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Viktige elementer angående muskel aktivitet, mulige skader 
og  tøyning ifob med sykling.  

(Av Steinar Nilsen) 
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De viktigeste musklene som er involvert I sykling inkluderer:  

 Musklene i lår og hofter : fremside lår (quadriceps), bakside lår(hamstrings), setemusklatur (gluteus muscles), 
og legg muskler, fremside legg (anterior tibialis), bakside legg (gastrocnemius og Soleus) 

NB! De nevnte muskler over er vist med illustrasjoner senere i dette notat. 

 Kjernemusklaturen er viktig for og beholde balanse og styrke : mage ( transversus , rectus abdominis), side 
musklatur ( obliques internal and external),hoftebøyer ( hip flexors), og den dype ryggmusklatur ( spinal 
erectors). En annen viktig muskel som ofte er uteglemt er  Tensor fasciæ latæ(TFL) muskelen I hofta. 

NB! Noen av de nevnte muskler over er vist med illustrasjoner senere i dette notat. 

 Musklene I armer og skuldrer er viktig å vedlikeholde for få en korrekt sittestilling når en lener seg fremover. 

Involverte muskler er: skulder (deltoids), fremside overarm (biceps), bakside overarm ( triceps), og musklene I 

underarm og håndledd.  

Et godt styrke og uttøynings program for disse muskler vil hjelpe å gi suksess på sykkelen. Svakheter eller 

ubalanse i noen av disse muskler kan føre til skader for alle syklister. En må spesielt huske på og tøye disse 

muskler etter sykkel aktivitet for å vedlikeholde fleksibiliteten.   

Mest vanlige skader ifob med sykling:  

Det vi ser er at knærne er hyppigst representert som belastningslidelse innen sykling. Deretter 

kommer korsryggen på en klar andre plass. Dovning i armer/hender, skulder/nakkesmerter, samt verk i 

føtter/Akilles  er også typiske lidelser. Det er nokså typiske fellesnevnere til årsaken til disse belastningslidelsene. 

For eksempel, folk som får mye verk i armer/skulder/nakke har som regel for mye vekt på hendene når de sykler. 

Disse kan forsøke å flytte setet lengre bak. Prøv 6-8 mm i starten. Husk at en skal kunne sitte og sykle og 

plutselig slippe styret uten å falle fremover. 

Her er en liste over de mest vanlige skadene: 

1.Iliotibial Band Syndrome (ITB) 

Iliotibial band (ITB) er en sene liknende del av en annen muskel ved navnet  “ Tensor Fasciae Latae” (TFL). Dette 

båndet går nedover på utsiden av låret og er festet inn på undersiden av kneet. Hovedproblemet oppstår når TFL 

muskelen og ITB båndet blir for stramt. Dette forårsaker at senen trekker kne leddet ut av posisjon og gnager på 

utsiden av kneet. Dette fører da til inflammasjon og smerter. Fleksibilitet I hofte og fremside lår er viktig for å 

forhindre ITB syndrom .ITBS symptomer varierer fra stikninger rett over kneleddet (på utsiden av kneet og langs 

hele lengden av ITB bandet ) til opphovning eller fortykkelse av muskel vevet i punktet der ITB bandet går over 

lårbenet. Det kan godt hende at smerten ikke kommer med en gang under aktivitet men vil eskalere over tid 

spesielt når foten treffer bakken. Smerter kan også forekomme under kneet hvor  ITB er festet til Tibia muskelen. 

ITBS kan komme fra en eller flere av de følgende trenings vaner, anatomiske abnormiteter, eller muskulær 
ubalanse: 

 

Trenings vaner: 

 På sykkel der en har tærne vinklet innover I en overdreven vinkel 

 Ikke tilstrekkelig oppvarming eller nedkjøring 

 Overdreven bakke løping (både oppover og nedover) 

 Springer I trapper(Oppover eller nedover) 

 Går lange avstander 
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 Springer mye på skrått underlag(eks veiskulder eller innendørs bane). Leggen som tar opp kreftene fra det 
skrå underlaget vil da bli bøyd litt innover og vil forårsake overdreven strekk av ITB bandet mot lårbenet.  

 Roing 

Abnormiteter I lår /fot anatomi: 

 Forskjellig lengde på beina (Kan blant annet oppstå hvis skjevt bekken) 

 Høy eller lav fotbue 

 Supinasjon (er en rotasjon eller utover dreining av foten eller underarmen) av foten  

 Overdreven legg rotasjon på grunn av over pronasjon (er en rotasjon eller innover dreining av foten 
eller underarmen) 

 Kraften på kneet når foten treffer underlaget 

 Hjulbent eller stramhet rundt ITB båndet.  
o Overdreven bruk av utsiden på hælkanten på løpsskoen sammenlignet med innsiden. Dette er vanlig på 

hjulbente løpere. 

