
FIT FOR
BIKE-FIGHT!

8 x EFFEKTIv FysIOcORE TRænInG 

BIKEFIT InTROduKTIOn OG TEam sKy OplEvElsER 

vEd cyKElmEKanIKER THOmas KOusGaaRd

TIRsdaG dEn 4. FEBRuaR FRa Kl. 18.00 - 19.00.

dEREFTER TRænER vI TIRsdaG FRa Kl. 17.30-18.30

TRænInG FOR mOTIOnIsTER TIl

RacERcyKEl, mOunTaInBIKE OG TRIaTHlOn

HOs FysIOdanmaRK HERnInG



FIT FOR BIKE-FIGHT ”sTyRK dIn cORE” TRænInG

Sted og opstart

Tirsdag den 4. februar fra kl. 18.00 – 19.00, 
derefter træner vi tirsdag fra kl. 17.30-18.30

Træningen foregår i FysioDanmark Herning 
nye lokaler på Viborgvej 97.

Henvender sig til udøvere på Racercykel, 
MountainBike og Triatleter.

8 x effektiv FysioCore træning

Bikefit introduktion og Team Sky oplevelser 
ved cykelmekaniker Thomas Kousgaard, 
Kibæk Cykler.

Pris kr. 960.-

TEam FysIOcORE
Team FysioCore - indhold og beskrivelse 

Både landevejscykling og mountainbike stiller krav til din kropsstamme: 
Ryg- og mavemusklerne.

Dit styrketræningsprogram skal både indeholde øvelser for underkroppen 
samt core træning. En veltrænet core muskulatur gør dig til en stærkere og 
mere udholdende cykelrytter. Du får også en bedre holdning på cyklen, når 
det er dine mave- og rygmuskler og ikke dine arme og skuldre, der bærer 
overkroppen.

Styrk din coremuskulatur med diverse styrkeøvelser

Noget af det bedste du kan gøre for dig selv og din cykeltræning, det er 
at styrke din coremuskulatur. Den helt store fordel ved en stærk core ift. 
cykling er, at du får mere ud af hver enkelt tråd i pedalerne.

Derudover vil en stærk core også medvirke til, at graden af smerte efter 
mange timer i sadlen vil være markant minimeret. Der er altså ganske god 
grund til at styrke din core forud for et langt cykelløb.

Med et Bikefit kommer du rigtig langt

Uanset om du skal træne op mod et 300 km cykelløb eller du ”blot” ønsker at cykle 
30 km fire gange om ugen, så er et bikefit en super god investering. Et bikefit går 
helt konkret ud på, at du får indstillet din cykel 100% efter din krop.

På den måde sikrer du, at du får det bedste ud af dit tråd samtidig med, at den 
optimale position på cyklen minimerer risikoen for skader. Og en af de altover-
skyggende fordele ved et bikefit er, at du kommer til at sidde mere komfortabelt, 
hvilket i den grad vil kunne mærkes, når du cykler langt. 

Thomas Kousgaard har været cykelmekaniker for Team Sky, i cykelsportens abso-
lutte superliga. Han har haft tæt samarbejde med Chris Froome og andre profes-
sionelle cykelryttere. Han vil fremvise hans metode og fremgangsmåde indenfor 
Bikefit og fortælle om hans oplevelser med Team Sky og de mange internationale 
cykelløb. Der vil være en super skarp pris på at få gennemført en Bikefit hos Tho-
mas, som er medejer af Kibæk Cykler.

Du kan få tilskud af Danmark på kr. 472,-
(samlet pris kr. 488,-)



Kroppens kerne

Et korset af muskler stabiliserer din krop og holder de indre organer på plads: 
Ryg- og mavemuskler og til dels også bækken-, bryst- og nakkemuskler.

Alle de store og små muskler i kropskernen skal være stærke, for at du får 
det optimale ud af din træning, og for at du kan holde til hverdagens tunge 
løft. Ellers kan du få ondt i ryggen.

Hvis nogle af musklerne i dit korset er svage, kan du komme til at udføre nogle 
bevægelser på en dårlig måde, som på sigt giver dig smerter eller skader.

