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Parkour är en träningsform som handlar om att ta 
sig från plats A till plats B på ett så snabbt och kon-
trollerat sätt som möjligt. Detta gör utövaren med 
ett enda redskap, nämligen kroppen. 
 
De förklaras också som en vilja och förmåga att 
skapa den mest kompletta versionen av dig själv. 
Den är därför helt fri från graderingar, uttagningar, 
rivalitet och tävlingar i någon form. Utövaren trä-
nar för att nå sitt bästa jag med fokus att utveckla 
sig själv fysiskt, mentalt och emotionellt. 

  
a parkour life 

I dessa nedanstånde filmer följer vi Chris Rowat. 
En utövare som i tre filmer förklarar hur man trä-
nar för att utvecklas och bli starkare samt hur han 
själv lever ut sporten. 
ep.1                  ep.2               ep.3 

 
 

 
Varje QR-kod länkar till  en film som har med ämnet att 

göra. Med hjälp av en app på din mobil scannar av QR-koden 
för att ta del av innehållet.. 

(Sök QR på din mobila appbutik)  

 

VAD ÄR PARKOUR?  
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H I S T O R I A  
 
Parkourens rötter härstammar så långt bak som 
före första världskriget. En fransk flottofficer, 
Georges Hebert, mötte olika urinvånare i bland 
annat Afrika och uppmärksammade att dessa män-
niskor, utan moderna träningsformer, visade på 
imponerande styrka och smidighet. Han tog med 
sig sina observationer tillbaka till Frankrike, där 
han med inspiration från antikens Grekland och 
Rom utvecklade "Le Methode Naturelle" (Den 
Naturliga Metoden).	
	
Herberts träningssystem kom att användas inom 
den franska militären där det fokuserades på både 
fysisk och mental utveckling. Methode naturelle 
kom även att utvecklas till ”parcours du com-
batant”, vilket direktöversatt till Svenska blir ”mili-
tärhinderbana”.   
 
Detta tränings- och tankesätt adopterades av 
Raymond Belle, en ung soldat som under vietnam-
kriget behövde använda det han lärt sig för att ta 
sig ur farliga och svåra situationer under kriget. 
 
Det var tillslut denna tanke som blev grundstenen 
för vad som idag kallas för Le Parkour.  
 
Le parkour, freerunning eller L’Art du Déplace-
ment började utövas under 80-talet i Lisses, en av 
Paris mindre förorter.  Yamakasi var den första 
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”parkourgruppen” som bestod av Yann Hnautra, 
Chau Belle, David Belle, Laurent Piemontesi, 
Sébastien Foucan, Guylain N'Guba Boyeke, Char-
les Perriere, Malik Diouf och Williams Belle. 
 
Ordet freerunning myntades i den brittisk doku-
mentärfilmen Jump London som sändes 2003 för 
att sälja in träningsformen till en engelsktalande 
publik.  
 
Med ursprung från Vietman, Paris och London så 
har nu parkouren spridit sig från något smått till 
något större. Föreningar har skapats, vänskapsband 
knutits samman och fler väljer att bli en del av ge-
menskapen. Just idag finns totalt åtta parkourhallar 
och tjugo parker bara Sverige. Det ser jag som en 
väldigt stark indikation på att parkouren framtid 
ser ljus ut.  
 
Under senare år har allt fler av Gymnastikförbun-
dets medlemsföreningar startat träning inom 
parkour/freerunning. Parallellt med detta har grup-
per/föreningar bildats utanför gymnastik-förbundet. 
Ett önskemål växte då fram och med det även tan-
ken om att göra något större och bättre för alla 
aktiva inom parkouren. Av denna anledning fick då 
Gymnastikförbundet i slutet av 2012 ekonomiskt 
stöd av Riksidrottsförbundet för att ha som mål att 
utveckla parkour och freerunningrörelsen i Sve-
rige. Detta projekt bidrog då med över 15.000 nya 
medlemmar och 150 nya föreningar, och sporten 
växer sig idag kraftigare än någonsin. 
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F I L O S O F I N 
 