Muskel ubalanse: 

 Svak hoftemusklatur ( hip abductor ) 

 Svak /ikke aktiverte støtte muskler I rygg ( multifidus muscle) 

Behandling: Naprapat i anbefales der massasje og bruk av nåler er erfart med bra resultat 

Trening: Hvis svakheter i TFL muskel og hofte er trening i slynge meget bra i tillegg til andre styrkeøvelser 
dedikert for musklene 

2. Kneplager 

Knesmerter er vanligvis forbundet med en sitteposisjon som er for høy eller lav eller langt frem eller tilbake. 
Feilaktig sykkel sko eller cleet posisjon kan også forårsake smerter i kneet. 
 
• Et sete som er for høyt vil føre til smerter i baksiden av kneet. 
• Er setet for høyt vil også dette føre til hoftene beveger  seg  fra side til side, noe som kan gi ubehag. 
• Et sete som er for lavt eller for langt fremover kan forårsake smerter i forsiden av kneet. 
• Feil fot posisjon på pedalen (eller feilaktig innstilling av cleet) kan forårsake smerter på innsiden eller utsiden av 
knærne. 
 

Individuelle anatomi kan også resultere i smerter i kneet. Syklister med små forskjeller i benlengde, normalt over 

5 mm, kan ha knesmerter fordi setehøyde er kun justert for den ene siden. Innlegg såler eller ortoser kan bidra til 

å løse dette problemet. 

 

En annen årsak til knesmerter  er for høy belastning. Prøv å bruke et gir som lar deg holde en omdreining på 70-

100 omdreininger per minutt 

Når det gjelder knærne så skiller vi på plager som ligger på fremsiden av kneet (anteriørt), på innsiden (medial 

siden), på utsiden (lateral siden) og på baksiden. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multifidus_muscle
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Fremre kneplager er i hovedsak patellofemorale smerter. Dette oppstår når brusken mellom kneskålen (patella) 

og lårbeinet (femur) blir irritert og smertefull. Det er forskjellige teorier om hvorfor disse symptomene oppstår hos 

syklister, men det virker sannsynlig at brusken i dette leddet ikke blir belastet jevnt. Dette kan føre til at noen 

områder blir overbelastet. Grunnen til at dette oppstår kan være overbelastning (for mye/for tung trening) eller et 

feil bevegelsesmønster. Det vi ofte ser er at kneet svinger innover mot overøret på sykkelen og dette er ikke 

ideelt. Et effektivt hjelpemiddel mot dette er å bruke små kiler mellom skoen og kleeten slik at skoen blir vinklet 

lett utover. Andre gjengangere er senebetennelser i knestrekker-senen over eller under patella, fettpute- og 

slimposebetennelser rundt patella. 

 

Mediale kneplager kan være meniskskader, betennelse i "gåsefoten" eller underliggende slimpose, eller 

irritasjon av en fold av leddhinna til kneet. For dem som lurer på hva gåsefoten er, så er dette en 

samlebenevnelse på senefestet til semitendinosis, gracialis og sartorius musklene. Under disse senene ligger en 

slimpose som kalles pes anserinus bursa på fint (latin) og denne kan også bli irritert og vond.  

Laterale kneplager er som oftest "runners knee", som skylders friksjon mellom en sene på utsiden av låret og 

lårbeinet ved kneet. Folk med disse plagene kan være hjulpet av å senke setet og å tøye den ytre hofte 

muskulaturen. Låsning av fibula hodet (superior tibiofibular ledd) kan også gi langvarige smerter her. Tøying av 

baksiden av låret (hamstrings muskulaturen) kan lindre godt på disse plagene samt leddmobilisering veiledet av 

en terapeut.  

Bakre kneplager er ikke så hyppige innen sykling, men noen ganger kan senen til biceps femoris blir irritert. En 

annen intressant observasjon som er gjort er at en liten muskel på baksiden av kneet som heter popliteus kan bli 

overbelastet og vond. I det tilfellet så var setet rimelig høyt (27 grader i knærne) og kleeten var rett under tåballen. 

Dette ga en overbelasting i opptrekks fasen. plagene kom kun ved høy belastning og lav kadens (klatring). 

Et lite tips for å avlaste kneleddet når en sykler er tape. Se denne link til Youtube for instruksjon. 

http://www.youtube.com/watch?v=dwMzw5mDN0E 

http://www.youtube.com/watch?v=dwMzw5mDN0E
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3.Smerter I korsrygg 

Ref Andy Pruitt`s “Complete Medical Guide for Cyclists”, viser laboratorie studier at den mest vanlige årsak til 

vond rygg for en syklist er det ulik lengde på foten enten strukturelt eller funksjonelt. Med strukturell ulikhet menes 

at det er ulik lengde på benstruktur på hver fot. Med funksjonell ulikhet kan det være flere årsaker som en rotert 

hofte, utslitt kne eller en alvorlig pronasjon (rotasjon eller innover dreining) i ene foten som får fot buen til å 

kollapse. 

