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Det är bara e& par 
 månader kvar 
 innan starten av 
 Vasaloppet och 
många är nog 

 ivriga på a& få komma ut i 
 skidspåren. Men även om det 
låter konstigt så kan det vara 
positivt a& den första snön inte 
låg kvar. 

Nu kan nämligen de som inte 
byggt upp kroppen under hös-
ten, ha chansen a& komma i 
fa& med sin träning.

– Styrkan är superviktig, 
säger Fia Larzon. Speciellt i 
överkropp och bål och det är 
något som folk inte alltid tän-
ker på. 

Man ska också se till a& vara 
jämn i kroppen, höger och vän-
ster samt fram och bak. Ha 
muskelbalans helt enkelt.

Den nya typen av stavar, bungy-
pump, är något Fia rekommen-
derar varmt.

– En av mina kunder som ska 
åka Vasaloppet har jag sa& på 
backträning med bungypump. 
Han använder stavarna upp 
och springer eller går ned. Per-

fekt konditions- och styrketrä-
ning.

E& tips från Fia är a& gå med 
stavarna så skidlikt som möjligt. 
Alltså med aningen gungande 
stil och med kraftiga armtag.

Annars finns det ju alltid de 
klassiska rullskidorna a& ta  
till.

– De är väldigt bra, men jag 
kan förstå om inte alla vill 
använda sig av dem. Det är ju 
lite risk för skador där också, 
säger Fia.

Det finns även många gym 
som har stakmaskiner vilka är 
e& bra alternativ.

Varför är det då så viktigt a! 
bygga upp formen innan man 
börjar valla skidorna?

Fia Larzon svarar:
– Framför allt för a& minska 

skaderisken och dessutom får 
man bä&re resultat också. Fak-
torer som vila, sömn, kost, vikt 
och återhämtning är också av 
stor betydelse för a& utvecklas.

Övningarna Fia har tagit fram 
tränar precis hela kroppen 
med fokusering på bål, rygg, 
säte och triceps. 

De muskelgrupper som får 
slita ont i spåret.

– Höftböjarna är utsa&a så 
tänk på a& stretcha dem,  säger 
hon.

Vad gör man för fel i början av en 
skidsäsong?

– Om man bara åker skidor 
är risken stor a& man under 
första passet går ut alldeles för 
hårt. Man ska tänka på a& man 
inte är i så bra form som när 
man slutade på våren och a& 
man är extra stel ute i kylan. 
Börja i stället försiktigt, bli 
varm i kroppen, innan du bör-
jar ta i.
Ulrika Gustafzon Cummings
ulrika.cummings@sn.se

 En grön jul? Men hur går det då med Vasaloppsträningen? Den kan man 
starta redan nu, utan skidföre. Fia Larzon, PT i Nyköping, visar enkla 
övningar som man antingen kan göra hemma eller ta med till gymmet.

Den nya typen av bungypump-stavar kan verkligen ge överkroppen en riktig 
genomkörare. Fia Larzon rekommenderar a! man använder sig av dem tills 
snön ligger djup i skogen. FOTO: SANDRA NORDIN

1. Ke!lebell – sving
Beskrivning: Stå med mjuka knän 
och håll kulan med raka armar. 
Svinga kulan till axelhöjd genom a! 
skapa kra" från hö"en. Låt kulan 
svinga tillbaka mellan benen utan 
a! bromsa den med armarna. 
A! tänka på: Håll axlar och skuld-
ror sänkta genom svingen.

2. Pullover – i dragmaskin eller 
med gummiband
Beskrivning: Stå med mjuka knän 
och fö!erna i axelbredd vänd mot 
kabeldraget. Fäll i hö"en och böj 
överkroppen framåt. Greppa e! 
långt rep alt. lä! vinklad stång och 
för ner mot knäna med raka armar.
A! tänka på: Håll axlar och skuld-
ror sänkta genom rörelsen.

5. Utfall med rotation med ke!lebells alternativt medicinboll eller viktskiva
Beskrivning: Stå i axelbredd och håll en ke!lebell, medicinboll eller viktskiva framför bröstet. Utför e! utfallssteg bakåt eller framåt och rotera kulan över det benet som står kvar fram. 
A! tänka på:  Håll bredden på steget när du kliver fram/bak ”gå på räls”, håll upp bröst och blick, skjut fram hö"en och gå rakt ner i rörelsen så a! inte knät överstiger tån i främre läget.  
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3. Kö!bullen med stång/pinne
Beskrivning: Ligg på rygg med 90 
graders vinkel i knä- och hö"-
led, greppa pinnen strax utanför 
axelbredd. Håll pinnen med raka 
armar strax ovanför underlaget. För 
in knäna mot bröstet och för fram 
pinnen med raka armar till fö!erna 
genom a! böja över magen.
A! tänka på: Se till a! ryggslutet 
har kontakt med underlaget.

4. Fjärilen
Beskrivning: Ligg på mage med 
fö!erna i kontakt med golvet och raka 
armar ovanför underlaget. För de raka 
armarna i en cirkelrörelse ner mot 
hö"erna där du pressar samman skul-
derbladen och för tillbaka armarna i 
samma rörelsebana till utgångsläget. 
A! tänka på: Observera nacklinjen, 
blicken ner genom hela rörelsen. 
Sträck och förläng. Tummen upp 
genom hela rörelsen för a! få 
optimal utåtrotation i axelpartiet. 
Pressa samman skulderbladen!

Tänk på det här när 
du gör övningarna

 ■ 10–20 reps per övning,  
2–4 set.

 ■ Arbeta gärna med cirkel-
träning för a! få fart och puls 
genom passet.

 ■ Optimal uppvärmning kan 
vara rodd, hopprep eller cros-
strainer då hela kroppen aktive-
ras, 5–15 minuter.

SKIDTRÄNING PÅ BAR BACKE Styrkan si!er i överkroppen

Maxa prestationen i Vasaloppet

På 
ekuriren.se/sport/

dagsform
kan du läsa artiklar som 

publicerats tidigare 
under hösten om hälsa 

och motion.
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ÖVNINGAR SOM GER 
RESULTAT I SPÅRET

”Faktorer som vila, 
sömn, kost, vikt 
och återhämtning 
är också av stor 
betydelse för a! 
utvecklas.”

Redaktörer: Ulrika Gustafzon Cummings,
0155-767 47, ulrika.cummings@sn.se
Susanne Redebo, 
016-15 62 46, susanne.redebo@ekuriren.se
Peter Alexis,  
0150-728 72, peter.alexis@kkuriren.se

 För dig som gillar träning eller vill komma i form