Parkour handlar om mycket 
mer än att bara ta sig över hin-
der. Utövare får med tiden en 
helt ny syn på sin omgivning. 
Det som tidigare har varit hin-
der och svårigheter förvandlas 
istället till en lekplats full av möjligheter och krea-
tivitet.  
 

det är bara fantasin som sätter 
gränserna 
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VAL AV KLÄDER 
 

Inom parkour ska du klä dig i det som känns bäst 
och som du kan röra dig smidigast i. Vanligast an-
vänder utövare mjukisbyxor, en skön tröja som 
samt ett par träningsskor.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FÖRBEREDELSER 
 

 
Val 
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U P P V Ä R M N I N G 
 

Att göra kroppen varm och redo 
inför passet är viktigt och är av 
säkerhetsskäl en obligatorisk del 
av parkouren. Det förbereder 
både kropp och sinne för det 
som komma skall samtidigt som 
det reducerar risken för skador. En uppvärmning 
inom parkour bör därför alltid innehålla stort fo-
kus på muskler, leder samt sinne. 
 
Se filmen länkad i QR-koden för en 10-minuters 
uppvärmning lämplig för parkour. 
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SÄKERHET  
 
Den viktigaste delen inom parkour är att vara nog-
grann med sin egen säkerhet. Precis som vilken 
annat sport som helst så innebär även parkourträ-
ning risker för skador.  
 

försök att inte göra 
för mycket, för snabbt 

 
Det tar tid för kroppen att anpassa sig till de rörel-
ser parkouren utsätter kroppen för. Låt träningen 
och utvecklingen ta sin tid.  

 
träna på mark-nivå 

 
Den större delen av träningen äger rum på marken 
då det är där de mest intressanta parkourplatserna 
finns. Våga dig på andra nivåer när du känner dig 
mer säker på vad du behärskar inte behärskar. 
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undersök alltid platsen du 
ska träna på 

 
När du tränar är det viktigt att ingenting går sön-
der eller att du själv skadar dig. Testa därför alltid 
om underlaget håller för det du ska göra.  
 

våga fråga om hjälp 
 
Att börja träna själv kan vara svårt. Det är därför 
en fördel att träna tillsammans med någon erfaren 
som kan hjälpa en att komma igång på rätt sätt. En 
god utövare/ledare inom parkour bör besitta dessa 
egenskaper: 
 
1. Tränar gärna utomhus året om.	
2. Tänker på säkerhet.	
3. Tar hänsyn till utövarens individuella förutsätt-
ningar. 	
4. Låter utövaren utvecklas i sin egen takt. 
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l a n d n i n g a r 
 

Att lära sig landa rätt är bland det viktigaste att 
fokusera på i början av sin parkourträning. 
 
Parkour involverar mycket hopp - över, under, 
uppför och nerför föremål, vilket utsätter kroppen 
för stora krafter. Landningstekniken är därför 
avgörande för att minska skaderisken i din träning. 
 

 
tystnad 

 
Ju tystare en landning är, desto bättre. När musk-
lerna absorberar kraften i landningen så förhindrar 
utövaren att skelettet och lederna tar emot all 
kraft och går sönder. Landar utövaren tyst är det 
ett bevis på att den gjort en bra landning utan ska-
dor.  

 
andas  

 
Andas ut precis när du når marken så hjälper du 
kroppen att slappna av och ta emot kraften som 
beskrivet ovan.  

GRUNDERNA 
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framdynan av foten  

 
Utan undantag, ska varje landning ske på den 
främre delen av foten. Landar du på dina hälar eller 
på hela foten så är risken stor att du skadar både 
knän och ländrygg. Landar du istället på främre de-
len av foten gör det mindre ont!  

 
var lugn 

 
När du landar ska du heller inte spänna dig. Krop-
pens anatomi är elastisk så om du är mjuk i land-
ningen så absorberar du kraften bättre.   

 
 
 
 
 
 
 

hoppet (precisionshopp) 
 

Det kommer dyka upp många situationer när du 
måste använda ett hopp för att komma vidare. Det 
du måste känna till då är de olika hoppen, som alla 
är explosiva, snabba och kontrollerade. 
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I så kallade precisionshopp så står du stilla på plats 
A för att sedan hoppa till plats B. Här når du bäst 
resultat genom att utnyttja hela kroppen. Andas in 
innan hoppet för bästa möjliga spänst, böj dig ner, 
swinga armarna och sträck på dig samtidigt som du 
hoppar till B.  
 