Overnevnte årsaker fører til muskulære plager som igjen gir smerter i korsryggen. Andre årsaker som ofte gir 

vondt i korsrygg er innstillingene på sykkelen som er feil (ofte for lang avstand fra setet og frem til styre) og/eller 

dårlig kjerne muskulatur. Andre teorier går på opphoping av avfallsstoffer i muskulaturen pga for lav 

blodgjennomstrømming. Dette skjer hvis muskulaturen jobber statisk over tid. Noen sitter med relativt stor bøy i 

ryggen, dette kan gi langvarig strekking av "passive" strukturer i ryggen (ligamenter, mellomvirvelskiver etc). En 

anbefaling er å forsøke å senke setet slik at bekkenet ikke vipper sideveis eller korte inn avstanden mellom setet 

og styret og å sitte avslappet uten for mye bøy i ryggen. Her kan det hjelpe å tøye hoftekapselen. Smerter I 

korsrygg kan en få bort ved å tøye(yoga anbefales), antiflammatorisk medisin eller ganske enkelt la kroppen få 

hvile en periode. Har en trykk på mellomvirvel skiver må dette sannsynligvis løses med å oppsøke kiropraktor, 

osteopat, naprapat  etc.  

4. Vondt i nakke 

Nakkesmerter er en annen vanlig sykkel skade, og er vanligvis et resultatet av at sykkel er for lang eller at  styret 

er satt for lavt. Stramme hamstrings(bakside lår) og hoftebøyer muskler kan også forårsake nakkesmerter ved at  

ryggraden blir bøyd for mye som igjen forplanter seg opp og overstrekker nakken. 

Forslag til daglig nakketrim 

Noen minutters daglig nakketrim hjelper til å myke opp stramme nakkemuskler. Gjør hver øvelse ti ganger. 

Oppvarming: 

 Drei hodet så langt du klarer først til venstre, så til høyre.  

 Bøy hodet vekselsvis mot venstre og høyre skulder.  

 Bøy hodet så langt forover som mulig og deretter bakover.  

 Trekk opp begge skuldre, hold og senk rolig ned igjen.  

 Trekk skuldrene vekselsvis frem og tilbake så langt det går.  

 Trekk skulderbladene sammen, løft skuldrene opp og bøy hodet tilbake.  

Tøyninger: 

 Trekk høyre skulder ned, tøy hodet mot venstre. Bytt side.  

 Trekk høyre skulder ned, drei hodet og tøy skrått fremover 

 

5. Muskel brist 

Muskel brist kan noen ganger kommer av overstrekking eller å belaste muskelen med veldig høy belastning . En 

annen årsak kan være for mye trening og av den grunn får ikke muskelen nok hvile. Nedbrytningen av muskel 

fibrene forårsaker inflammasjon og skader inne i muskelen. Dette fører til smerter. Kroppen søker da å beskytte 

muskelen ved å gjøre den stiv og lite bevegelig. Muskel brist kan være alt fra et omfattende større område der et 
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stort antall muskelfibrer er skadet til et mindre område der færre fibrer er involvert. Behandling kan være 

følgende: Hvile , nedising, antiflammatorisk medisin 

  

6. Vondt i fotsålen 

Fotsålen er også en kilde til en del ubehag innen sykling. Smerte eller nummenhet i fotsålen er ofte et resultat av 

for myke såler. Spesielle sko designet for sykling har stive såler som fordeler trykket jevnt over pedalen. Dette 

hjelper deg også å få et mer effektivt tråkk. Fot smerte kan også være forårsaket av for tung belastning , noe som 

resulterer i mer press der foten møter pedal. En annen årsak til smerter/ubehag kan være overpronasjon eller et 

annet ukorrekt bevegelses mønster/nedsunken bue. Disse plagene kan ofte meget enkelt bli kurert med innlegg 

såler og støtte for fotsålen. 

7. Hånds smerte 

Hånd smerte eller nummenhet kan også forekomme og forebygges ved å bruke polstret sykling hansker som gir 

støtdemping. Du bør sitte med albuene litt bøyd, ikke rett eller låst. Bøy i albuene vil fungere som støtdempere og 

hjelpe absorbere humper i veien. Endre hendenes stilling på styret kan også redusere trykk og smerte. 

 

Noen preventive tips for å unngå skader på sykkel:  

 Lære seg riktig sykkel teknikk og innstilling av sykkel.  

 Tren kjernemusklatur 

 Tilstrekkelig kardiovaskulær form vil forhindre utmattelse og andre “overtrenings skader”.  

 Sterkere muskler vil håndtere stress for lange sykkel økter bedre enn svakere muskler.  

 Økt fleksibilitet I muskler og ledd vil forhindre overbelastning I disse områder under trening. Dvs TØY UT 

For utesykling: 

 Bruk ALLTID hjelm for å beskytte hodet mot skader.  

 Vedlikehold sykkelen slik at ikke vitalt utstyr svikter under trening/ritt.  

