
Skadeforebyggende fra 11år ->

Oppdatert juni 2022

For å redusere 
strekkskader

• Nordic Hamstring

• Copenhagen

• Reversed Nordic Curl

• 7-8 reps x 2 sett

• Utenfor sesong: 2-3 ganger i uka

• I sesong: 1-2 ganger i uka

• Nye spillere skal starte på lavere 
dosering og øke gradvis (f eks. 3-4 x 2)

Fra 11 år: Alle som trener, eller 
kommer til å trene, fotball fire ganger i 
uka eller mer, bør gjennomføre disse 

øvelsene to eller tre ganger i uka. 

Se øvelse 13, 14 og 15 i øvelsesarket fra Simen Rygh i ExorLive-arket. 
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Skadeforebyggende

Kjerne og overkropp:

• Planke

• Planke med to av fire

• Sideplanke med beinløft

• Planke med rotasjon

• Push-ups

• Rette og skrå sit ups

• Rygghev (supermann)

Fra 11 år: Alle som trener, eller kommer til å trene, fotball fire ganger i 
uka eller mer, bør gjennomføre disse øvelsene to eller tre ganger i uka. 

Kjerne og beina:

• Nordic hamstrings

• Copenhagen (lyske)

• Reversed Nordic Curl

• Utfall med kne over tå

• Hoppe og landing med knær over tær

• Ankelstabilisering (åpne og lukkede øyne)



Skadeforebyggende og prestasjonsfremmende
Øvelse Varighet per gang (3 g/uke)

Planke 1 min 

Planke med to av fire (en fot og en arm i bakken) 1 min * 2

Sideplanke med beinløft 30 sek *2 på hver side

Planke med rotasjon 30 sek *2

Push-ups Maks *3

Rette og skrå sit ups Maks *3

Rygghev (supermann) 10 hev (sakte) * 3

Nordic hamstrings 7-8 reps * 2

Copenhagen (lyske) 7-8 reps * 2

Utfall med kne over tå 5 på hver fot * 3

Hoppe og landing med knær over tær 5 hopp på hver fot

Ankelstabilisering (åpne og lukkede øyne) 15 sek på hver

For de som 
starter med 

dette: 
Halvér

varighet/
antall på bein 
de første to 

ukene