Bäst resultat får du genom att kombinera hoppet 
med en bra landning.  
 

rolls 
 

Rollen används vid landingar för att 
minska skaderisken. Till skillnad från 
gymnastikens kullerbytta utförs rol-
len snett, från ena axeln till motsatt 
skinka. Detta skyddar huvud, nacke 
och ryggrad.   
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RÖRELSETEKNIKER 
& VAULTS 

 
Inom parkour kallas tekniken att ta sig över hinder 
för vaults, och det finns då hur många vaults som 
helst. I varje vault ges mer fart och momentum om 
du tar avsats längre ifrån hindret.  
 
safety vault 
I denna vault använder du dig 
av en hand och en för att ta dig 
över. Detta blir då ett väldigt 
säkert och stabilt sätt att ta sig 
över ett hinder på.  
 
speed vault 
Denna vault är steg två efter 
step vault då denna utesluter 
att du nuddar hindret med fo-
ten. 
 
pop vault  
Pop vault är en vault du använ-
der när hindret är för högt för 
att göra en vanlig vault.  
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lazy vault 
Lazy är lik dash i utförandet, men 
insteget mot hindret sker från 
sidan. Handen närmast hindret 
placeras samtidigt som benen 
swingas över. Därefter placeras 
även nästa hand för att skjuta ifrån hindret. 
 
kong/monkey vault 
I denna kraftfulla vault så dyker 
du mot hindret med händerna 
före. För att få ut bästa möjliga 
resultat så placerar du händerna 
så nära den bortre kanten som 
möjligt.  

 
dash vault 
I motsats till kong vault går föt-
terna över hindret först. Däreft-
er placeras händerna på hindret 
strax innan landingen. 
 
 
turn vault 
Denna rörelse har många funkt-
ioner. Dock är den främsta att 
hjälpa dig ta dig över ett hinder 
där du är osäker på höjden på 
andra sidan hindret.  
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swinging laché 
Denna rörelse används för att 
röra dig mellan två objekt 
ovanför dig. Hemligheten för 
att få denna så bra som möjligt 
är att använda hela kroppen 
när du svingar dig.  
 
wall run 
Efter en snabb ansats, hoppa 
och placera en fot i midjehöjd 
på väggen och tryck ifrån 
uppåt. Används för att ta sig 
över höga hinder. 
 
dive rolls 
Diverolls används för snabbt 
och effektivt dyka över ett hin-
der. Efter dyket sker landning-
en i en roll utan att sätta i föt-
terna. 
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ett parkourpass bör innehålla dessa 
delar:  
 
1. ett mål  
2. uppvärmning och uppmjukning av 
hela kroppen 
3. tekniskt arbete 
4. assisterande del  
5. styrketräning 
6. stretch 
7. avslut och återhämtning

TRÄNINGSUPPLÄGG 
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1 . Börja med att berätta om dagens pass, vad 
som kommer hänga och vad målet med dagen 
kommer vara.  
 
Tips: Om någon är helt ny i gruppen så kan en bra 
idé vara att ställa en öppen fråga som ”Vad är 
parkour?” och låta någon i gruppen svara.  
 
2. Övergå sedan till uppvärmning när hela krop-
pen inkluderas. Både leder och de muskelgrup-
per som ska användas tillsammans med ett mo-
ment som får deltagarna att bli varma är en gedi-
gen uppvärmning.  
 
Tips: Eftersom Parkour inkluderar hela kroppen kan 
en bra idé vara att be deltagarna blunda eller stå på 
tå. Detta för att värma upp en av de viktigaste de-
larna i kroppen, nämligen sinnet.   
 
3. När kroppen är uppvärmd är det dags. Med 
målet i fokus är teknikerna och utförandet som 
tar sin del i passet.  
 
Tips: Var noga med detaljer. En utövare utvecklas 
mycket snabbare om den får feedback på vad hen 
kan göra bättre istället för att bara höra att det går 
bra eller ser snyggt ut hela tiden.  
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4. Tekniken är nu på plats och det är dags för att 
låta dem öva självmant samtidigt som en coach 
tar sin plats och hjälper till där det behövs.  
 