Instilling av sykkel: 

Justering av Sete: 
Ditt sykkel sete skal være nivå for å støtte ditt fulle kroppsvekt og lar deg flytte rundt på setet når det er 
nødvendig. For mye oppover tilt kan resultere i trykkpunkter. For mye nedover tilt kan føre til at du glir fremover 
mens du sykler og legge ekstra press på armer, hender og knær, noe som kan føre til skade. 
På grunn av overnevnte skal da setet være i vater. 
 
Justering av setehøyde: 
For å justere setehøyden, ha på sykkel sko og shorts og plassere hælene på pedalene. Når du da sykler bakover, 
bør knærne ha full strekk  i nedre posisjon. Hvis hoftene vogger fra side til side setet er for høyt. 
 
En annen metode for å justere rett setehøyde kan utregnes teoretisk ved at en først måler skrittlengden. 
Det utføres slik : (se også figur under) 

 Stå rett uten sko på gulvet. 

 Plasser innsiden av føttene ca 200 mm fra hverandre, trekker et rør (diameter ± 35 mm) eller baksiden av 

en bok fast i skrittet, opp mot benet. 

 Plasser deg selv i midten av røret eller bok. 
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 Mål avstanden fra toppen av røret til gulvet både foran og bak, legg disse størrelsene og dele denne 

summen med to. 

 Den målte lengden er da din skrittlengde 

 

Den målte skrittlengden brukes da i følgende formel: 
 
Setehøyde(målt fra senter krank til topp av setet) = skrittlengde X 0,883 
 
Stemmer ganske bra på de fleste. 
 
 
Etter på fester du sykkelsko til pedal, og du skal da ha en liten bøy i knærne. Se figur under 
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Justering av seteposisjon: 
Setet kan også justere fremover og bakover .Hold føttene på pedalene slik at krankarmene er parallelt med 
bakken. Setet skal da justeres til det oppnås en rett linje fra bunnen av kneskålen til pedalen. Se figur under

 

 
Andre mener at skulderen skal være i 90 grader (sett fra siden) eller mindre når en sitter å sykler. Dette er en 
smaksak.  En annen, og bedre, måte å måle dette på er å sitte å trø og plutselig slippe styret. Hvis du faller 
fremover med overkroppen, så er setet for langt fremme og dette gir overbelastning på nakken og armene. 
 
 
Styre Justering 
Dersom styret er for høyt, for lavt, for nært eller for langt unna, kan du ha nakke, skulder, rygg og hånd smerter. 
En god innstilling er at du skal kunne sykle i alle de 3 sykkelposisjoner og komfortabelt bøye albuene mens du 
sykler. Du skal kunne sitte og ha helt avslappede skuldrer. Har du utrente rygg muskler og mage muskler 
anbefales å ha styret i samme høyde som setet eller litt høyere. 
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 Uttøyning :  

Uttøyning er en av de mest utilstrekkelig brukte teknikker for å forbedre prestasjon, forhindre skader eller 

tilstrekkelig rehabilitering etter skade. Ikke gjør feilen og tenk at noe så enkelt som uttøyning ikke vil være effektivt 

eller viktig.  

Uttøyning er essensielt for total kondisjon og skulle vært en integrert del av en hvilken som helst trenings økt. På 

grunn av at syklister tilbringer lengre perioder i samme posisjon på sykkelen, er uttøyning viktig både foran og 

etter løp eller trening. Uttøyning kan også være et  meget nyttig verktøy for rehabilitering.  

Definisjon stølhet/treningsverk: Stølhet øker gradvis fra rett etter trening og de neste 48 timene, deretter avtar den 

de neste to dagene. Stølhet skyldes at muskelproteiner ødelegges. Denne stølheten slutter å dukke opp når 

muskelen har blitt vant til de forskjellige øvelsene over litt tid, med nok hvile innimellom. Derfor er stølhet noe man 

vanligvis opplever de første ukene man trener . 

Definisjon: Bevegelighet er evnen til bevegelse i ledd og i leddkjeder. Økt leddutslag gir blant annet bedre teknikk 

i løfteøvelser og øvelser generelt. 

”Tøying strekker muskler og scener slik at tilhørende ledd kan bevege seg fritt i sitt område”. 

Trening av bevegelighet: Hvis man har dårlig bevegelighet, ønsker bedre smidighet, eller har en dårlig holdning i 

rygg/skuldre, kan bevegelighetstrening være et godt alternativ. Særlig ved løping, turn og kampsport har man 

behov for økt bevegelighet. 

Prinsippet går ut på å finne ytterstilling i tøynings øvelsen og holde denne lenge. Dette gjentas flere ganger. Lett 

smerte/ubehag må påregnes, men det skal ikke gjøre vondt, da holder du for hardt, eller er for dårlig oppvarmet. 

Man skal være veldig bevisst på at man ikke holder øvelsen med smerter, for da kan man skade seg. 

