
	  	  

	  
Forebyggelse	  er	  kærlighed!	  



	  	  

	  



Løb	  Straigh	  ahead	  
Løb	  ligeud	  0l	  det	  sidste	  kegle.	  
Løb	  lidt	  hur0gere	  på	  vej	  0lbage.	  
Gør	  øvelsen	  to	  gange.	  
1:	  Sørg	  for	  at	  holde	  din	  øvre	  
kroppen	  lige.	  
2:	  Dine	  ho@er,	  knæ	  og	  fødder	  skal	  
0lpasses.	   	  	  

	  



Løb	  Hip	  out/
in	  
Løb	  0l	  den	  første	  kegle.	  stoppe	  og	  
lø@	  
dine	  knæ	  fremad.	  Rotere	  
knæ	  0l	  side	  og	  sæGe	  din	  fod	  
ned.	  	  
Løb	  0l	  næste	  kegle	  og	  gøre	  det	  
med	  det	  andet	  ben.	  	  
Bage@er	  løb	  0lbage.	  
Gentages	  4	  gange	  
1	  
Sørg	  for	  at	  du	  holder	  dit	  bækken	  
horisontale	  og	  din	  kerne	  stadig.	  
2.	  ho@e,	  knæ	  og	  fod	  
støGeben	  bør	  0lpasses.	  
hGp://www.youtube.com/watch?
v=dyeV-‐K5wmQA	  

	  	  

	  



Løb	  Circling	  Partner	  
Løb	  fremad	  0l	  det	  første	  kegle.	  	  
Løb	  i	  en	  90-‐graders	  vinkel	  
mod	  din	  løbe’partner’,	  	  
Lav	  en	  halvcirkel	  hvor	  i	  rotere	  rundt	  om	  hinanden	  og	  
0lbage	  0l	  den	  første	  kegle	  i	  kom	  fra.	  (uden	  at	  
ændre	  den	  retning,	  du	  kigger	  på)	  
Løb	  0l	  næste	  kegle	  og	  gentag	  
	  
Gør	  øvelsen	  to	  gange.	  
hGp://www.youtube.com/watch?v=4EID1dI0N20	  



Løb	  (jumping	  with	  
shoulder	  contact)	  	  
Løb	  0l	  den	  første	  kegle.	  	  
Løb	  sidelæns	  	  i	  en	  90-‐graders	  vinkel	  mod	  din	  
partner.	  I	  midten	  hoppes	  der	  sidelæns	  mod	  hinanden	  med	  
en	  skulder-‐0l-‐skulder	  kontakt.	  Løb	  	  
Dere@er	  løb	  0l	  den	  næste	  kegle	  og	  gentag	  øvelsen	  
Gør	  øvelsen	  to	  gange.	  
	  
hGp://www.youtube.com/watch?v=DlWuFO1e4Xc	  

	  	  

	  



Løb	  (Quick	  forwards	  
and	  backwards	  
sprints)	  	  
løbe	  hur0gt	  ligefrem	  0l	  den	  2.	  kegle	  og	  dere@er	  
løbe	  hur0gt	  0lbage	  0l	  den	  første	  
kegle,	  holde	  dine	  ho@er	  og	  knæ	  
let	  bøjede.	  Gentag	  øvelse	  0l	  færdig.	  
	  
Gør	  øvelsen	  to	  gange.	  
hGp://www.youtube.com/watch?v=-‐qLxW9S1CoM	  	  

	  



	  	  

	  