Tips: Parkour handlar till stor del om att vara kreativ 
och ta reda på vad man kan göra med sin kropp. 
Det är därför viktigt att uppmuntra dem till att träna 
på egen hand, utanför passet och med vänner.  
 
5. Efter huvudmomenten är en fysisk del viktigt. 
Detta för att orka mer, hoppa längre, bygga en 
starkare och tåligare kropp samt att nå våra mål 
snabbare. 
 
Tips: För att bli bättre inom parkour bör utövaren 
spendera mycket tid på kroppsviktsövningar. En bra 
övning här kan vara att låta deltagaren hitta någon 
som är i samma storlek som den själv för att sedan 
jobba med att bära varandra på ryggen, kör skott-
kärran och massa mer. Detta är både kul och tungt.  
 
6. Om allt gått bra har nu deltagarna både lärt 
sig nya saker inom parkouren och har på ett sätt 
också deltagit i en fysisk del som får dem att bli 
starkare till nästa pass.  Passet avslutas med 
stretch och summering av dagen. 
 
Tips: Kroppen mår som bäst om den får i sig det 
den behöver. Påminn därför deltagarna att få i sig 
rikligt med näring så de blir starkare till nästa pass. 
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INSPIRATION

people in motion 
Parkour dokumentär 

out of time                   
En film som handlar om att leva i 
nuet och göra det bästa av varje 
sekund. 
david belle 
Intervju med David Belle 

jump london  
Filmen som myntade namnet 
freerunning 
sebastian foucan 
Intervju med Sebastian Foucan 
fear  
Ted Talk med Sebastian Foucan 
om rädslor och hur vi omfamnar 
dem istället för att fly.  
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SLUTORD 

 
Parkour är ett sätt att leva samtidigt som det är 
ett sätt att röra sig på. Det är ett sätt att tänka 
samt ett konstnärligt sätt att få svar på vad du 
kan göra med kroppen och sinnet du lever i.  
Vi har nu kommit till slutet av denna korta men 
lärorika handbok i parkour. Vi vet nu att det inte 
är en träningsform med tävlingar, måsten och 
regler. Det är du själv som bestämmer var, när 
och hur din utveckling ska ske, ingen annan.  
 
För många handlar parkouren om att utforska 
sin själv psykiska och fysiska potential. De försö-
ker ta reda på vad de besitter för form av räds-
lor, vad de har för gränser och hur de sedan ska 
klara av att kontrollera och övervinna dem. De 
repeterar detta, hundra gånger om för att sakta 
men säkert utvecklas till det bättre. 
 
Denna handbok har nu fokuserat på de viktigaste 
delarna för att kunna ge dig och andra runt om-
kring dig en tydligare grund på vad du behöver 
fokusera på för att ge dig själv en bra start i din 
träning.  

 
Innan du ger dig ut och testar på det du precis 
läst så vill vi påminna om detta, nämligen att för-
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söka se din omgivning som en möjlighet till ut-
veckling och träning. För med en tydlig bild på 
vad du kan göra så kommer du känna harmoni 
och bli påmind hur underbart det är att vara le-
vande och fri för att kunna göra precis det du 
vill.  
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UTBILDNING 
 

Om du vill lära dig ännu mer om 
parkour så kan du anmäla dig till 
våra parkour/freerunning kurser. 
I kurserna blandar vi teori med 
praktiskt lärande i form av sä-
kerhet, metodik, träningsupplägg 
och passningsteknik samt hur strukturerad trä-
ning kan minska skaderisken. Vi går även igenom 
hur man är en bra ledare och förebild för andra. 
 
Steg 1 kurserna är en heldagskurs (10 timmar) 
och består av praktisk kunskap med inslag av en 
teoretisk del medan steg 2 är en hel helg (18 
timmar).   
 
Scanna ovanstående QR-kod för att komma till 
gymnastikförbundets utbildningssida. 
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