett ben med knær og tær pekende rett frem. Strekk ut det andre
benet og forsøk å hold det strakt foran deg under hele øvelsen. Armene
holdes samlet foran kroppen. Gjør en knebøy på ett ben. Vær
påpasselig med å holde knær over tær under hele øvelsen.
Gjør så mange repetisjoner du klarer med kontroll over knær over tær.
Ha 3x10/ben som mål.
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