Sykling er ofte beskrevet som en  "mid-range" aktivitet, der en utfører en begrenset repetert bevegelse.  I løpet av 

hver omdreining, er foten aldri helt utstrekt, (låst) eller bøyd i sin fulle lengde, så musklene er aldri fullt strukket 

eller aktivert. Dette fører til stivhet, som bidrar til flere typiske overbelastnings skader som smerte i korsrygg, 

bakside lår eller kne. Hvordan kan tøying hjelpe?  

Tøyning hjelper å tilpasse deg de røffe kravene I sykling. Syklister som tilbringer mange timer på sykkelen er 

spesielt utsatt for det vi kaller muskulært «rigormortis» Uheldigvis, en av forbannelsene med hard sykling er 

gradvis tap av muskel elastisitet og tap i ledd fleksibilitet. Tøyning som krever ingen spesielle egenskaper, gjør 

syklister istand til å gjøre muskler og ledd more mottagelige for påkjenningene en utsettes for 

Forbedring av prestasjon: 

Siden tøyning forbedrer fleksibilitet og øker bevegelses lengden, vill godt trente muskler og ledd bli utsatt for 
mindre stress I konkurranse dyktige forhold. Desto lenger muskler og ledd kan prestere under stress, desto lengre 
kan du sykle med optimal fart. Musklene vil også holde ut lenger før de stivner hvis de er tøyd riktig. Tøyning 
reduserer sårhet i musklene og stivhet i perioder med hard trening  

Berard Hinault(fem ganger vinner av Tour de France) har skrevet en bok «Road Racing». Boka omhandler blant 
annet fordelene med tøyning som en del av sykkeltreningen. Tøyning rett før en konkurranse, for eksempel en 
tempo etappe , forbereder musklene for oppgaven ved å gjøre det mer smidige og øke muskeltonus. Det 
varierende mønster med at muskel aktiveres og deretter de- aktiveres blir mere optimal og øker effektiviteten hvis 
du må kjøre fort og i tillegg opprettholder en mer effektiv kjørestil hvis du skal sitte lenge på sykkelen.  
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Hinault forklarer videre at du vil være istand til å heve sykkelsetet men likevel være istand til å sykle med 
fleksibilitet og opprettholde bra fart. Du vil være istand til å gjøre dette fordi du har en forbedret sammentrekning 
av motsatt muskel(dvs fremside kontra bakside lår) ved hver pedal omdreining.  

Bakside lår (Hamstring) vil instinkt messig prøve å holde igjen den fallende fot , og vil ha en stor fordel om den 
strekkes . Det er den utilstrekkelige sammentrekningen som forhindrer  å heve sykkelsetet nok. Heving av salen 
vil tillate deg til har du bruker et større del av bein muskulatur, og gir mindre stress på ryggraden og korsryggen 
 

Stivheten og redusert ledd bevegelse som en ofte føler etter en sykkel økt, kan bli brakt under kontroll og I beste 
fall eliminert, med skikkelig tøyning etter en sykkel økt. Tøyning holder kroppen finjustert og gir raskere 
restitusjon.  

Forebygging av skader: Tøyning er en form for forebyggende medisin og reduserer stress, øker fleksibilitet, gir 
raskere restistusjon, forebygger slitasje på hele systemet som merkes gjennom mindre komfort og smerte.  

Før man tøyer eller trener bevegelighet på muskulaturen, SKAL man være varm i den aktuelle muskelen, og 
gjerne i hele kroppen. Derfor kan en generell oppvarming på sykkel, eller løping 15-20 minutter før man tøyer 
være et godt utgangspunkt 

Tøying ved skade: 

Hvis man er skadet i form av senebetennelse, muskelverk, eller leddsmerter, er det en god ide å tøye litt lett, 

gjerne hver dag. 1 eller eventuelt 2 ganger, 10-20 sekunders hold. NB: vær godt oppvarmet. 
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Her er noen tøyeøvelser som bør utføres etter endt sykkel økt: 
 

 
 

 
 

 

 

Nakke:  

Utførelse: Se rett frem og ikke la haken dette ned. Beveg øret ned mot skulder. Ikke løft opp 

skulder. Hold I 20 til 30 sek.  

 

Variasjoner 

 Når en beveger øret ned mot skulder hjelper en til med hånda på motsatt side og øker da strekk 

effekten (se illustrasjon over) 

 

Tøyde muskler i øvelsen 

 Øvre fibrer til Trapezius 

 Scalenes 

 Levator Scapulae  

 

Relaterte Skader  

 Stramme muskler i øvre del av rygg og nakke

http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/trapezius.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/levator_scapulae.php
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 Skulder: 

Utførelse: 

 Stå oppreist og kryss ene armen langs kroppen. 

 Bruk motsatt arm, dra I albuen på armen som blir tøyd mot motsatt skulder. 

 Hold I 20 til 30 sekunder  

Variasjoner: 

 Bøy albuen på armen som blir tøyd. 

