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Vi har det med at tage vores 
fødder for givet og skænker 
dem sjældent en tanke, før de 
begynder at gøre ondt, eller 
før sandalerne skal på om 

sommeren, og vi opdager, hvordan de 
egentlig ser ud. I virkeligheden burde vi 
ofre meget mere krudt på at holde fød-
derne sunde. Der er næsten ikke græn-
ser for, hvor meget ravage der kan opstå 
i alle kroge af kroppen, når en eller fl ere 
af fodens 26 knogler, 33 led og 24 musk-
ler skranter. Og omvendt: hvor mange 
bonusvirkninger du nyder godt af, når 
samspillet fungerer perfekt.

Når fødderne lever det meste af livet 
pakket ind i sko, mister de evnen til at 
tilpasse sig. De bliver stive og får svage 
muskler, og så opstår der negative kæde-
reaktioner op igennem resten af kroppen. 
Svage muskler i fødderne giver fx dårlig 
kropsholdning, din balance bliver forrin-
get, dit blod kan ikke cirkulere optimalt, 
og smerter i ryg og nakke bider sig fast.  
  Så længe dine fødders mange musk-
ler, led og ledbånd samarbejder, kan du 
holde balancen, uanset om du går på en 
stejl skrænt eller en asfalteret vej. Også 
knæ, hofte, bækken og ryg vil automa-
tisk justere sig på plads, ligesom  musk-
lerne op igennem ben og kropsstamme 
vil fungere bedre. Kort sagt: Når fødder-

ne trives, bliver hele din kropsholdning 
bedre, og kroppens beskyttende muskler 
har bedre forhold at arbejde under. 

Fødderne påvirker mavens facon
Fødderne fungerer fx som støddæmpere, 
og vigtige støddæmpere er fodbuerne, 
både længedebuen, der danner svangen 
under foden, og den tværgående under 
forfoden. Takket være dem kan du fjed-
re i foden. Hvis musklerne er svage, kan 
buerne falde sammen, og fodens stødab-
sorbering svækkes. Det betyder skæv og 
unødig belastning op igennem kroppen 
for hvert eneste skridt. Bl.a. kan nedfald-
ne fodbuer resultere i hovedpiner.

 En anden vigtig støddæmper er fod-
afviklingen. Når du tager et skridt, lan-
der du først med ydersiden af hælen i jor-
den. Når du ruller hen over foden, fl ytter 
belastningen sig fra ydersiden til indersi-
den for til sidst at rulle hen over tæerne 
til afsæt. Mange mennesker fl ytter væg-
ten for kraftigt mod indersiden, og foden 
belastes derved skævt. På grund af det 
fodtøj, vi for det meste bevæger os rundt 
i, foretager mange slet ikke denne fodaf-
vikling, men bruger i stedet foden som 
en stiv plade, der – BANG! – hamres i jor-
den. Det betyder, at andre dele af krop-
pen skal assistere, når vi går, for at afbøde 
chokket fra mødet med underlaget. 

Vidste du, at musklerne 
i din svang arbejder 
tæt sammen med dine 
taljemuskler – og at 
fodøvelser derfor kan 
give slankere mave? Der 
er også mange andre 
sunde bonusvirkninger 
at hente. Her får du 6 
fodøvelser, der giver dig:
■ Flad mave
■ Bedre holdning/
sundere udstråling
■ God stødabsorbering
■ En stærk krop 
gennem stærke fødder
■ Bedre balance

6 øvelser
Det skal du bruge: Franklin-bolde fra 

denintelligentekrop.dk og et lille håndklæde.

Sådan gør du: Lav øvelserne så ofte som
muligt, og lav så mange gentagelser,

du kan. Bevar en god holdning 
i kroppen under alle 

øvelser.

til sunde og smidige fødder

www.iform.dk www.iform.dk

Træn fødderne – og få 

FLAD MAVE
og 4 andre sunde bonusvirkninger

I FORM 10/2008

1 Balletdanseren
Øvelsen: Balletdanseren har stærke fødder, og det kan du også få. Stå med vægten ligeligt fordelt på begge 
fødder. Løft den ene hæl fra gulvet, så tæerne bøjer og vægten er på fodbalderne. Stræk op på tæerne ved 
at bruge tæernes muskler, og rul så hen over tæerne. Løft op på tåspidserne igen, videre ned på fodbalderne 
og helt ned på hælen. Skift fra fod til fod. Sørg for at holde hofterne i ro og helt parallelle. Øvelsen kan også 
laves på de små grønne bolde, hvilket kræver lidt mere kontrol og balance. Øvelsen kan også laves siddende.
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2 Balance på bolde
A: Øvelsen: Ved at træne balancen træner du også fodens 
muskler intenst. Placer boldene parallelt, og træd op med begge 
fødder. Leg først med at finde balancen uden at røre jorden med 
fødderne. Forsøg derefter at lave små hop på boldene uden at 
miste balancen. Når du er blevet rigtig god, kan du forsøge at 
lave små knæbøjninger, mens du balancerer på boldene. 
B: Næste step i øvelsen handler om balance og bevægelighed i 
foden og ankelleddet. Læg som en rokkende bevægelse vægten 
fremad og bagud, således at forfod og hæl skiftevis rører gulvet.

