Träning tillsammans med partner/vän
Det här är ett träningsprogram som du kan genomföra tillsammans med
en partner/vän.
Som uppvärmning kan du göra nr. 1 alternativ valfri egen övning så som
att springa på stället, göra benböj, burpees eller liknande.
Gör sedan varje övning i 30-60 sekunder och vila kort mellan
övningarna. Gör övningarna 2-3 varv.
Ha skoj tillsammans! <3

1

Box - hookar, luftslag mot partner
Person 1 står i utgångsposition med
händerna framför ansiktet,
underarmarna intill kroppen, med lätt
böjda knän. Person 1 slår mot den
andre personens handflator som står
med handflatorna inåtvända, stilla eller
i rörelse för att ge person 1 variation i
hookarna.
ATT TÄNKA PÅ: Vrid den böjda
armbågen så den är parallell med
golvet. Vrid med höft och fot på
slagsidan. Armen ska följa med i en
cirkelrörelse när du vrider höften.

2

Benböj med partner
Stå i grundposition framför varandra
och greppa varandras händer/armar
och luta kroppen bakåt med sträckta
armar. Utför ett synkront benböj till
önskat djup. Pressa upp och upprepa.
ATT TÄNKA PÅ: Observera att hålla
rak rygg genom rörelsen. Ned med
rumpan, upp med bröstet.

3

Dips och bordet
Den ena personen ställer sig i bordet
med en högt hållen höft och anspänt
säte. Händernas placering kan variera
beroende på vad som känns bäst för
just dig, fingrarna riktade framåt, bakåt
eller utåt. Den andra personen ställer
sig med ryggen emot och placerar sina
händer, med fingrarna riktade rakt
fram, på den första personens knän
och sänker sig sedan ned tills
armbågarna är i 90-graders vinkel.
Armarna pressas sedan upp till helt
raka armbågsleder.
Har du utsträckta ben blir övningen
tyngre, om du böjer knäna blir den
lättare.

4

Goodmornings och bicepscurl med partner
Person 1 står upprätt och håller om
armbågarna/armarna på person 2 som
står med överkroppen fälld framåt över
höften med rak rygg och raka eller lätt
böjda knän (beroende på rörlighet).
Person 1 pressar upp armarna mot
bröstet medans person 2 "hänger"
emot som motstånd. Repetera.
Att tänka på: Person 1 bör hålla bålen
anspänd och ta ut rörelsen endast i
armarna. Person 2 bör ha rak rygg
genom hela rörelsen.

5

Jägarsits, jägarvila - rygg mot rygg
Jägarvila eller jägarsits är en statisk
övning som utmanar benstyrkan. Viktigt
att man inte fuskar i denna övning utan
använder rätt teknik genom att sitta
med knän och höft i 90-graders vinkel, i
detta fall mot en rygg. Se till att synka
varandra och pressa både skuldror och
ryggslut mot varandra. De 90-graders
vinklarna ska hållas under hela
övningen.
Hur länge klarar ni? Det är betydligt
jobbigare än man kan tro och redan
efter några sekunder/minuter,
beroende på hur vältränad man är,
börjar benen darra av ansträngningen.

6

Planka med handklapp mot partner
Stå i armhävningsposition framför
varandra med huvudet mot partner.
Stabilisera kroppen och klappa
partnerns hand, höger växelvis vänster.

ATT TÄNKA PÅ: Dra in naveln mot
ryggraden och ha kontroll över
korsryggen.
LÄTTARE: Knäläge

7

Raka benkast med partner
Den ena ligger på rygg med raka ben
upphävda från golvet och med
händerna greppade om den andres
vrister. Den andre står vid huvudänden
och puttar benen framåt, medan
personen som ligger använder
magmuskulaturen till att motverka
rörelsen och rör benen upp till
utgångsläget igen.

8

Box - hookar mot partner i dragläge
Sitt på golvet framför varandra med
böjda ben och lås fast fötterna i
kompisens ben och fötter. Runda
överkroppen bakåt tills du hamnar i ditt
"dragläge" (det känns i magen). Häng
kvar i ditt dragläge och från boxstans,
boxa sida till sida. Tänk dig att du har
två mitsar på varsin sida om dig att slå
mot.

9

Omvända flyes med partner
Stå på knä med det andra benet i ett
utfallsteg med överkroppen fälld över
benet och med armarna under låret.
Din partner står bakom dig med
händerna mot dina armbågar. Pressa
upp armarna medans din partner håller
emot, upp till nittio graders vinkel rakt
ut från kroppen. Håll emot ner till
utgångsläget när din partner pressar.
Repetera.
Att tänka på: Armarna ska gå rakt ut
från kroppen.

10

Sit ups med handklapp
Sitt på golvet framför varandra med
böjda ben och lås fast fötterna i
kompisens ben och fötter. Runda
överkroppen bakåt. Sätt fingrana i
golvet ovanför huvudet för större
utmaning eller placera händerna på
bröstet. Kom tillbaka upp med hjälp av
en stark bukmuskulatur och utför en
synkron sit-up med handklapp mot din
vän.

11

Omvänd burpee med partner
1. En person står upp (alternativt
startar från ryggläge). Den andra
personen sitter framför och håller om
sin kompis vader som stöd.
2. Från stående lägger personen sig
ner och för armarna ovanför huvudet.
Rörelsen ska ske kontrollerat med hjälp
av bukmusklerna, både på vägen ner
och upp.
3. Med kraften ifrån bålen tar den
aktive sig upp till utgångsläget, med så
lite hjälp utav armarna som möjligt.