Planken	  
Denne	  øvelse	  styrker	  din	  coremuskler,	  hvilket	  er	  vig0gt	  for	  
sikre	  stabilitet	  i	  kroppen	  ved	  alle	  bevægelser.	  
1.	  Startposi0onen	  ved	  liggende	  på	  din	  front,	  støGe	  dig	  på	  
dine	  underarme	  og	  fødder.	  
Under	  denne	  øvelse,	  lø@	  din	  øverste	  
krop,	  bækken	  og	  ben	  op	  ind0l	  din	  
kroppen	  er	  i	  en	  lige	  linje	  fra	  hovedet	  
0l	  hæl.	  Placer	  albuerne	  
er	  direkte	  under	  dine	  skuldre.	  Spænd	  op	  
i	  maven	  og	  bagdelens	  muskler	  
og	  hold	  s0llingen	  i	  20-‐30	  sekunder.	  Dernæst	  0lbage	  0l	  
udgangsposi0onen,	  tag	  en	  kort	  pause	  og	  gentag	  
Øvelsen	  tre	  gange.	  
gentagelser:	  3	  sæt	  (20-‐30	  sek	  hver.)	  



Planken	  Ski@evis	  hold	  
det	  og	  det	  andet	  ben.	  
Denne	  øvelse	  styrker	  din	  coremuskler,	  hvilket	  er	  vig0gt	  for	  
sikre	  stabilitet	  i	  kroppen	  ved	  alle	  bevægelser.	  
1.	  Startposi0onen	  ved	  liggende	  på	  din	  front,	  støGe	  dig	  på	  
dine	  underarme	  og	  fødder.	  
Under	  denne	  øvelse,	  lø@	  din	  øverste	  
krop,	  bækken	  og	  ben	  op	  ind0l	  din	  
kroppen	  er	  i	  en	  lige	  linje	  fra	  hovedet	  
Til	  din	  hæl.	  Spænd	  i	  maven	  og	  bagdelens	  muskler.	  
Lø@	  hvert	  ben	  ski@evis	  og	  tæl	  2	  sekunder	  før	  du	  ski@er	  ben.	  
Fortsæt	  i	  40-‐60	  sekunder.	  0lbage	  0l	  udgangsposi0onen,	  
tage	  en	  kort	  pause	  og	  
gentag	  øvelsen.	  
gentagelser:	  3	  sæt	  (40-‐60	  sekunder	  hver.)	  



Planken	  One	  leg	  li@	  
and	  hold.	  
Denne	  øvelse	  styrker	  din	  coremuskler,	  hvilket	  er	  vig0gt	  for	  
sikre	  stabilitet	  i	  kroppen	  ved	  alle	  bevægelser.	  
1.	  Startposi0onen	  ved	  liggende	  på	  din	  front,	  støGe	  dig	  på	  
dine	  underarme	  og	  fødder.	  
Under	  denne	  øvelse,	  lø@	  din	  øverste	  
krop,	  bækken	  og	  ben	  op	  ind0l	  din	  
kroppen	  er	  i	  en	  lige	  linje	  fra	  hovedet	  
Til	  din	  hæl.	  Spænd	  i	  maven	  og	  bagdelens	  muskler.	  
Lø@e	  det	  ene	  ben	  10-‐15	  cm	  fra	  jorden	  og	  
hold	  s0llingen	  i	  20	  -‐	  30	  sekunder.	  
0lbage	  0l	  udgangsposi0onen,	  tage	  
en	  kort	  pause	  og	  gentag	  øvelsen	  
med	  det	  andet	  ben.	  
gentagelser:	  3	  sæt	  (20	  -‐	  30	  sek	  på.	  
hver	  side)	  



Planken	  sideway	  
bench	  
Denne	  øvelse	  styrker	  din	  lateral	  coremuskler,	  hvilket	  er	  
vig0gt	  for	  at	  sikre	  stabilitet	  af	  kroppen	  i	  alle	  bevægelser.	  
Startposi0onen	  liggende	  på	  din	  side	  med	  nederst	  knæ	  bøjet	  
0l	  90	  grader	  og	  støGe	  dig	  selv	  på	  
din	  underarm	  og	  nederste	  ben.	  
Under	  denne	  øvelse,	  lø@	  dit	  bækken	  
og	  øverste	  ben,	  ind0l	  de	  danner	  
en	  lige	  linje	  med	  din	  skulder	  og	  
hold	  s0llingen	  i	  20-‐30	  sekunder.	  
Albuen	  på	  bærearm	  er	  
direkte	  under	  din	  skulder.	  
Gentag	  øvelsen	  på	  
anden	  side.	  
gentagelser:	  3	  sæt	  (20	  -‐	  30	  sek	  på.	  
hver	  side)	  



