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youtube.com
Du finder de ti fodøvelser på Danske Fodterapeuters kanal. 

fodterapeut.dk & altomfoden.dk
Du kan også hente fodøvelserne her

denintelligentekrop.dk
Her kan du blandt andet købe redskaberne til øvelserne.

+

FAGLIGT
Fodøvelser

fotos: Mikael Horup
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DANSKE FODTERAPEUTER HAR PRODUCERET TI NYE VIDEOER MED FODØVELSER, DER STYRKER 

FØDDERNE OG ØGER FLEKSIBILITETEN

Af Tina Rønhøj /  tr@fodterapeut.dk

Ti trin til fodstyrke 
og -fleksibilitet 

›

Fodøvelser
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Stræk, bøj og vip med fødderne er nemt at 
formidle til patienterne, når de sidder i 
stolen. Men når patienterne er gået ud ad 
klinikdøren er effekten kortvarig, hvis de 
glemmer, hvordan de laver fodøvelserne. 

Derfor kan du glæde dig over, du nu får du et nyt 
redskab til at fastholde folks interesse. Ti nye vide-
oer med fodøvelser har præmiere på Danske Fodte-
rapeuters Youtube-kanal og du kan frit hente, dele 
og vise dem lige så tosset, du har lyst til.

Foden dækkes godt ind
Videoerne er produceret i et samarbejde mellem 
Danske Fodterapeuter og Lotte Paarup fra Den In-

telligente Krop. Lotte Paarup er fysioterapeut og 
har en særinteresse i fødder. Hun fortæller, at hun 
har valgt øvelserne, så de passer til en bred skare af 
mennesker. 

’Jeg har brugt mit kendskab til fodens funktion og 
hvordan mange danske fødder opfører sig til at ud-
vælge de ti øvelser. Tilsammen giver de en fin træ-
ning af hele foden, så den er dækket godt ind, hvis 
man bruger alle øvelser som et program’, siger Lot-
te Paarup.

Øvelserne hænger sammen
Hun anbefaler enten at ordinere en eller flere øvelser, 
som patienten kan gå hjem og gøre til næste gang, 
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eller alle øvelser, der fungerer som et program til at genoptræ-
ne foden generelt.

’Pointen er, at det ikke er nok at arbejde med et lille sted, selvom 
problemet sidder et specifikt sted i foden. For årsagen til proble-
met kan jo sagtens være fx dårlig bevægelighed et andet sted i fo-
den. På den måde hænger det hele jo sammen’, siger hun. 

Pia Bondorph, kursusansvarlig i Danske Fodterapeuter, var til 
stede under optagelserne af fodøvelserne og har været med til at 
drøfte udvalget af øvelser med Lotte Paarup. 

’Jeg er meget tilfreds med de ti forskellige øvelser, som Lotte Paa-
rup har foreslået. Øvelserne giver mange valgmuligheder, som bå-
de kan bruges, når patienterne sidder i stolen, og som vi kan hen-
vise til på Youtube, så patienterne selv har dem ved hånden, når 
de udfører øvelserne’, siger Pia Bondorph.

Også uden redskaber
Bolde, elastikker og strømper, der adskiller tæerne, er en del af 
mange af øvelserne. Men selvom redskaberne er vigtige for øvel-
serne, kan de også laves uden, fortæller Lotte Paarup.

’I ni ud af de ti fodøvelser med redskaber, giver vi et alternativ, 
så man kan lave dem alligevel, hvis man ikke har redskabet, eller 
noget der ligner, ved hånden. Fordelen ved redskaberne er, at det 
i høj grad motiverer og gør træningen mere specifik. Hvis klinik-
ken ikke selv sælger redskaber, kan man henvise til nettet, hvor 
patienten kan købe dem’, siger hun.

Lotte Paarup mener, at øvelserne som udgangspunkt skal laves 
hver dag, indtil patienten kommer til fodterapeut igen. Er det ik-
ke realistisk, er hver anden dag også okay.