  

Tøyde muskler i øvelsen 

 Posterior Deltoid 

 Supraspinatus 

 Infraspinatus 

 Rhomboids  

 

Relateterte skader: Rotator cuff skader,  Supraspinatus slitasje 

http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/deltoid.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/supraspinatus.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/infraspinatus.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/rhomboids.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/back/shoulder/rotatorcuff.htm
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/back/shoulder/rotatorcuff.htm
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Triceps: 

Utførelse:  

Plasser ene hånden på øvre del av rygg med albuen vendt opp mot taket. Bruk den andre hånden 

og dra albuen mot hodet 

 Hold i 20 til 30 sekunder  

Variasjoner:  

 Hold et håndkle I armen som blir tøyd og bring det I posisjon som over så handle henger bak 

ryggen. 

 Ta andre hånden bak ved midje høyde og dra handle nedover.  

 

Tøyde muskler i øvelsen: 

 Triceps Brachii  

 

Relaterte skader:  

 Triceps sene slitasje eller inflammasjon  

http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/triceps_brachii.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/back/elbow/triceptendinflam.htm
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Fremside lår: 

 Utførelse: Stå på en fot og dra den andre foten opp bak setet. 

 Hold knær samlet, skyv hofta frem for å øke stretchen.  

 Hold i 20 til 30 sekunder  

Variasjoner 

 Liggende fremside lår strekk  

 

Tøyde muskler i øvelsen 

 Rectus Femoris 

 Vastus Medialis 

 Vastus Lateralis 

 Vastus Intermedius  

 

Relaterte skader:  

 Thigh strain; Contusion ;Patella Tendonitis  

http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/stretching/laying_quadriceps_stretch.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/tensor_fasciae_latae.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/vastus_medialis.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/vastus_lateralis.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/vastus_intermedius.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/front/frontthigh/recfemrupture.htm
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/front/frontthigh/deadleg.htm
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/front/knee/indexjumpersknee.html
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Bakside lår : 

 

Utførelse: 

 Stå med et ben rett foran det andre. Bøy det bakerste kneet og hvil kroppsvekta på det bøyde 

kneet. Bøy hofta fremover slik at du stikker rompa i været 

  

 Hold I 20 til 30 sekunder  

Variasjoner: 

 Sittende Hamstring Stretch  

  

Tøyde muskler i øvelsen: 

 Biceps Femoris, Semimembranosus, Semitendinosus  

 

Relaterte skader:  

 Hamstring strain,Hamstring tendinitis,Contusion  

 

http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/stretching/sitting_hamstring_stretch.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/biceps_femoris.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/semimembranosus.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/semitendinosus.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/back/hamstrings/hamstringstrain.htm
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/back/buttocks/hamstring_tendinitis.htm
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/back/hamstrings/contusion.htm
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Bakside legg: 

 

Utførelse: 

 Stå med en fot  med god avstand foran den andre og len deg mot veggen. Hold hælen nede 

gulvet.Bøy fremre fot fremover og hold bakre legg strak.  

 Hold i 20 til 30 sekunder  

Variasjoner: 

 Bøy det bakre kneet I same posisjon vil strekke kun strekke Soleus muskelen  

 

Tøyde muskler i øvelsen: 

 Gastrocnemius  

 

Relaterte skader:  

 Calf Strain 

 Achilles Tendinitis 

 Achilles Tear  

 

 

http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/soleus.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/gastrocnemius.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/back/backlowerleg/calfstrain.htm
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/back/achilles/tendinitis.htm
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/back/achilles/achillespart.htm
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Tensio Facia Late (TFL) 

Utførelse: 

 Stå med en fot strukket bak den andre. Len deg over til den siden en ikke strekker mot. 

 Press hofta du vil strekke ut mot andre siden  

 Hold I 20 til 30 sekunder  

 

Tøyde muskler i øvelsen: 

 Tensor Fasciae Latae 

 Iliotibial Band  

 Sartorius  

 

Relaterte skader:  

 Iliotibial Band Syndrome (Runners knee) 

  

http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/tensor_fasciae_latae.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/sartorius.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/front/knee/irunnersknee.html
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Hoftebøyer: 

 

Utførelse: 

 Knel med det ene kneet ned I gulvet og sett den andre foten foran med bøyd kneledd. 

 Skyv hofta fremover og hold ryggen rett. 

 Hold i 20 til 30 sekunder  

Alternativ:  

Ved å vri overkroppen mot den fremste foten vil strekken bli mer effektiv 

 

Tøyde muskler i øvelsen: 

 Rectus Femoris 

 Iliopsoas  

 

Relaterte skader:  

 Thigh strain 

 Contusion 

 Inflammation of the rectus femoris tendon  

 

 

 

http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/tensor_fasciae_latae.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/iliopsoas.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/front/frontthigh/recfemrupture.htm
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/front/frontthigh/deadleg.htm
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/front/frontthigh/recfemrupinflam.htm
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Sete musklatur: 

Utførelse: 

 Ligg på ryggen. Dra ditt bøyde kne opp mot motsatt skulder.  