Planken	  sideway	  bench	  
raise	  and	  lower	  hip	  
Denne	  øvelse	  styrker	  din	  lateral	  coremuskler,	  hvilket	  er	  vig0gt	  
for	  at	  sikre	  stabilitet	  af	  kroppen	  i	  alle	  bevægelser.	  
Startposi0onen	  liggende	  på	  din	  side	  med	  nederst	  knæ	  bøjet	  0l	  
90	  grader	  og	  støGe	  dig	  selv	  på	  
din	  underarm	  og	  nederste	  ben.	  
Under	  denne	  øvelse	  skal	  du	  hæve	  din	  
bækken	  og	  ben	  (kun	  på	  ydersiden	  af	  
den	  nederste	  fod	  forbliver	  på	  
gulv),	  ind0l	  din	  krop	  danner	  en	  lige	  
linje	  fra	  den	  øverste	  skulder	  0l	  
den	  øverste	  foden.	  Lø@	  nu	  din	  
øverste	  ben	  op	  og	  langsomt	  sænke	  den	  
ned	  igen.	  gentag	  for	  20-‐30	  sekunder.	  	  
Tag	  en	  kort	  pause,	  ski@e	  side	  og	  
gentage.	  
gentagelser:	  3	  sæt	  (20-‐30	  sek	  på.	  
hver	  side)	  



Nordic	  hamstring	  
Denne	  øvelse	  styrker	  din	  bageste	  
lårmusklerne.	  
Startposi0onen	  knælende	  på	  et	  blødt	  underlag	  med	  knæene	  
I	  ho@ebred	  posi0on	  fra	  hinanden,	  krydser	  
arme	  på	  tværs	  af	  dit	  bryst.	  din	  partner	  
knæler	  bag	  dig	  og	  holder	  med	  begge	  
Hænder	  dine	  underben	  lige	  over	  
Anklerne.	  
Under	  denne	  øvelse	  skal	  din	  krop	  være	  helt	  lige	  fra	  
hovedet	  0l	  knæene.	  	  
Langsomt	  lænd	  fremad,	  og	  forsøg	  at	  holde	  s0llingen	  
med	  dine	  hamstrings.	  Når	  du	  kan	  
ikke	  længere	  kan	  holde	  posi0onen,	  fald	  forsig0gt	  og	  tag	  fra	  
på	  dine	  hænder	  på	  gulvet	  og	  skub	  dig	  selv	  op	  i	  udgangsposi0on	  
igen..	  
9.1	  nybegynder	  
gentagelser:	  1	  sæt	  (3-‐5	  gentagelser)	  
9.2	  Intermediate	  
gentagelser:	  1	  sæt	  (7-‐10	  gentagelser)	  
9.3	  avancerede	  
gentagelser:	  1	  sæt	  (minimum	  12-‐15	  
gentagelser)	  



Single	  leg	  stand	  hold	  a	  
ball.	  
Denne	  øvelse	  forbedrer	  lægmuskel,	  koordina0on	  og	  
balance.	  
Startposi0onen	  stående	  på	  ét	  ben	  og	  hold	  	  bolden	  foran	  dig	  
i	  begge	  hænder.	  
Under	  denne	  øvelse,	  hold	  din	  balancere	  og	  holde	  din	  
kropsvægt	  på	  bolden	  af	  din	  fod.	  hold	  0l	  30	  sekunder,	  ski@	  
ben	  og	  gentag.	  Den	  øvelse	  kan	  gøres	  sværere	  ved	  at	  lø@e	  
hælen	  fra	  jorden	  en	  anelse	  eller	  føre	  bolden	  rundt	  
taljen	  og	  /	  eller	  under	  din	  anden	  knæet.	  
gentagelser:	  2	  sæt	  (30	  sek	  on.	  
hvert	  ben)	  



