
 Skadesforebyggende træning. 



Hvem er jeg? Uddannelse:

Uddannet Fysioterapeut 2015 

Uddannet akupunktør 2016+2017 Kina - Nanjing

Fysioterapeut for Landshold

Uddannet VKI 

Undervist i klatring 6 år

Bevægelses baggrund:

Break-dance / Parkour 10 år.

Klatring 9 år

Håndbold 7 år- Vundet over Mikkel Hansen/Landing 



Dagens Program ● Skadestyper - Overuse / overload

● Skadesmekanisme - vævs stress

● Overtræning / Restitution

● Ophelingstider af væv

● Risici faktorer for udviklingen af en 

skade OE.

● Agonist / antagonist 

● Stabilitet / mobilitet

● Muskel ubalance - typiske sete i klatring

● Praktisk hangtræning

● Praktisk → stabilitet / mobilitet

● Etik → hvornår er man skadet.



Skadestyper: 

Overload 

● Akut skade.
● Smerte, varme, hævelse og 

rødme
● Alvorlig skade på strukture

Overuse
● Langsom udvikling
● Kommer snigende
● Smerterne ikke nødvendigvis under 

aktiviteten, kommer ofte efterfølgende



Strukturer: 



Eksempler i klatring
Overload: 
ACL
Menisk 
Ruptur sener i CUFF  
Ruptur pulleys i fingre særligt A2/A3 
Skade på labrum (SLAP,bankart læsion)
Lukseret skulder / sub-luks.

Overuse:
Golf / tennis albue.

Impingement skulder → skade på strukturer

Skade på ligamenter (ofte pulleys), seneskader, fiberskade mm

 



Hvad sker der i vævet?  
Overload? Overuse?



Overuse - Vævs stress



Overtræning - restitution



Vævsstress → skade



Restitution hvor længe? 

● Individuelt afhænger af mange faktorer.
● Anbefalinger - generelt imellem 24-72 timer. 

Afhængig af intensiteten af træning, 
varigheden af træningen, samt atletens 
træningsform elite / begynder. 

● Vigtige faktorer: 

Søvn, kost væske, nedvarmning, aktiv 
restitution (let mobiliserende), passiv 
restitution. koble af mentalt (RFD = 
kraftudvikling) 

 



Tegn på overtræning

● Dårligere præstation
● Oplever noget der tidligere var let, som mere 

udfordrende
● Træthed, trods søvn
● Humørsvingninger, irritabel
● Nedsat appetit
● Led og Muskel ømhed  
● Oplevelsen af ikke rigtigt at blive varm /Trods 

opvarmning mm.

    →→→→→→→→→→→→→→→→ 



Spørgsmål: 
Kan vi som trænere forebygge 
henholdsvis overload og overuse 
skader hos atleterne ? 

5-10 min tre og tre sammen. 

Kom med eksempler på 
opmærksomhedsområder.



Overload: (svært)

● Skadesforebyggende træning!
● Opvarmning
● Vejledning ift. belastning / 

restitution.

● Vejlede athleten konkurrencer 
klar / risici.

              Overuse: (lettere)

● Skadesforebyggende træning!

● Vejlede atleterne ift. belastning / tegn på tidlig 

skade? send evt videre til fys / EL

● Variere træningen

● Muskel ubalance - identificere + rette

● Fokus på stabilitet / mobilitet

● Klatre specifik teknik /optimering vægten nedad

● Opmærksom på tidligere skader

Kan vi som trænere forebygge henholdsvis overload og overuse skader hos atleterne ? 



Ophelingstider af 
forskelligt væv.



   Tilbage fra en skade

● Omfanget af skaden
● Kronisk nedsat funktion ved 

alvorlige skader. AP, SC, AS, 
WC eksempel.

● Øvelser → fortsætte høj 
træningsintensitet



Pacing princippet / Vigtig rolle som trænere

● Tænk over den belastning i udsætter atleterne 

for 

● Varierer træningen, undgå for ensartet 

træning

● Vejled atleterne ift. restitution / hvile

● Vejled atleterne ved tegn på tidlig skade og 

stop udviklingen tidligt i forløbet



Pause.
10 min



Risici skader:
Kan i nævne nogle af dem. 



