Tennis – for oss den beste sporten i verden – er en fartsfull sport med hyppige start og stopp
og med utfall og strekk etter ballen. Tennis er også kjennetegnet av mange gjentagende
bevegelser. Det betyr at tennis, som alle andre idrettene, krever en god oppvarming om man
vil yte sitt beste.

Kjenner du de vanligste skadene i tennis?
Med hyppige start og stopp og mange
gjentagende løps- og slagbevegelser er både
plutselige (akutte) og belastningsskader
kjente skader.
En overtråkk kan skje både ved spill på grus
og på hardcourt når kroppen kommer ut av
balanse, og ankelen ikke er stabil nok til å
motstå kreftene. Enkelte har dessverre også
opplevd en muskelrift i legg og lyske.
Belastningsskader utvikler seg i det stille og
blir plagsom og hemmende med tiden.
Skulderen og albuen, knærne, hælsenen
(også kjent som «akilles») og korsryggen er
områdene som er spesielt utsatt for plager og
smerter.

Lengst mulig, best mulig - viktigheten av oppvarming for å helseplager
Skader er som regel et resultat av dårlig eller manglende
oppvarming, spesielt når kroppen din er kald eller dårlig
restituert. Hensikten med en god oppvarming er å vekke
kroppen til det som skal skje på tennisbanen: «smøre»
leddene og «starte» muskulaturen som skal brukes.
Oppvarmingen skal ha fokus på å øke hjertefrekvens og få i
gang blodsirkulasjon til de store muskelgruppene for at du
tåler belastningen.
På Skadefri.no, eller appen Skadefri (lastes ned gratis),
finner du mange gode oppvarmings- og
skadeforebyggende øvelser:
http://www.skadefri.no/idretter/tennis/

7 oppvarmingsøvelser for skulder, rygg, hofte, knær og ankel in 10-15 minutter
Øvelsene nedenfor er egnet for en hver tennisspiller, og målet er å gjøre kroppen i stand til å
tåle belastningen som er typisk for nettopp tennis. Start gjerne med ulike løpsbevegelser
langs banen; kneløft, spark bak, hopp sidelengs, løp bakover, fotarbeid med tennisracket. En
strikk er et enkel treningsutstyr og noe alle bør ha med seg i treningsbagen til tennis.
Utfall sideveis

Y oppover

Hensikt: Bedre
mobiliteten i ryggsøylen
og hoften, samt kontroll
over knær

Hensikt: Bedre
styrken i øvre del av
ryggen og skulderen

Gjør dype sidesteg til
hver side med kne over
tå
2 x 8 utfall til hver side

Hev armene i Ymønster med strake
arm og press
skulderbladene
sammen
10-12 repetisjoner

Utfall med rotasjon

Roing

Hensikt: Bedre
mobiliteten i ryggsøylen
og kontrollen i hofter og
knær

Hensikt: Bedre
styrken i skulderen
og øvre del av ryggen

Ta et skritt og gjør en
knebøyning med kne
over tå
Roter overkropp med
strake armer

Dra strikken bakover
med lave skulder
Klem skulderbladene
sammen
10-12 repetisjoner

2 x 8 utfall til hver side

Tåhev

Nedtrekk

Hensikt: Bedre
mobiliteten i hælsenen

Hensikt: Bedre
styrken i skulderen
og øvre del av ryggen

Varier mellom å ha
strake og lett bøyde
knær, stå på begge ben
eller på ett ben
2 x 10 hev

Hold strikken bak
hodet med skulderbreddes avstand
Strekk strikken og
klem skulderbladene
sammen
10-12 repetisjoner

Worlds greatest stretch
Hensikt: Bedre mobiliteten i ryggsøylen og skulderen
Stå i utfallsposisjon
Plasser samme hånd som ben på innsiden av det fremste benet, og løft den
motsatte armen rett opp
2 x 5-7 til hver side

