Styrke og Stabilitetstræning for Orienteringsløbere
Motorik træning ca. 15 min.
Fodledsøvelser

3 x 20 m

2 min.

Der startes stående med et ben let bøjet og kun med forfoden i jorden.
Benet strækkes, mens foden sænkes kontrolleret ned. Imens flyttes
det andet ben fremad (ca. en fodlængde). Foden sættes i jorden på
forfoden, og benet skal være let bøjet.
Vær opmærksom på hele tiden at være oprejst i en ”stolt” position.
Brug dine arme som om du løber, men bevæg dem kun i
bevægelsesretningen. De må ikke bevæge sig på tværs af
bevægelsesretningen. Kig lige frem, ikke ned i jorden.

Hælspark

3 x 30 m

2 min.

Jog langsomt med meget korte skridt på forfoden. Spark dig selv på
balderne med hælen. Skift hele tiden ben i en fast rytme, så det ikke
kun er et ben der arbejder ad gangen. F.eks. 2 normale skridt og et
hælspark.
En fejl der ofte ses er at benet løftes op under kroppen. Vær
opmærksom på at låret er lodret i hælsparket. Vær ligeledes
opmærksom på hele tiden at være oprejst og stolt. Kig lige frem,
ikke ned i jorden. Armene kan enten placeres passivt på ryggen så du
sparker mod håndfladerne, eller bevæge sig som ved normalt løb,
men bevæg dem kun i bevægelsesretningen. De må ikke bevæge sig
på tværs af bevægelsesretningen.

Knæløft

3 x 30 m

2 min.

Jog langsomt på forfoden med meget korte skridt. Løft knæet op i vandret. Skift hele tiden
ben i en fast rytme, så det ikke kun er et ben der arbejder ad gangen. F.eks. 2 normale
skridt og så et knæløft.
Vær opmærksom på at låret er vandret inden du sætter benet ned igen. Vær ligeledes
opmærksom på hele tiden at være oprejst og stolt. Mange gør ofte den fejl at de bøjer
kroppen forover ved knæløftet. Kig lige frem, ikke ned i jorden. Armene bevæger sig som
ved normalt løb, men bevæg dem kun i bevægelsesretningen. De må ikke bevæge sig på
tværs af bevægelsesretningen.
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Tyskerløb

3 x 30 m

2 min.

Der jogges let trippende med strakte ben. Foden sættes i jorden på forfoden foran
kroppen.
Der bør være fokus på at være oprejst og stolt, samt at have så kort kontakttid med
underlaget som muligt. Armene bevæges enten strakte, eller som ved normalt løb. Men
vær opmærksom på kun at bevæge armene i bevægelsesretningen, ikke på tværs.

Etbens hink

4 x 10 m

2 min.

Der hinkes på et ben, med korte hink. Det gælder ikke om at komme langt, men om at
have kort kontakttid med underlaget. Det modsatte ben holdes let bøjet, og sættes
markerende i jorden på forfoden mens hinket udføres. Armene holdes på hoftekanten så
denne holdes stabilt. Er man god til at kontrollere bevægelse kan armene bruges i
bevægelsesretningen.

Stempeløvelse

3 x 20 m

2 min.

Hop på et ben ad gangen. Før benenet hurtigt ned igen, og sæt af
med det samme. Kig hele tiden op, og hold kroppen oprejst og
stolt. Fokusér på at lande på forfoden. Armene bevæges som ved
normale etbenshop, men kun i bevægelsesretningen.

Løbespring

3 x 30 m

2 min.

Løb med svævende skridt. Forsøg at holde svævefasen længst
muligt, og land på forfoden. Forsøg at få så kort kontakttid med
underlaget som muligt. Armene bevæges som ved normalt løb,
men kun i bevægelsesretningen.

Styrketræning med bold, ca. 15 min.
Alle øvelserne kan laves uden bold, men så går man glip af balance delen.

Mavebøjninger

3 x 15 stk

3 min.

Almindelig mavebøjninger enten lige op, eller skråt til hver side.
Øvelsen kan gennemføres enten på gulvet eller på bold.
Udføres øvelsen på bold, giver det ydermere stabiliserende
træning af mange mindre stabiliserende muskler.
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Benløft

1 x 15 stk

1 min.

Øvelsen udføres på liggende på maven på gulvet, og benene
løftes kontrolleret så højt som muligt. Som en videreudvikling,
kan øvelsen udføres på en bold. Støt med hænderne på
gulvet. Løft benene op mod loftet i en rolig og kontrolleret
bevægelse.

Ryghævninger

1 x 15 stk

1 min.

Lig på maven hen over en bold. Støt med fødderne på gulvet.
Løft overkroppen op mod loftet i en rolig og kontrolleret
bevægelse. Placér hænderne under hovedet.

Diagonalløft

1 x 20 stk

2 min.

Lig på maven hen over en bold. Støt skiftevis med modsatte fod
og hånd på gulvet. Stræk modsatte ben og arm i en rolig og
kontrolleret bevægelse. Skift ben/arm mellem hver gentagelse.