 Hold I 20 til 30 sekunder 

 

Tøyde muskler i øvelsen: 

 Gluteus Maximus  

 

Relaterte skader:  

 Trigger points in the gluteal muscles  

 Piriformis syndrome  

 

  

http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/muscles/gluteus_maximus.php
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/back/buttocks/myofascial_pain_trigger_points.htm
http://www.sportsinjuryclinic.net/cybertherapist/back/buttocks/piriformis.htm
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Tilleggs informasjon angående involverte muskler under sykling.(Ikke oversatt til 
norsk) 

 

Vastus medialis 

The vastus medialis (aka vastus internus), often called the 'teardrop' muscle, is a medially located muscle of the 
quadriceps. 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Medially
http://en.wikipedia.org/wiki/Muscle
http://en.wikipedia.org/wiki/Quadriceps
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Vastus lateralis  

The Vastus lateralis (Vastus externus) is the largest part of the Quadriceps femoris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quadriceps_femoris
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Gastrocnemius muscle( medialis and lateralis ) 

Avery powerful superficial pennate muscle that is in the back part of the lower leg. It runs from its two heads just 

above the knee to the heel, and is involved in standing, walking, running and jumping. Along with the soleus 

muscle it forms the calf muscle. Its function is plantar flexing the foot at the ankle joint and flexing the leg at the 

knee join 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pennate_muscle
http://en.wikipedia.org/wiki/Knee
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcaneus
http://en.wikipedia.org/wiki/Soleus_muscle
http://en.wikipedia.org/wiki/Soleus_muscle
http://en.wikipedia.org/wiki/Triceps_surae_muscle
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Soleus 

A powerful muscle in the back part of the lower leg (the calf). It runs from just below the knee to the heel, and is 

involved in standing and walking. It is closely connected to the gastrocnemius muscle and some anatomists 

consider them to be a single muscle, the triceps surae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Muscle
http://en.wikipedia.org/wiki/Leg
http://en.wikipedia.org/wiki/Calf_(anatomy)
http://en.wikipedia.org/wiki/Knee
http://en.wikipedia.org/wiki/Heel
http://en.wikipedia.org/wiki/Gastrocnemius_muscle
http://en.wikipedia.org/wiki/Triceps_surae_muscle
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Gray438.png
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Gluteus maximus 

The gluteus maximus (also known as glutæus maximus or the glutes) is the largest and most superficial of the 

three gluteal muscles. It makes up a large portion of the shape and appearance of the buttocks 

  

 

Gluteus medius 

The gluteus medius (or glutæus medius), one of the three gluteal muscles, is a broad, thick, radiating muscle, 

situated on the outer surface of the pelvis.Its posterior third is covered by the gluteus maximus, its anterior two-
thirds by the gluteal aponeurosis, which separates it from the superficial fascia and integument 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Superficial
http://en.wikipedia.org/wiki/Gluteal_muscles
http://en.wikipedia.org/wiki/Buttocks
http://en.wikipedia.org/wiki/Gluteal_muscles
http://en.wikipedia.org/wiki/Pelvis
http://en.wikipedia.org/wiki/Gluteus_maximus_muscle
http://en.wikipedia.org/wiki/Gluteal_aponeurosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Superficial_fascia
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Posterior_Hip_Muscles_3.PNG
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Hamstring 

In human anatomy, the hamstring refers to any one of the three posterior thigh muscles, or to the tendons that 

make up the borders of the space behind the knee. In modern anatomical contexts, however, they usually refer to 

the posterior thigh muscles, or the tendons of the semitendinosus, the semimembranosus and the biceps femoris. 

The semimembranosus helps to extend (straighten) the hip joint and flex (bend) the knee joint.It also helps 
medially rotate the knee: the tibia medially rotates on the femur when the knee is flexed. Medially rotates the 
femur when the hip is extended. Can aid in counteracting the forward bending at the hip joint.

[1]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_anatomy
http://en.wikipedia.org/wiki/Tendon
http://en.wikipedia.org/wiki/Anatomical
http://en.wikipedia.org/wiki/Semitendinosus
http://en.wikipedia.org/wiki/Semimembranosus
http://en.wikipedia.org/wiki/Biceps_femoris
http://en.wikipedia.org/wiki/Hip
http://en.wikipedia.org/wiki/Knee
http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_rotation
http://en.wikipedia.org/wiki/Tibia
http://en.wikipedia.org/wiki/Femur
http://en.wikipedia.org/wiki/Femur
http://en.wikipedia.org/wiki/Hip
http://en.wikipedia.org/wiki/Semimembranosus_muscle#cite_note-Saladin2010-0
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Tilleggs informasjon angående involverte støtte muskler under sykling.(Ikke oversatt 
til norsk) 

 

Tensor fasciæ latæ(TFL) 

The tensor fasciae latae is a hip muscle, also called the tensor fasciae femoris, though usually shortened to TFL. 

