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ETEENPÄINLUISTELUUN LÄhTö
•  Katse ylhäällä pelissä
•  Painon pudottaminen alas
•  Jalkojen avaaminen “salmiakki”-muotoiseen asentoon - luistimet V-asentoon
•  Voimakas ylävartalonoja eteenpäin
•  Ensimmäiset 3-4 potkua päkiävoittoisesti edeten
•  Käsien ja jalkojen vastavuoroinen rytmitys tehostaen vartalon liikeketjua

SUora ETEENPÄINLUISTELU
asento
• Katse ylhäällä pelissä
• Polvikulma ~ 90 astetta
• Ylävartalo kallistuu säären suuntaisesti eteenpäin 
• Käsien ja jalkojen rytmikäs eteenpäin suuntautuva liike

Potku - liuku
• Painon siirtäminen potkun aloittavan jalan päälle (liun alkuvaihe)
• Puristus sivulle (liun keskivaihe) ja työntö sivulle takaviistoon (liun loppuvaihe)
• Liikeketju (pakara ojentaa lantion - reisi ojentaa polven - pohje ojentaa nilkan)

Palautus
• Luistimen palautus lähellä jäätä vartalon keskilinjan alle
• Luistimen ensikontakti jäähän ulkoterällä
• Jalkaterä ja polvi samassa linjassa vartalon alla
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PySÄhTymINEN ETEENPÄINLUISTELUSTa
•  Katse ylhäällä pelissä
•  Painon keventäminen nopealla pudotuksella alas
•  Jalkojen ja ylävartalon kääntö sivuittain menosuuntaan
•  Jalat hartian leveydellä eri tasoissa toisiinsa nähden
•  Hartialinja vaakatasossa jään suuntaisesti
•  Painopiste sisä- ja ulkoterällä keskiosalle painottuen

KaarrELUISTELU ETEENPÄIN

asento
• Katse ylhäällä pelissä - hartialinja jään suuntainen
• Polvikulma ~ 90 astetta
• Ylävartalo kallistuu säären suuntaisesti eteenpäin kehän sisään 
• Käsien ja jalkojen rytmikäs eteenpäin suuntautuva liike

Potku - liuku
• Painon siirtäminen potkun aloittavan jalan päälle (liun alkuvaihe)
• Ulomman jalan puristus sivulle (liun keskivaihe) ja työntö sivulle (liun loppuvaihe)
• Sisemmän jalan potkun loppuvaiheessa työntö sivulle (ylösalaisin Y-kirjainta muistuttava asento)
• Liikeketju (pakara ojentaa lantion - reisi ojentaa polven - pohje ojentaa nilkan)

Palautus
• Ulomman jalan luistimen palautus lähellä jään pintaa potkaisevan jalan luistimen etupuolelta kehän sisälle
• Sisemmän jalan luistimen palautus potkaisevan jalan luistimen takaa kehän sisälle (”haukkaa iso pala jäätä”)
• Sisemmän jalan luistimen kontakti jäähän ulkoterällä ja ulomman jalan sisäterällä
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TaaKSEPÄINLUISTELU
• Taaksepäinluistelun lähtö voi tapahtua joko ”normaalein” sivulle suuntautuvin työnnöin  

tai askeltamalla ristiin ensimmäisten potkujen aikana

Lähtö
•  Katse ylhäällä pelissä
•  Painon pudottaminen alas
•  Jalat hartian leveydellä eri tasoissa toisiinsa nähden
•  Painon siirtäminen potkaisevalle jalalle
•  Ulommaisen jalan sisäterällä C- muotoinen potku
•  Käsien ja jalkojen vastavuoroinen rytmitys tehostaen vartalon liikeketjua
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SUora TaaKSEPÄINLUISTELU

asento
• Katse ylhäällä pelissä
• Polvikulma n. 90 astetta
• Ylävartalo kallistuu säären suuntaisesti eteenpäin 
• Käsien ja jalkojen rytmikäs eteenpäin suuntautuva liike

Potku - liuku
• Painon siirtäminen potkun aloittavan jalan päälle (liun alkuvaihe)
• Puristus etuviistoon (liun keskivaihe) ja työntö sivulle (liun loppuvaihe)
• Liikeketju (pakara ojentaa lantion - reisi ojentaa polven - pohje ojentaa nilkan)

Palautus
• Luistimen palautus jäätä pitkin vartalon keskilinjan alle
• Luistimen ensikontakti jäähän ulkoterällä
• Jalkaterä ja polvi samassa linjassa vartalon alla
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KaarrELUISTELU TaaKSEPÄIN

asento
• Katse ylhäällä pelissä - hartialinja jään suuntainen
• Polvikulma ~ 90 astetta
• Ylävartalo kallistuu säären suuntaisesti eteenpäin kehän sisään 
• Käsien ja jalkojen rytmikäs eteenpäin suuntautuva liike