Formålet med kerne- eller core-træning er, at du kan holde kroppens strukturer 
i den sikreste og mest effektive stilling for de funktionelle krav, du stiller til dem.

Det er ikke bare dine ben, der skal være stærke, når du cykler. Det skal dine 
ryg- og mavemuskler også.

Hver gang du træder i pedalerne, rykker de stærke muskler på benets for- 
og bagside i dit bækken.

Din ryg og mave skal stabilisere bækkenet, så det ikke tilter til en af siderne, og så 
kræfterne bruges det rette sted: Nemlig på at træde og trække pedalerne rundt.
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”Hugger” du med overkroppen?

Er dine ryg- og mavemuskler ikke stærke nok, kommer du til at ”hug-
ge” med overkroppen, når du cykler, eller du tilter fra side til side.

”Prøv at sidde roligt med overkroppen. Så økonomiserer du med 
kræfterne og forbedrer din balance”.

”Stærke ryg- og mavemuskler giver udholdenhed. Er de ikke stær-
ke nok, kan de ikke yde det, de skal, over længere tid. Musklerne 
bliver trætte, og så må du cykle langsommere og får måske smer-
ter fra led eller muskler”.

MTB: Træning er nødvendig

Hos udøvere indenfor mountainbike kræver de mange løft fra sad-
len, at kroppens kerne er veltrænet og kan absorbere alle de stød, 
der går gennem kroppen.

Er musklerne ikke stærke nok, vil du typisk skifte stilling ofte og få 
ondt. En full suspension-cykel hjælper, fordi den absorberer mange 
stød, men det er ikke nok: Ryg- og mavemuskler skal trænes. Det 
medfører også mere kraft til baghjulet og mere dynamisk kørsel 
gennem terrænet.



Mærk forskel på én måned

FysioCore træningen vil give dig et boost til årets cykel sæson. Kom godt i gang.

”Det tager kun 10 minutter om dagen at træne ryg og mave. Resultatet er 
større udholdenhed på cyklen og mere glæde ved at cykle, fordi du kan 
mærke, at du bliver hurtigere og stærkere. Det er godt givet ud”.

Vidste du at …

Okklussions træning af lårets muskler og Leg Press (Squat) er bevist 
effektfuld efter en god cykeltur (interval/udholdenhed) eller spinning 
træning. Dette øger ens styrke og trådkraft i cykelpedalerne.
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Team FysioCore 

Tager udgangspunkt i coretræning (muskelkorset), men hvor der også 
vil være stående øvelser samt evt. brug af små redskaber, som Redondo 
bolde, Kettlebells og Træningselastikker. På denne time arbejdes hele 
kroppen igennem i funktionelle bevægemønstre med fokus på ”core sta-
bilitet”.

Træning giver kroppen en positiv effekt på flere punkter, bl.a. ved at:

• Forbedre muskulær styrke og udholdenhed

• Øge kroppens fysiologiske processer, som f.eks. kondition og fedtforbrænding

• Give større indsigt i kroppens bevægelser på cyklen

• Forbedre evnen til at klare udholdenhedsidræt

• Forøge egne ressourcer, både fysisk og mentalt

• Forebygge skader og nedbringe gener i bevægelsesapparatet



Viborgvej 97 · 7400 Herning

Tlf. 97 22 32 36 · Mail: info@fysiodanmarkherning.dk

www.fysiodanmarkherning.dk

Information

Team FysioCore er din mulighed for at træne med andre lige-
sindede, som bare godt kan lide at sidde på deres cykel, men 
som måske også har et mål med deres træning. 

Skulle du have lyst til at være med på Team FysioCore og har du 
evt. supplerende spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte 
fysioterapeut og fysisk træner:

Vi glæder os til at tage imod dig på holdet – og der er altid plads 
til én mere, som er bidt af en gal racercykel eller MTB.

Karsten Møller 
Mail: karsten@fysiodanmarkherning.dk

Tlf.: 97 22 32 36 ved tilmelding.
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