Single	  leg	  balance	  test	  
your	  partner.	  
Denne	  øvelse	  forbedrer	  lægmuskel,	  koordina0on	  og	  
balance.	  
Startposi0onen	  stående	  på	  ét	  ben	  og	  hold	  	  bolden	  foran	  dig	  
i	  begge	  hænder.	  
Under	  denne	  øvelse	  holde	  din	  balance,	  mens	  du	  og	  din	  
partner	  forsøger	  at	  skubbe	  den	  anden	  ud	  af	  balance	  i	  
forskellige	  retninger.	  Vend	  0lbage	  0l	  udgangsposi0onen.	  
fortsæGe	  i	  30	  sekunder,	  ski@er	  ben	  og	  gentag.	  
gentagelser:	  2	  sæt	  (30	  sek	  on.	  
hvert	  ben)	  



SQUAT	  with	  toes	  rise.	  
Denne	  øvelse	  styrker	  dine	  hamstrings	  og	  lægmuskler	  og	  
forbedrer	  dine	  bevægelse	  kontrol	  (neurocontrol).	  
Startposi0onen	  stående	  med	  fødderne	  ho@ebredde	  og	  
dine	  hænder	  på	  dine	  ho@er.	  
Under	  denne	  øvelse,	  bøj	  langsomt	  dine	  ho@er,	  knæ	  og	  
ankler,	  ind0l	  dine	  knæ	  er	  bøjet	  0l	  90	  grader.	  
Lænd	  overkroppen	  fremad.	  Ret	  dere@er	  din	  overkrop,	  
ho@er	  og	  knæ.	  når	  dine	  knæ	  er	  helt	  lige,	  stå	  op	  på	  
tæerne	  og	  dere@er	  langsomt	  lavere	  selv	  ned	  igen.	  
gentage	  øvelsen	  i	  30	  sekunder.	  
Gentagelser:	  2	  sæt	  (30	  sek	  hver.)	  



SQUAT	  Walking	  lunges.	  
Denne	  øvelse	  styrker	  din	  haser	  og	  bagdelesn	  
musklulatur	  og	  forbedrer	  din	  
bevægelseskontrol.	  
Startposi0onen	  stående	  med	  begge	  fødder	  i	  
ho@ebredde	  afstand	  med	  	  
Under	  denne	  øvelse	  trædes	  et	  skridt	  (lunge)	  
langsomt	  fremad	  ved	  en	  jævn	  has0ghed.	  I	  
lungen	  bøjer	  du	  ho@er	  og	  knæ	  langsomt,	  ind0l	  
Forreste	  knæ	  bøjes	  0l	  90	  
grader.	  	  
Hold	  din	  
overkroppen	  lige	  og	  dit	  bækken	  
vandret.	  	  
Lav	  10	  lunges	  på	  hvert	  ben.	  
gentagelser:	  2	  sæt	  (10	  lunges	  på	  
hver	  side)	  



Jumping	  ver0cal	  jumps.	  
Denne	  øvelse	  forbedrer	  din	  hoppe	  
kra@	  og	  bevægelse	  kontrol.	  
Startposi0onen	  stående	  med	  fødderne	  
ho@ebredde	  dine	  hænder	  på	  dine	  ho@er.	  
Under	  denne	  øvelse,	  bøj	  langsomt	  
dine	  ho@er,	  knæ	  og	  ankler,	  ind0l	  din	  
knæ	  er	  bøjet	  0l	  90	  grader.	  lænd	  
overkroppen	  fremad.	  Holde	  denne	  
posi0on	  i	  1	  sekund,	  og	  spring	  dere@er	  
så	  højt	  som	  du	  kan.	  	  
gentag	  for	  30	  sekund.	  
gentagelser:	  2	  sæt	  (30	  sek.)	  