4 Kontrol
A: Øvelsen: Denne øvelse 
laves i to step. Stil dig først 
med parallelle fødder, og 
saml dem lige nøjagtig så 
meget, at den ene bold 
kan ligge og holdes fast 
imellem hælene. Undgå at 
strække knæene helt. Løft 
nu kontrolleret hælene 
samtidig fra gulvet uden at 
tabe bolden. Løft, så højt 
du kan, og sænk så kontrol-
leret og langsomt ned igen. 
Du skal ikke presse på bol-
den, men bare undlade at 
ændre stillingen i anklen – 
hælen må altså ikke slingre 
fra side til side. Jo langsom-
mere, desto sværere.
B: Anden del af øvelsen er 
straks mere udfordrende 
og kræver masser af 
balance og kontrol. Du skal 
nu bruge begge bolde. Stå 
med fødderne i hofte-
breddes afstand, og læg 
boldene under begge fød-
ders forfod og tæer. Hold 
knæene let bøjet. Grib om-
kring boldene med tæerne, 
og løft hælene fri af gulvet. 
Løft, så højt du kan – et 
lille løft er også fint. Sænk 
roligt hælene ned igen, og 
fortsæt op og ned. Denne 
øvelse er meget krævende 
og kan tage lang tid at 
lære. Støt dig eventuelt til 
en stol i begyndelsen.

5 Sugekoppen
Øvelsen: Placer begge fødder på gulvet. Spænd muskulaturen i 
svangen, så den trækkes op, og foden bliver smallere og kortere. 
Hold tæerne i underlaget, men undgå at krumme dem. Slip så 
spændingen. Lav øvelsen, så mange gange koncentrationen 
tillader, og hold til sidst spændingen, så længe du kan. Start sid-
dende med en fod ad gangen. Fortsæt med begge på en gang, 
derefter stående med en fod, to fødder og til sidst på et ben.

6 Styrketræning for tæerne
Øvelsen: Her trænes muskler i fod og tæer. Stå på den ene 
fod, og læg en bold under forfod og tæer på den anden 
med hælen i gulvet. Grib omkring bolden med tæerne alt 
det, du kan. Stræk og spred så tæerne alt det, du kan. Lav 
øvelsen færdig og skift 
så fod. Øvelsen kan også 
laves med begge fødder 
på én gang, hvis du kan 
kontrollere det. Du kan 
også lave øvelsen sid-
dende på en stol eller på 
en stor træningsbold.
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 Mange mennesker træner flittigt mave-
muskler, men hvem træner fødder? Sjovt nok 
er fodtræning en overset genvej til flad mave. 
Hvis fødderne ikke fungerer optimalt, foran-
dres kropsholdningen, så maven buler ud. 
Fungerer fødderne, forbedres kropsholdnin-
gen, og maven bliver mindre. Få mennesker 
er bevidste om det tætte samspil der er mel-
lem særligt svangens muskler og muskelkor-
settet omkring taljen. Træner du svangens 
muskler, så fodens “sugekop” støtter kroppen 
optimalt, fungerer dine mavemuskler bedre. 
Selvom ingen har forsket i denne sammen-
hæng, ses og føles resultatet tydeligt i praksis.

Sugekoppen er de muskler under svan-
gen, der opretholder fodbuerne og svangen. 
En naturlig, sund fod med intakte fodbuer vil 
fungere som sugekop, uden at du behøver 
tænke over det. Ved skævheder, overbelast-
ninger og smerter i foden fungerer musklerne 
og sugekoppen ofte ikke, som de bør. Derfor 
er det vigtigt at genoptræne og lære bevidst 
at bruge sugekoppen. En velfungerende suge-
kop kan ofte justere en skævhed i foden og 
støtter samtidig resten af kroppen.
      Tænk på at stå korrekt på fødderne. Fordel 
vægten ligeligt på hælen, storetåens fodbalde 
og lilletåens fodbalde. Undgå at falde ind eller 
ud. Masser fødderne, så ofte du kan komme til 
det, fx med en tennis- eller golfbold. Du kan 
også hjælpe dine fødder godt på vej ved at gå 
i sko med plads til fødderne og ved at bruge 
sokker med tæer. Og når du kommer hjem, så 
smid skoene, og giv fødderne luft.

3 Rul håndklædet sammen
Øvelsen: Bred håndklædet ud på et glat gulv, og stil dig for den ene ende. Grib fat i håndklædet med tæerne, 
og træk det mod hælen uden at løfte eller flytte hælen fra gulvet. Rul hele håndklædet ind, og rul så ud igen 
ved at skubbe den modsatte vej, mens hælen forbliver i gulvet. Denne øvelse er rigtig god til både at træne 
musklerne og smidiggøre leddene i foden. Lav den fx om morgenen på badeværelsesgulvet – så er du vågen! 
Prøv også at lave øvelsen som en lille konkurrence imellem flere personer – hvem ruller først ind og ud …
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