Risici for udvikling af skade. 

● Muskel ubalance → skade.  Agonist / antagonist

● Stabilitet`s problemer- scapula / GH-led

● Nedsat mobilitet GH  → impingement GH-led

● Dårlig alignment

Tidligere skadet

Pacing Princippet 

Overhead athletes → høj risiko for udvikling af skader i OE

Hypermobilitet / alm. tilstand, ernæring mm. 



Agonist & antagonist - Muskelbalance 

● Agonist = arbejdende muskel

● Antagonist = “slapper af” 

● Antagonist = Hurtige bevægelser kan 

antagonist beskytte leddet undgå farlig 

led position, Antagonist kan bremse 

moment eksempelvis ved kast.

● Stabiliserer leddet ofte i excentriske fase 

af “arbejdet”

● Vigtigt at træne musklerne på begge sider 

af leddet for “beskyttende” effekt undgå 

muskulært ubalance.



Klassisk eksempler.





Ubalance → risici for udvikling af skader

● Stramme muskler → Overaktive inhibere

● Slappe Forlænget → inaktive (ift. normal). 

● Ændre naturlig position i leddet → risici for skade

● Påvirke resten af kroppen alignment 

● Vigtigt at træne antagonist / udspænding agonist

● Job, ADL → holdning.



Skulderstabilitet 



Mekanisk og funktionel stabilitet   



Dynamisk stabilitet 



Stabilitet er det vigtigt?

RC-funktion 
Centring caput, beskytter leddet fra 
at komme i  “farlige” yderposition.

Stabilitet omkring scapula 
● Sikre opadrotation af scapula/ 

acromion fri af subacromiel tag

● kraft ned igennem kroppen

Instabil = øget risiko for udvikling af 
skader både overload + overuse. 

kræft! = traktion i leddet



Traktion i GH-led 



Stabilt udgangspunkt = bedre kraftudvikling



Skuldermobilitet 
● Scapula står for ⅓ af bevægeligheden i GH-led

● ⅔ i GH led

● Scapulas position har en vigtig rolle ift. ROM

Samt udviklingen af skader

● nedsat ROM i skulderen kan både hænge samme 

med nedsat opadrotation af scapula / eller 

problemer omkring GH-led. Ofte en kombination



Husk Scapula



Muskulær ubalance



Deficit / instabilitet



Mobilitet er det 
vigtigt? 

Plads = skadesforebyggende, 
Impingement → skade på Cuff, bursitis 
mm. 

Kraft i flere retninger / planer, 
præstation klatring. 

Japan = Benchmark 13 årige.

Test:
Impingement
 







Skadesforebyggende træning

● Stabilitet / mobilitet
● Forberede leddene til belastningstyper Traktion / 

kompression af led.
● Forebygge muskulær ubalance varierer træningen
● Pacing Princippet (belastning, hvile mm)



Muskel ubalance / klatring.



Ofte set hos klatrere



Introduktion / traktion af GH-led

● Ido Portal - “mover” har opfundet 
konceptet “hanging”. 

● Evidens vs empirisk - personlig 
erfaring 

● Plateau 

 



Dynamisk

 Start din træning

Aktiv

Passiv



Passive hæng

● Starter med passive hæng 

Styrker passive strukturer i   
skulderled og skulder mobilitet 



Aktive hæng

● Aktive hæng  (progression)  →  

    Scapula stabilitet, særligt SA + Trap 3.