JUMPING	  lateral	  jumps.	  
Denne	  øvelse	  forbedrer	  din	  hoppe	  
magt	  og	  bevægelse	  kontrol	  
ene	  ben.	  
Antag	  startposi0onen	  
stående	  på	  ét	  ben.	  Bøj	  dine	  ho@er,	  
knæ	  og	  ankel	  smule	  og	  magert	  din	  
overkroppen	  fremad.	  
Under	  denne	  øvelse,	  hop	  cirka	  en	  meter	  0l	  
siden	  fra	  dit	  støGeben	  over	  og	  balancere	  på	  dit	  	  
andet	  ben.	  Hold	  denne	  s0lling	  i	  omkring	  
et	  sekund	  og	  dere@er	  hop	  0lbage	  på	  det	  
andet	  ben.	  Hold	  din	  overkrop	  stabil	  og	  din	  
bækken	  vandret.	  gentag	  for	  30	  
sekunder.	  
gentagelser:	  2	  sæt	  (30	  sek	  hver.)	  



JUMPING	  BOX	  jumps.	  
Denne	  øvelse	  forbedrer	  kroppens	  stabilitet	  gennem	  hur0ge	  
bevægelser	  i	  forskellige	  retninger.	  
Startposi0onen	  stående	  med	  fødderne	  ho@ebredde	  fra	  
hinanden.	  
Under	  denne	  øvelse	  bøjer	  du	  ho@er,	  knæ	  og	  ankler	  og	  fra	  
denne	  posi0on	  ski@er	  du	  mellem	  at	  hoppe	  
frem	  og	  0lbage,	  fra	  side	  0l	  
side,	  og	  diagonalt	  så	  hur0gt	  og	  eksplosivt	  som	  
Muligt	  
gentage	  øvelsen	  for	  30	  sekunder.	  
gentagelser:	  2	  sæt	  (30	  sek	  hver.)	  



	  	  

	  



Løb	  Across	  The	  Pitch.	  
	  
	  

Tag	  et	  par	  warm-‐up	  trin	  dere@er	  tage	  
6-‐8	  afgrænser	  trin	  med	  en	  høj	  
knælø@	  og	  jog	  resten	  af	  vejen.	  
med	  hvert	  bundet,	  så	  prøv	  at	  lø@e	  
knæet	  
Den	  førende	  ben	  så	  højt	  som	  muligt	  
og	  sving	  den	  modsaGe	  arm	  på	  tværs	  af	  
kroppen.	  jog	  0lbage	  på	  en	  let	  tempo	  
at	  komme	  sig.	  
Gør	  øvelsen	  to	  gange.	  



Løb	  Bounding.	  
Tag	  et	  par	  step	  trin	  og	  løb	  dere@er	  med	  
6-‐8	  steptrin	  trin	  med	  en	  høj	  
knælø@	  og	  jog	  resten	  af	  vejen.	  
Prøv	  at	  lø@	  det	  forreste	  knæ	  så	  højt	  som	  muligt	  
og	  sving	  den	  modsaGe	  arm	  på	  tværs	  af	  
kroppen.	  	  
Gør	  øvelsen	  to	  gange.	  



Løb	  PLANT	  and	  CUT.	  
	  
Step	  04:56	  skridt	  ligeud.	  
Dere@er	  anlæg	  på	  højre	  ben	  og	  skære	  
at	  ski@e	  retning	  0l	  venstre	  og	  
accelerere	  igen.	  sprint	  i	  5-‐7	  trin	  
(ved	  80-‐90%	  af	  maksimal	  has0ghed),	  før	  du	  a@age	  
og	  plante	  på	  
venstre	  fod	  og	  skæres	  0l	  at	  ændre	  retning	  
0l	  højre.	  gentage	  øvelsen,	  ind0l	  
du	  når	  den	  anden	  side	  af	  banen,	  
dere@er	  jog	  0lbage.	  
Gør	  øvelsen	  to	  gange.	  
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