Rullende bold

1 x 20 stk

2 min.

Stil dig i en strakt position som når man laver armstrækninger. Placér fødderne på toppen
af en bold. Hold kroppen lige og udstrækt og kig lige ned.
Rul nu bolden fremad i en roligt og kontrolleret bevægelse. Stop bevægelsen før kroppen
rører jorden. Rul bolden tilbage i en rolig og kontrolleret bevægelse til den når
udgangspositionen.

Sideliggende krophævninger

2 x 15 stk

2 min.

Lig på siden. Støt med underarmen og føderne. Har du
svært ved at holdbalancen, sæt da fødderne ved siden af
hinanden på gulvet. Hold kroppen lige og udstrækt. Kig
fremad, og placér den frie arm på hoften.
Hæv og sænk nu hoften i en rolig og kontrolleret
bevægelse. Gentag bevægelsen 15 gange og skift herefter
side.
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Sideliggende sprællemænd

2 x 1 min.

2 min.

Lig på siden. Støt med underarmen og føderne. Hold
kroppen lige og udstrækt. Kig fremad, og løft nu den frie
arm og det frie ben. Hold stillingen i 1 min. Skift herefter
side.

Vuggende træstamme

1 x 15 stk.

1 min.

Lig strakt på maven og støt på tæer og underarme.
Bevæg nu kroppen langsomt frem og tilbage i en rolig
bevægelse. Fokusér på at holde kroppen helt lige og
strakt. Gentag bevægelsen 15 gange.

Statisk benløft

2 x 1 min.

2 min.

Lig strakt på maven og støt på tæer og underarme. Løft
det ene ben og hold det i et minut. Fokusér på ikke at
falde i hoften, og hold kroppen lige og strakt. Efter 1
minut skiftes ben.

Benmuskler, ca. 10 min.
Disse øvelser er ikke med i det fælles program, men kan udøves af den enkelte.

Squat

1 – 20 stk.

1½ min.

Man står i en let bredstående stilling med en vægtstang på
skuldrene. Derefter går man ned i knæ(90 grader) og op igen.
Det er vigtigt at ryggen hele tiden holdes ret og ikke svajer.
Man skal også passe på at knæene ikke kommer ud over
tæerne, da knæet så vil være meget udsat og ustabilt.
Ligeledes skal man hele tiden tænke på at holde knæene
rolige og stabile under hele bevægelsen.
Øvelsen kan også gennemføres stående på et ben, med foden
på det andet placeret på en skammel bag ved kroppen.
Både almindeligt squad, samt et bens squad, kan udføres
eksplosivt, men det kræver en længere tilvænning og fornuftig
progression i træningen inden det tilrådes.
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Hasemaskine

1 – 20 stk.

1½ min.

Man ligger i en maskine specielt indrettet til træning af hasemusklerne og hæver og
sænker vægten med et ben. Ønsker man en hårdere belastning, kan man hæve vægten
med begge ben, og sænke den igen med skiftevis det ene og det andet ben, derved kan
belastningen øges en smule.
Udføres øvelsen som beskrevet til sidst, skal man være opmærksom på at arbejdet i
denne øvelse er excentrisk, og at man derfor, specielt de første gange, vil være udsat for
DOMS . Dette bør man indtænke i sin træningsplan.

Knæstrækmaskine

1 – 20 stk.

1½ min.

Man sidder i en maskine specielt indrettet til træning af forlåret og hæver og sænker
vægten med et ben. Ønsker man en hårdere belastning, kan man hæve vægten med
begge ben, og sænke den igen med skiftevis det ene og det andet ben, derved kan
belastningen øges en smule.
Udføres øvelsen som beskrevet til sidst, skal man være opmærksom på at arbejdet i
denne øvelse er excentrisk, og at man derfor, specielt de første gange, vil være udsat for
DOMS. Dette bør man indtænke i sin træningsplan.

Læghævninger

1 x 30 stk.

3 min.

Stå på forfødderne på kanten af et trappetrin. Vip op helt op på forfødderne med begge
fødder. Sænk der efter kroppen helt ned, kun støttende på et ben. Derefter hæves kroppen
igen med begge fødder. Skift fod, så du belaster fødderne skiftevis.
Efter noget tid kan øvelsen være ganske let, og da kan man prøve at øge belastningen
ved at tage en sandsæk på skuldrene.
Øvelsen kan og bør ligeledes udføres med bøjet knæ, da man derved i højere grad
aktiverer den dybe lægmuskel(m.tibialis posterior). De dybe lægmuskler er vigtige i forhold
til at forebygge skinnebensbetændelse, og derfor er det vigtigt at kombinere læghævninger
med udstrækning af lægmusklerne med både strakt og bøjet knæ. Er de dybe lægmuskler
korte og spændte, forøges risikoen for skinnebensbetændelse betragteligt.
Dette træningsprogram er lavet ud fra anbefalingerne på Dansk Orienteringsforbunds
hjemmeside.
Http://trainer.do-f.dk
På siden finder du flere øvelser, både fysisk træning, orienteringsteknik, gode råd til
træning og trænere, og meget mere.
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