Dynamiske hæng

● Dynamiske hæng (progression) →

Bevægelse  = Bygger fundamentet for yderligere 
progression fx one arm pull up, øge RFD / 
kraftudvikling. 

http://www.youtube.com/watch?v=NQgD_GLkoyg


Hænge Træningen tager udgangspunkt i Ido Portal principper 

● Passive hæng (mobilitet ved hæng/stræk af led)
○ 2 arme med et mål på 2 minutters passive hæng før næste progression

           1 arms passive hænd min. 20 sekunder

● Aktive (hæng/stræk)
○ 2-arms aktive hæng

■ Målet er 5-6 sæt af 30 sekunder her
■ Arching active hang her

○ 1-arms aktive hæng her
         
 Dynamiske hæng

● The Ape Swing Her
● Switch grip advanced her
● The shawarma her
● Advanced one arm hanging routine her

Se Ido`s side og kom godt i gang med hæng: HER 

https://www.youtube.com/watch?v=HoE-C85ZlCE
https://www.youtube.com/watch?v=C995b3KLXS4
https://www.youtube.com/watch?v=ekZmL4LVkvA
https://www.youtube.com/watch?v=ReLF790cEjA
https://www.youtube.com/watch?v=_WsYQE3Yk1o&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=Ep7h1781wHo
https://www.youtube.com/watch?v=jEjTnvKKxgU
http://www.idoportal.com/blog/hanging


Ofte set hos klatrere



Udadrotation / udgangsstilling



Kan vi komme lidt tætter på ?



Kompression i led: HS + kravl

Frogstand. 

Pike walk and stand

Headstand

Wall HS

Find mere inspiration her:

Her

 

https://www.youtube.com/watch?v=PU2gRa8VT5I


Grundøvelser (kompression) 

https://www.vahvafitness.com/animal-walk-exercises

➢ Grundrotationer på gulv: Bear-crab roll (4:14)
➢ Mobilitet ved kompression og rotation

○ Forøvelse til bro 2 ben + 1 hånd
○ Forøvelse til bro 1 ben + 1 hånd
○ Baglæns rotation til bro
○ Gå frem/tilbage/sidelæns/rotér

➢ “Plankestrækkere”
➢  Scorpion (2.58)

○ Scorpion Jumps (kræver tilvending)
➢ Cameleon (2:30)
➢ Crouching Tiger (3:57)
➢ Lizard walk: 

https://www.youtube.com/watch?v=xNBfThvEsRI 

Mobilitets- og Stabilitetsøvelser  (skulder)

https://www.youtube.com/watch?v=xNBfThvEsRI
http://www.youtube.com/watch?v=14BjRxE7f1o


Mobilitet inspiration:

Japan Video med Bjørn + Elias:

Se video Her

https://vimeo.com/292576830


Hvornår er man skadet?

Case: 

En klatre (under 15) kommer til fysioterapeut og informere 
om at vedkommende skal til NM om to uger. 

Vedkommende fortæller at den har haft udfordringer ift. 
begge albuer samt to fingre i en længere periode. Ved 
undersøgelse konstateres det at klatreren har har udviklet to 
golfalbuer ( skade på senevæv) I ve. side let grad og I hø. side 
moderat grad. Videre undersøgelse viser en pulley skade på 
A2 på 4 finger begge sider (grad 1/ ligament skade)

Klatrerens træner har givet grønt lys til deltagelsen ved NM 
om to uger, vedkommendes forældre er meget stolte over 
vedkommende skal deltage til konkurrence. Klatreren har 
trænet 6-7 gange ugentligt op til konkurrence, og informere 
om at vedkommende er i sin bedste form (bortset fra 
symptomer).

● Klatreren spørger til øvelser da vedkommende mener 
de rigtige øvelser gøre vedkommende konkurrence 
klar til om to uger. Er i enige ?

● Kan klatreren deltage til NM? Hvad risikere klatreren?  
● Er det træneren, forældrene, eller atletens  ansvar?

Tre og tre sammen. 5-10 min fremlæg.  



Skadesforebyggende træning

● Pacing Princippet (belastning, hvile mm)
● Stabilitet / Mobilitet
● Forebygge muskulær ubalance varierer træningen
● Forberede leddene til belastningstyper Traktion / 

kompression af led.



Tak for idag. 

Materialet er udarbejdet af:

Mikkel Lima

Kontakt: Mikkellima@gmail.com


