
Träna med minibands
Ett träningsprogram med minibands som du kan utföra hemma eller på
resande fot. Allt som behövs är minibands, med fördel med olika
motstånd då det kan behövas för de olika övningarna.  
 
Gör varje övning i 30-60 sekunder, vila 20 sekunder mellan varje övning.
Gör 2-4 varv.  
 

1 Knäböj med miniband

Stå med höftbredds avstånd med
benen och ett minband runt båda
knäna, fötter/knän lätt utåtroterade. Böj
dig ned så djupt du kan med behållen
rak rygg. Ha spänning i gummibandet
genom hela rörelsen så att du undgår
att knäna faller in mot mitten. Pressa
dig upp till utgångspositionen igen.

2 Krabbgång med miniband

Starta i en så djup knäböjsposition som
du behärskar. Gå sidledes från sida till
sida. Håll tyngdpunkten lågt genom
hela övningen.



3 Höftlyft med miniband

Trä på bandet under eller ovanför
knäna och lägg dig på rygg. Placera
fotsulorna på golvet och sträck ut
armarna åt sidorna. Håll en anspänning
i bandet genom hela rörelsen genom
att pressa utåt. Aktivera den nedersta
och djupaste delen av
magmuskulaturen, sug in naveln mot
ryggraden. Lyft bäckenet upp från
golvet tills du ligger på skulderbladen
och kroppen är rak. Spänn rumpan,
håll positionen i en sekund och sänk
sätet igen. 
Tips! Har du svårt att aktivera sätet så
föreställ dig att du ska knipa fast en
tiokrona mellan skinkorna.

4 Kickbacks med miniband

Placera bandet runt vristerna. Stå med
ett mjukt knä medan du lyfter den
andra foten från marken och sparkar
den kontrollerat bakom dig. Håll benet
ganska rakt och böj foten så att du kör
hälen ”mot väggen bakom dig”. Böj inte
framåt för att försöka få benet upp
högre. Höjd spelar ingen roll.  
Förenkla: Ha bandet högre upp på
benet. Stå vänd mot en vägg, stol eller
något du kan balansera dig mot.

5 Stående höftlyft åt sidan med miniband

Ha bandet runt anklarna. För benet ut
åt sidan. Återgå långsamt och upprepa.
Håll kroppen stilla genom hela
rörelsen.



6 Ryggliggande utåtföring av knä med miniband

Ligg på rygg och placera ett
gummiband under knäna. Pressa
knäna utåt samtidigt som korsryggen
pressas ned mot mattan. Håll emot på
tillbakavägen.

7 Pilbågsdrag med gummiband

Håll bandet framför dig med rak arm
(som om det skulle vara en pilbåge).
Sträck bandet genom att låta
armbågen styra armen bakåt samtidigt
som du vrider överkroppen tills
armbågen pekar rakt bakåt. Håll
positionen i några sekunder och släpp
långsamt tillbaka till startställningen.
Upprepa.

8 Enarmslyft åt sidan med miniband

Håll minibandet i båda händerna.
Armen som ska tränas vänds ut till
sidan framför kroppen. Behåll armen
nästintill rak och häv den ut och upp till
axelhöjd medan den andra handen
håller emot gummibandet. Sänk
långsamt tillbaka till utgångspositionen.

9 Enarmsbicepscurl med miniband

Greppa minibandet med båda
händerna framför kroppen. Armen som
håller emot hålls rak och stabil intill
höften, den aktiva armen hålls framför
kroppen. Arbeta dig upp mot axeln
genom att böja i armbågsled.



10 Enarmslyft framåt med miniband

Greppa minibandet med båda
händerna. Den ena handen hålls stabilt
vid höften, den aktiva armen hålls
utsträckt framför kroppen. Lyft den
sträckta armen, upp i höjd med axeln.
Håll axel och skuldra sänkt genom
rörelsen.

11 Sit up twistar i dragläge

Sitt bakåtlutad i "dragläge" med neutral
till krummad rygg, böjda ben och
fötterna i kontakt med golvet. Greppa
ett miniband på sträckta armar framför
bröstet och rotera överkroppen sida till
sida. Håll spänningen i bandet.