Potku - liuku
• Painon siirtäminen potkun aloittavan jalan päälle (liun alkuvaihe)
• Ulomman jalan puristus sivulle (liun keskivaihe) ja työntö sivulle (liun loppuvaihe)
• Sisemmän jalan potkun loppuvaiheessa työntö sivulle (ylösalaisin Y-kirjainta muistuttava asento)
• Liikeketju (pakara ojentaa lantion - reisi ojentaa polven - pohje ojentaa nilkan)

Palautus
• Ulomman jalan luistimen palautus lähellä jään pintaa potkaisevan jalan luistimen etupuolelta kehän sisälle
• Sisemmän jalan luistimen palautus potkaisevan jalan luistimen takaa kehän sisälle (”haukkaa iso pala jäätä”)
• Sisemmän jalan luistimen kontakti jäähän ulkoterällä ja ulomman jalan sisäterällä

PySÄhTymINEN TaaKSEPÄINLUISTELUSTa
• Katse ylhäällä pelissä
• Painon keventäminen nopealla pudotuksella alas
• Jalkojen avaaminen “salmiakki”-muotoiseen asentoon - luistimet V-asentoon
• Voimakas ylävartalonoja eteenpäin tulosuuntaan
• Jalat hartian leveydellä samalla tasolla toisiinsa nähden
• Jarrutus sisäterillä päkiöille painottuen
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KÄÄNTymINEN ETEENPÄINLUISTELUSTa TaaKSEPÄINLUISTELUUN 
• Katse ylhäällä pelissä
• Potkaissut jalka aukaisee lantion samalle puolelle
• Ylävartalo kääntyy rintamasuuntatilanteeseen
• Painon keventäminen nopealla pudotuksella alas
• Toinen jalka toimii käännöksen aikana tukena - nopea kontakti jäähän
• Potkaissut jalka tuodaan vartalon alle valmiina toiseen potkuun
• Luistelun jatkaminen taaksepäin luistellen
• Käsien ja jalkojen vastavuoroinen rytmitys tehostaen vartalon liikeketjua

KÄÄNTymINEN TaaKSEPÄINLUISTELUSTa ETEENPÄINLUISTELUUN
• Katse ylhäällä pelissä
• Potkaissut jalka aukaisee lantion samalle puolelle
• Ylävartalo kääntyy rintamasuuntatilanteeseen
• Painon keventäminen nopealla pudotuksella alas
• Jalkojen avaaminen ”salmiakki”-muotoiseen asentoon - luistimet V-asentoon
• Toinen jalka suorittaa potkun liikkeen suuntaa
• Luistelun jatkaminen eteenpäin luistellen
• Käsien ja jalkojen vastavuoroinen rytmitys tehostaen vartalon liikeketjua
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vaUhTIkääNNöS
• Katse ylhäällä pelissä
• Painon keventäminen nopealla pudotuksella alas
• Jalat hartian leveydellä eri tasoissa toisiinsa nähden - sisempi jalka liikettä johtaen
• Hartialinja vaakatasossa jään suuntaisesti
• Ylävartalon kierto menosuuntaan
• Paino sisemmän jalan ulkoterän keskiosalla - käännöksen puolen välin jälkeen jalan ojentuminen vastakkaiseen suuntaan
• Paino ulomman jalan sisäterän keskiosalla - käännöksen puolessa välissä jalan tuonti etukautta yli ristiin menosuuntaan

PUoLUSTajaN KÄÄNNöS
• Katse ylhäällä pelissä
• Rintamasuunta tilanteeseen
• Painon keventäminen nopealla pudotuksella alas
• Kantapäiden kääntö liikkeen suuntaan käännöksen puolen välin jälkeen
• Luistelun jatkaminen taaksepäin luistellen

 

LaITahyöKKÄÄjÄN KÄÄNNöS  
• Katse ylhäällä pelissä
• Painon keventäminen nopealla pudotuksella alas 
• Kantapäiden kääntö liikkeen suuntaan
• Jalat hartian leveydellä eri tasoissa toisiinsa nähden
• Hartialinja vaakatasossa jään suuntaisesti - rintamasuunta tilanteeseen
• Paino ulomman jalan sisäterän keskiosalla - potku vastakkaiseen suuntaan ja jalan tuonti etukautta yli ristiin
• Paino sisemmän jalan ulkoterän keskiosalla - potku vastakkaiseen suuntaan
• Luistelun jatkaminen eteenpäin luistellen