It's a hip flexor and abductor muscle, meaning it assists in moving the hip forward and outward. Rotating the hips 

inward is another action the TFL muscle does. Because it's used for so many movements and is in a shortened 

position when seated, the TFL becomes tight easily. TFL stretches lengthen this important muscle.The tensor 

fasciæ latæ is a tensor of the fascia lata; continuing its action, the oblique direction of its fibers enables it to 

abduct the thigh and assists with internal rotation and flexion of the hip inward (medial rotation).In the erect 

posture, acting from below, it will serve to steady the pelvis upon the head of the femur; and by means of the 

iliotibial band it steadies the condyles of the femur on the articular surfaces of the tibia, and assists the Glutæus 

maximus in supporting the knee in a position of extension.The basic functional movement of tensor fascia latae is 

walking. The tensor fascia lata is heavily utilized in horse riding, hurdling and water skiing. Some problems that 

arise when this muscle is tight or shortened are pelvic imbalances that lead to pain in hips, as well as pain in the 

lower back and lateral area of knees.
[2]

The TFL is a hip abductor muscle. To stretch the tensor fascia latae, the 

knee may be brought medially across your body (adducted). If one leans a wall with crossed legs 

(externally/laterally rotated hips) and pushes the pelvis(bekken) away from the wall (leaning the upper body 

towards it) sidebending the lumbar spine(ryggrad) (ie: curving the spine to the side) should be avoided as it 

stretches the lumbar region rather than the tensor fascia latae and other muscles which cross the hip rather than 

the spine. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fascia_lata
http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_the_femur
http://en.wikipedia.org/wiki/Iliotibial_band
http://en.wikipedia.org/wiki/Condyle_(anatomy)
http://en.wikipedia.org/wiki/Femur
http://en.wikipedia.org/wiki/Tibia
http://en.wikipedia.org/wiki/Glut%C3%A6us_maximus
http://en.wikipedia.org/wiki/Glut%C3%A6us_maximus
http://en.wikipedia.org/wiki/Tensor_fasciae_latae_muscle#cite_note-1
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PSOAS: 

Your psoas is a large muscle that's attached to vertebrae in your low back on one end and the top of your thigh 

bone on the other. The psoas, also called the hip flexor, is responsible for flexion in your hip and thigh. A tight 

psoas muscle can cause problems in your low back and hip area. Performing certain stretches to keep your 

psoas loose may help you avoid problems. 

 

 

 
 

 

Report from study “Muscular activity during ergometer cycling”. 

The aim of the study was to quantify the activity as recorded by electromyography during ergometer cycling in 

eleven different muscles of the lower extremity. Eleven healthy subjects rode in twelve different ways at different 

work-load, pedalling rate, saddle height and pedal foot position. Vastus medialis and lateralis, gastrocnemius 

medialis and lateralis and the soleus muscle were the most activated muscles. Changes in muscle activity during 

different calibrations were studied in eight of the eleven muscles. An increase in work-load significantly increased 

the mean maximum activity in all the eight muscles investigated. An increase of the pedalling rate increased the 

activity in the gluteus maximus, gluteus medius, vastus medialis, medial hamstring, gastrocnemius medialis and 

soleus muscles. An increase of the saddle height increased the muscle activity in the gluteus medius, medial 

hamstring and gastrocnemius medialis muscles. Use of a posterior pedal foot position increased the activity in the 

gluteus medius and rectus femoris muscles, and decreased the activity in the soleus muscle. 

Study report “The effect of saddle position on maximal power output 
and moment generating capacity of lower limb muscles during 
isokinetic cycling”. 

Saddle position affects mechanical variables during submaximal cycling, but little is known about its effect on 

mechanical performance during maximal cycling. Therefore, this study relates saddle position to experimentally 
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obtained maximal power output and theoretically calculated moment generating capacity of hip, knee and ankle 

muscles during isokinetic cycling. Ten subjects performed maximal cycling efforts (5 s at 100 rpm) at different 

saddle positions varying ± 2 cm around the in literature suggested optimal saddle position (109% of inner leg 

length), during which crank torque and maximal power output were determined. In a subgroup of 5 subjects, lower 

limb kinematics were additionally recorded during submaximal cycling at the different saddle positions. A 

decrease in maximal power output was found for lower saddle positions. Recorded changes in knee kinematics 

resulted in a decrease in moment generating capacity of biceps femoris, rectus femoris and vastus intermedius at 

the knee. No differences in muscle moment generating capacity were found at hip and ankle. Based on these 

results we conclude that lower saddle positions are less optimal to generate maximal power output, as it mainly 

affects knee joint kinematics, compromising mechanical performance of major muscle groups acting at the knee. 

 

Kilder: 

Andy Pruitt`s “Complete Medical Guide for Cyclists” 

www.livestrong.com 

http://www.sportsinjuryclinic.net/ 

www.bikefysio.no 

 

 

http://www.livestrong.com/
http://www.sportsinjuryclinic.net/
http://www.bikefysio.no/

