
S P L I T  S Q U A T

Placer højre fod på stol/bænk.

Placer venstre fod 3 skridt foran

Stå med ret ryg.

Sørg for at stå stabilt og lad hofte, 

knæ og fod pege i samme retning. Bøj

benet, så højre knæ føres mod gulvet.

 

Vend tilbage til udgangsposition.

3 sets a 10 reps.

Skift derefter side og gentag.

R O T A T O R  S L I D E

Hold en elastik foran brystet.

Bevæg armene ud i skulderbredde,  

så du mærker elastikkens modstand.

Hold modstanden, og bevæg 

armene op og ud til de er 

strakte - stadig i skulderbredde.

 

Før armene ned til udgangsposition, 

og hold modstanden under alle

gentagelser. 3 sets a 10 reps.

Husk, at vi alle er forskellige, og derfor udgør disse fem øvelser ikke et fuldkomment eller
målrettet program. Hvis du vil have lagt et træningsprogram specifikt til dig, blive klogere

på din krop eller blive bevidst om eventuelle udfordringer i fx dine led, kan du få en
professionel screening hos ConnectFys.

Det er særligt en god idé, hvis du har en IRONMAN (eller et andet løb) i vente og gerne vil
performe dit bedste og undgå skader inden, under og efter løbet.

Hvis du har fx har nedsat bevægelse i et led, et uhensigtsmæssigt bevægemønster eller
lignende, vil de påvirkede områder være særligt udsatte for belastningsskader. Med en
screening bliver du bevidst om disse faldgruber og får behandling/øvelser/vejledning, så

du kan yde dit bedste og undgå belastningsskader.

I forbindelse med KMD IRONMAN Copenhagen 2019 har ConnectFys
lavet disse 5 gode øvelser, som kan bruges uanset, om du skal
deltage i racet eller bare gerne vil holde kroppen sund og stærk.



S T R A I G H T  L E G  D E A D  L I F T

Stå stabilt på det ene ben.

Hold modsatte bens fod mod anklen.

Aktiver din core.

Med neutral core og ryg bevæger du 

dig fremover. Stop bevægelsen inden 

du begynder at krumme lænden.

 

Bevæg dig kontrolleret tilbage til 

udgangspositionen. 

3 sets a 10 reps på hver side.

D E A D  B U G

Lig på ryggen med hofte og knæ 

i 90  vinkel. Aktivér din core, så 

lænden er i kontakt med underlaget.

Bevæg hofteleddet, så fødderne 

nærmer sig gulvet. Lænden må ikke 

løfte sig fra underlaget.

 

Når du ikke kan komme længere ned,

returnerer du til startpositionen.

3 sets a 10 reps.

T H O R A X M O B I L I T E T

Sid med ret ryg, bøj benene 

og hold fødderne i gulvet.

Lås hænderne under knæene.

Bevæg hagen mod brystet.

Sørg for du starter bevægelsen i 

nakken og ruller ned led for led.

 

Rul langsomt op igen, led for led, 

til nakken igen er strakt. 

3 sets a 10 reps.


