Träna med kroppen som redskap
Gör varje övning i 30-60 sekunder, och vila kort mellan övningarna.
Alternativt gör du alla 10 övningar utan paus och vilar efter första varvet.
Upprepa 2-3 varv.

1

Benböj hopp
Utgå ifrån huksittande position med
anspänning i benen. Gör ett explosivt
hopp genom att räta på benen. Landa
mjukt och gå ned till startposition.

2

Knäböj med tåhäv
Stå med höftbredds avstånd mellan
fötterna. Gå upp på tå. Sänk dig
därefter ned i ca 90 graders vinkel i
knäled genom att böja i höft och knä
medan du står på tå. Pressa dig upp till
startpositionen igen.

3

Utfall
Stå med händerna i midjan. Det aktiva
benet placeras med ett stort steg
framför det andra, i höftbredd. Böj dig
ned till ungefär 90 grader i knäled.
Lägg vikten på det främre benets häl
och se till att knät inte skjuts framför
tårna. Pressa dig upp med hjälp av det
främre benet. Gör X antal repetitioner
och byt sedan ben, alternativt arbeta
höger växelvis vänster ben. Håll
överkroppen upprest och blicken riktad
framåt under hela rörelsen.

4

Snett utfallssteg bakåt
Korsa den ena foten bakom den andra
genom att ta ett stort snett utfallsteg
bakåt. Håll kroppen så upprätt som
möjligt och se till att det främre benets
knä inte skjuts framför tårna. Pressa
dig tillbaka upp med hjälp av det främre
benet och byt ben.

5

Utfall med överkroppsrotation
Stå höftbrett. Ta ett stort kliv framåt
eller bakåt och för händerna ut över det
främre benet genom att rotera i
överkroppen. Återgå till startposition
genom att trycka ifrån med främre
benet. Upprepa för motsatt sida.
Övningen kan också göras med valfritt
redskap i händerna.
Att tänka på: Kliv som på räls, inte i
linje, så blir det lättare för balansen.
Efter klivet, skjut fram höften och sänk
dig rakt ner. Notera att knät inte skjuts
fram över tån i nedre läget.

6

Draken
Stå på ett ben. Luta överkroppen
framåt med kontrollerat neutral/rak rygg
samtidigt som det fria benet rörs
bakåt/uppåt. Stoppa rörelsen när
kroppen är i en rak linje, som ett T.
Armarna sträcks ned mot golvet, eller
utåt sidan för balansstöd. Kom därefter
tillbaka till stående position. För större
utmaning för upp ena knät framför dig
som ett sista steg i rörelsen.

7

Walking push up
Ta ett djupt andetag. Andas ut, dra in
naveln mot ryggraden och låt händerna
vandra ner längs låren medan du böjer
dig framåt. Andas in och känn att det
sträcker i baksidan av låren. Andas ut
och vandra framåt med händerna och
sänk höfterna tills kroppen är rak och
du är redo att utföra en armhävning.
Gör 1-3 armhävningar genom att böja
och sträcka armarna. Håll armbågarna
tätt intill kroppen. Vandra tillbaka mot
fötterna och rulla upp till utgångsläget.

8

Enbens höftlyft
Ligg på rygg med fötterna i höftbredd
nära sätet. Spänn rumpan och
lårmuskulaturen och lyft bäckenet och
nedre delen av ryggen. Sträck ut det
ena benet så det blir en förlängning av
låret. Håll i 3-5 sek. och återgå till
utgångsläget. Byt ben.

9

Skalbaggen - Dead bug
Ligg på rygg med 90 graders vinkel i
axel-, höft- och knäled. Arbeta
diagonalt genom att sänka ner höger
arm och vänster ben, växla arm och
ben. Observera att ryggslutet inte
släpper från underlaget genom
rörelsen, genom att aktivera
bukmuskulaturen.