’En enkelt gang om ugen nytter dog ikke så meget, men har pa-
tienten ondt, er man selvfølgelig nødt til at tage højde for det og 
rådgive individuelt’, siger hun.

Nysgerrig på fødder
Har du holdt øje med udgivelser om fødder i de sidste mange år, 
er du sikkert også stødt på Lotte Paarup og Den Intelligente Krop. 
Men hvor stammer hendes interesse i fødder fra.

’Personligt startede min interesse for fødder for 25 år siden, hvor 
jeg måtte stoppe til håndbold på grund af en fodskade, som jeg ik-

›
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Om Lotte Paarup

Uddannet fysioterapeut i 1998 og har siden undervist 
i alverdens former for bevægelse

Har afholdt fagkurser for instruktører og terapeuter 
gennem mange år. Har også lavet TV og har udgivet en 
lang række træningsprogrammer på DVD og i bogform.

Siden 2004 har hun været indehaver af Den Intelligente 
Krop og lever i dag af at lære danskerne at trække vej-
ret bedre – sammen med sin store interesse for fødder

Læs mere på www.denintelligentekrop.dk
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ke kunne komme til livs. Siden da har jeg været meget nysgerrig 
på fødderne. Min interesse for fødder eksploderede i takt med, at 
jeg gravede dybere ned i Pilates-træningssystemet, hvor fødder-
ne fylder rigtig meget, når det handler om træning i de klassiske 
Pilates-maskiner. Udover det funktionelle og fysiske aspekt af vo-
res fødder interesserer jeg mig også meget for den mentale side af 
fødderne. Jeg arbejder meget med grounding, jordforbindelse eller 
hvad du vil kalde det. Fødderne er en meget vigtig del af at mær-
ke sig selv,’ siger hun.

Fakta om øvelserne
Hver fodøvelser varer mellem et og to minutter og styr-
ker muskler eller øger smidighed på hvert sit område 
af foden. Fodøvelserne kan udføres både med hænder, 
forskellige bolde, elastikker og tåstrømper. 

Det er Lotte Paarup, fysioterapeut fra denintelligente-
krop.dk, der viser øvelserne. 

Du kan frit hente, vise og linke til fodøvelserne. 

Brochurer om fodøvelserne vil blive produceret her i 
2017.

 

TI ØVELSER TIL TÆER OG FØDDER

1. Få en levende fod

2. Vrid foden som en karklud

3. Styrk din storetå

4. Få bomstærke tæer

5. Flet fingre med dine tæer

6. Knyt og spred dine tæer

7. Få en smidig forfod

8. Styrk din svangbue

9. Få smidige tæer

10. Få livet tilbage i din akillessene

Under optagelserne til de nye fodøvelsesvideoer, var der 
også plads til smil, når Lotte Paarup (tv) og Pia Bondorph 
drøftede, hvordan øvelserne skulle udføres og vises.
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Introduktion
Hver fodøvelser indledes med en introduktion, hvor Lotte Paarup 
fortæller, hvad øvelsen styrker.

Redskaber
I introduktionen fortæller Lotte Paarup, hvad man skal bruge af 
redskaber.

To øvelser
Hver video indeholder to forskellige øvelser. Alle – med undtagelse 
af en – fortæller, hvordan man kan lave fodøvelsen uden redskaber
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Hurtig adgang til de 10 fodøvelsesvideoer

Du kan hurtigt hente en af de 10 fodøvelsesvideoer ved at scanne den QR-kode, som hører til den enkelte video.
Har du ikke en QR-scanner på din smarphone eller tablet, kan du hente en gratis QR-scanner i app-store eller Google Play.

Alle videoer må du frit benytte i din klinik,  markedsføring og til dine patienter.

1. Få en levende fod

2. Vrid foden som en karklud

3. Styrk din storetå

4. Få bomstærke tæer

5. Flet fingre med dine tæer

6. Knyt og spred dine tæer

7. Få en smidig forfod

8. Styrk din svangbue

9. Få smidige tæer

10. Få livet tilbage i din akillessene


