
Du risikerer at få akutte eller overbelastningsskader på skiferien, hvis du ikke har
trænet. Gør dig derfor en tjeneste ved at forberede kroppen med den rigtige
træning, så du bliver fysisk klar til at stå på ski. Få her 3 øvelser, der styrker dig. 

velserne forbereder kroppen til at klare 
pisterne. Sørg for at komme i gang med 
øvelserne i god tid – start minimum fi re 

uger før afrejse. Og lav øvelserne 3-4 gange om 
ugen. Lav hver øvelse med så mange gentagelser, 
som du kan klare – du skal altså stoppe, når 

musklerne er trætte, og du ikke længere kan gøre 
øvelsen korrekt. Kør først alle øvelserne igennem, 
for derefter at starte forfra – gør det 3 gange i 
alt, som såkaldt cirkeltræning.

Du skal bruge et par karklude og et gulv uden 
tæppe – så er du klar! De viste øvelser er kun 

et minimum af, hvad du bør lave af fysiske 
forberedelser – suppler derfor meget gerne 
med anden træning. Fx gerne med nogle øvelser 
for mave og rygmuskler. Disse øvelser styrker 
benmusklerne og specielt musklerne, som styrer 
knæ og hofte. 
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Stå med parallelle fødder i ca. hoftebreddes 
afstand med en karklud under den 
ene fod.

•  Glid foden med karkluden så langt som 
muligt fremefter, imens du bøjer i benene.
Glid kontrolleret tilbage igen.

• Fortsæt bevægelsen ved at glide lige bagud 
og saml til igen.

•  Tænk på hele tiden at holde knæ og tåspidser 
i samme retning.

• Hold også knæ og fod over hinanden på 
standbenet, når du fører kluden tilbage, og 
på standbenet, når du fører kluden frem. Dette 
er vigtigt for ikke at vride i knæene samt at 
lære musklerne at beskytte knæet korrekt og 
dermed gøre det klar til pisterne. I denne øvelse 
er det standbenet, som arbejder hårdest.

• Tænk også på at stå godt på foden, holde 
hofterne lige høje og spænde i mavemusklerne 
– de hjælper dig med at styre benet. Husk at 
skifte til det andet ben og gøre det samme.
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KIWI

TIL SIDEN
Stå med fødderne kl. ”ti i to”, således 
at de peger skråt mod siderne. Placer 
en karklud under den ene fod.
• Glid foden med karkluden så langt som 

muligt til siden, imens du bøjer lidt i begge 
ben. Glid kontrolleret tilbage igen.

• Hold hele tiden knæ og tåspidser i 
samme retning – samt knæ og fod over 
hinanden.

• Tænk også på at stå godt på foden, 
holde hofterne lige høje og at spænde i 
mavemusklerne – de hjælper dig med at 
styre benet. Husk at skifte til det andet 
ben og gøre det samme.
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TWIST
Nu skal pulsen også arbejde med. Stil dig med 
parallelle fødder på de to karklude.
• Bøj i benene og twist fra side til side 

ved at svinge over- og underkrop 
modsat hinanden. 

• Du skal ikke hoppe, men sna-
rere ”pudse” gulvet med 
karkludene. Fortsæt i 
bøjede knæ – fokuser 
også på at bruge 
mavemusklerne til 
at styre de mange 
twist.

• Forestil dig, at du er 
på vej ned ad pisterne i 
hurtig slalom-stil. Gentag 
nogle gange efter hinan-
den, til du er så forpustet, at 
du har brug for en pause – og 
spurt så til sidst!
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