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Backéus Sports nyhetsbrev #8 
Hur man ställer in fotsparken för att uppnå optimal position 

Hej! 
 
Den här veckan ska vi nörda in oss på riktigt och gå 
igenom hur man ställer in fotsparken (fotplattan) och 
vad det kan göra för skillnad i tekniken. 
 
Generellt gäller, för att fötterna ska sitta bra, mindre 
fötter – höj fotsparken (1) och större fötter – sänk 
fotsparken (2). 
Men, du kan behöva sänka positionen på fötterna om 
du har svårt att komprimera kroppen (upplever att det är 
stelt på vägen fram) eller höja om du kommer för långt 
fram så att rumpan slår i hälarna. 
Det som lätt händer om du är stel (vilket har mycket att 
göra med att du kopplar fel muskler, men det kommer i 
senare nyhetsbrev) är att du krökar ryggen för att 
komma längre i varje drag (3). Du tappar den starka 
positionen och kompenserar därför genom att börja 
draget med armar/rygg istället för ben.  
Det som oftast händer om du har fotsparken för långt 
ner är att du lätt kommer för långt in med slejden 
(sitsen) och slår i hälarna. Detta kan också leda till att 
du krummar ryggen för att komma fram till isätt, eller så 
hamnar du i en bakåtlutad position (4). Kraften går då 
genom armar/rygg och inte ben. 
Hitta en position på fotsparken där underbenen är 
ungefär vinkelräta mot golvet med kroppen i en stark, 
lite lätt framåtlutad, position (5). Avslappnad och stark i 
bålen och sträck på dig genom att räta upp bröstryggen. 
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