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 Bryggan
Ligg på rygg. Sätt underbenen i var sin slinga. Övningen blir tyngre ju längre ut mot fötterna du 
sätter slingorna. Slingorna ska vara ca 30 cm ovanför golvet. Lägg armarna utmed kroppen, hand-
flatorna ner mot golvet. Spänn magen och lyft höfterna upp till en rak kroppsställning genom att 
trycka nedåt med benen och spänna rumpan. Undvik att svanka nedre delen av ryggen. Håll 
ställningen 5 sekunder. Svårare övning: Lägg armarna i kors på bröstet.

Bryggan

Arne Blitz, 66, 
pensionär.

– Jag började 
träna redcord 
för att jag ville 
slå längre i golf. 

Hade det hjälpt det norska 
golfproffset ”Tutta” så kanske 
det kunde hjälpa mig. Jag tog 
kontakt med en redcord-tera-
peut som gjorde olika tester. 
Sedan fick jag ett träningspro-
gram som jag kört på egen 
hand på ett gym. Träningen har 
gått ut på att stärka bål, axlar 
och armar. Nu känner jag mig 
mycket rörligare, smidigare 
och jämnstarkare. 

– Målet för vintern är att 
träna minst 100 pass så att jag 
blir redo för kommande golf-
säsong. Även om problemet 
att slå för kort är avhjälpt är jag 
övertygad om att redcord kan 
hjälpa mig att utvecklas vidare 
som golfare. 

Alexandra Bryd-
sten, 38, balett-
dansös på Kung-
liga operan. 

– Jag har alltid 
haft bra grund-

styrka men efter en stor knä-
skada, två graviditeter och lite 
andra småskador hade jag ont 
i både rygg och, konstigt nog, i 
det oskadade knäet. Glenn Billby, 
redcord-terapeut, började 
med att testa vilka muskler och 
vilken sida på kroppen som jag 
var svagast på. Därefter fick jag 
göra rörelser för att få igång 
kommunikationen mellan min 
hjärna och de små stabilise-
rande musklerna runt ryggen, 
bålen och knäna. 

– Vi riktade in oss på att få 
bort knäsmärtan och det tog 
två månader. Även mitt rygg-
onda försvann fast vi inte 
”behandlat” det. Genom att 
koppla på musklerna i rätt 
ordning behövde ryggen inte 
kompensera och då försvann 
smärtan. I dag känner jag mig 
starkare i kroppen än någonsin, 
trots att jag börjar närma mig 
slutet av min karriär.

6 övningar som ger en bra bålstab ilVi blev hjälpta 
av redcord! Repetera varje övning 4–6 gånger i 3–4 set. 

Hur ofta: 3 gånger/vecka. Hur länge: Hela programmet tar ca 20 minuter. Tänk på: Om du skakar under övningen är 

Superman 
Stå på knä. Sätt underarmarna i var sin slinga, 
90 grader i armbågarna. 

Spänn magen och luta dig framåt genom att lägga 
vikten på armarna. Håll ställningen 5 sekunder. 
Tänk på: Att inte svanka i ryggen. 

 Bryggan med rotation
1 Ligg i samma startposition som bryggan. 
Ha ett ben fritt, det andra i en slinga. 

2 Gå upp i brygganposition. Se till att ha det fria 
benet i samma position som benet i slingan. 4
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Snöängel 
Ligg på rygg och lägg överarmarna i var sin slinga med handflatorna upp mot taket. Lyft överkroppen upp från golvet genom att pressa 
armarna nedåt. Flytta armarna så långt upp mot huvudet du orkar utan att sjunka ned med överkroppen. Gå tillbaks med armarna till 
utgångsposition. Sänk överkroppen mot golvet. Tänk på: Att inte använda magmusklerna. Slappna av i hals och nacke.
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Snöängel 
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b ilitet, fin hållning och motverkar ryggproblem 

3 För det fria benet rakt ut till sidan medan du roterar 
höften ned mot golvet. 

4 Lyft upp höften igen tills det fria benet rör vid repet. 
Tänk på: Att hålla axlarna stilla. Det är höften som ska rotera. 

Dynamisk crunch
Ligg på mage. Sätt underbenen i varsin slinga. Slingorna ska vara cirka 
30 cm ovanför golvet. Stöd överkroppen på underarmarna. Det ska vara 
90 grader i armbågen. Spänn magen och lyft upp till en rak position. 
Dra sedan knäna mot bröstet så att du blir som ett upp- och nedvänt V. 
Håll emot på vägen ner. Tänk på: Att inte röra överkroppen framåt.

Plankan 
Ligg på mage. Sätt underbenen i var sin slinga. Slingorna 
ska vara cirka 30 cm ovanför golvet. Stöd överkroppen 
på underarmarna. Det ska vara 90 grader i armbågen. 
Spänn magen och lyft upp till en rak position (planka). 
Håll ställningen 5 sekunder. 

det ett tecken på att de djupa stabiliserande musklerna är för svaga eller att nervsystemet försöker få till samspelet mellan musklerna. Fortsätt att träna 
så kommer det att försvinna så småningom. Obs! Får du ont under eller efter träningen bör du uppsöka en redcord-terapeut.
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