
TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

CIRKELPASS: Utför varje övning i 45 sek, vila 15 sek. Så många varv du hinner och vill.

För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar
av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort 
ett program som du lätt kommer igång med. De här övning-
arna kan du göra var som helst, hemma i vardagsrummet  
eller i sommarstugan om du fortfarande har semester.

Vill du ha mer specifik träning för att förbättra sensommarens 
golfsving eller löpning finns särskilda program för detta i 
Maries bok Träning som funkar (© Miro förlag).
Där kan du  testa din styrka, rörlighet och spänst för att 
se vad just du behöver träna.

utrustning: 
- Någon form av tyngd. Har du hantlar använder du dem, 
annars går det lika bra med PET-flaskor fyllda med sand eller 
vatten alternativt stenar i lagom viktklass.

- Liggunderlag eller badlakan. 
- Snöre eller hopprep.
- Istället för balansplatta kan du välja att stå på ett ben eller 
konstruera en balansplatta genom att ta en bräda och lägga 
på en sten.

gör så här: Utför varje övning i 45 sekunder. Gör alla övningar 
i en följd med cirka 15 sekunder mellan varje övning. I övnin-
gar där du arbetar med en sida i taget gör du både höger 
och vänster sida innan du går vidare till nästa övning. Vila 2-3 
minuter och upprepa cirkeln ytterligare ett varv. Börja och 
avsluta varvet med 2 minuters hopprep.
För bästa effekt; träna 2-3 gånger/vecka

tidsåtgång: 30 minuter

(1) Hopprep

(7) Knäböj med axelpress 
och tåhävning

(2) Armhävnings-
gång

(4) Utfallssteg

(8) Plankan

(10) 
Torrsim

Utför varje övning 

i 45 sekunder: 

Vila och byt övning under 
15 sekunder.

(9) Sit-ups med 
samtidigt 
benlyft

(5) Stående 
på balansplatta 
med axellyft 
åt sidan

(3) “Båten” 
med 
rotation

(6) Stående rodd 
med en hand 
och rotation



1. Hopprep
gör så här: Börja hopprepsträningen utan hopprep för att 

det inte skall gå för fort.

Hoppa med båda benen höftbrett isär. Landa lätt och 

fjädrande med mjuka knän. 

tänk på: Landa med knäna i linje med tårna och utan att 

sjunka ihop i överkroppen.

övningen tränar: Spänst för ben.

variation: 

❑ Hoppa på ett ben.

❑ Växla mellan höger och vänster ben.

2. Armhävningsgång
gör så här: Inta armhävningsposition genom att stå på 

knä eller tå med benen höftbrett isär. Placera händerna 

bredvid en viktplatta eller något liknande, axelbrett isär. 

Inta en god hållning genom att dra in sätet under dig 

och gör kroppen lång. Tryck ifrån med händerna i golvet 

för att stabilisera skuldran mot bröstkorgsväggen.

Behåll ryggens position samtidigt som du gör en arm-

hävning. Flytta sedan kroppen till andra sidan genom att 

korsa händerna över viktplattan. Gör ännu en armhäv-

ning på andra sidan och gå tillbaka.

tänk på: Behåll bålens position utan att svanka eller 

”hänga” i ryggen. Kontrollera också så att inte skulder-

bladen ”vingar ut” eller dras upp mot öronen. 

Börja gärna med att göra armhävningarna i knästående 

för att få in rätt teknik. Snyggast armhävningar gäller!

övningen tränar: Bål- och skulderstabilitet. Styrka i bröst-

musklerna och triceps.

redskap: Viktplatta eller något liknande.



3. »Båten« med rotation
gör så här: Sitt på golvet med knäna böjda och hälarna i 

golvet.  Inta en god hållning genom att dra sätet något 

under dig och förläng kroppen. Luta bak kroppen med 

bibehållen hållning och sträck ut armarna. Håll ihop 

händerna. Med utsträckta armar, vrid bålen åt sidan så 

långt du kan med bibehållen hållning. Vrid tillbaka och 

över åt andra sidan.

tänk på: Se till att det inte bara är armarna som vrids åt si-

dan utan hela bålen. Så fort du tappar hållningen, avbryt 

övningen.

övningen tränar: Stabilitet i bålen under rotation. Styrka i 

sneda magmusklerna.

redskap: Mjuk matta.

variation: Du kan försvåra övningen genom att samtidigt 

som du vrider bålen och armarna även lyfta fötterna och 

flytta dem i motsatt riktning.

Du kan göra övningen tyngre genom att hålla en vikt i 

händerna eller genom att lyfta benen över en upphöjning.

4. Utfallssteg
gör så här: Stå med fötterna höftbrett isär. Inta en god 

hållning genom att dra sätet något under dig och gör 

kroppen lång.

Lyft knät upp mot bröstet som om du skulle kliva över 

ett hinder, ta ett steg framåt och bromsa rörelsen neråt.

Vänd rörelsen när vinkeln i både främre och bakre knät 

är 90 grader.

Drag tillbaka främre benet till startpositionen.

tänk på: När du landar, se till att du har en rät linje genom 

kroppen, från huvudet och ner genom det bakre benet 

och att varken knät tappas in mot mitten eller höften ut 

åt sidan.

övningen tränar: Säte samt fram- och baksida lår.

redskap: Använd – om du vill – skivstång på axlarna, en 

vikt på bröstet eller hantlar i händerna. Det går bra att 

göra övningen helt utan vikter också.



5. Stående på balansplatta med axellyft 
åt sidan
gör så här: Stå med fötterna höftbrett isär på balansplatta. 

Gör ett axellyft åt sidan. Börja med armarna något utan-

för kroppen och vänd i höjd med axeln.

Öka svårighetsgraden genom att stå på ett ben. Dra sä-

tet något under dig och gör kroppen lång. Håll balansen. 

Utmana balans och stabilitet ytterligare genom att lyfta 

en arm i taget.

tänk på: Enbensvarianten: se till att höften på ståbenet inte 

åker ut åt sidan. 

övningen tränar: Balans. Styrka axlar. Stabilitet i höft och 

knä.

redskap: Viktplattor eller hantlar, balansplatta eller Bo-

suboll, alternativt står du bara på ett ben och använder 

PET-flaskor som vikter, eller struntar helt i vikter. 

6. Stående rodd med en hand och 
rotation
gör så här: Stå med fötterna höftbrett isär. Ta ett stort kliv 

bakåt och fäll överkroppen framåt så att bakre benet 

och ryggen bildar en rät linje. Inta en god hållning ge-

nom att dra sätet något under dig och gör kroppen lång.

Låt armarna hänga rakt ner med vikten i händerna.

Utför en roddrörelse genom att dra bak skulderbladet 

och låta armen följa med. Arbeta nära kroppen. Samtidigt 

som du drar armen uppåt, rotera kroppen så långt du kan 

med bibehållen hållning. 

Du kan arbeta med en sida i taget och då ta stöd med 

handen mot knät för att avlasta ryggen. Du kan också 

välja att växla och göra varannan repetition med höger 

och varannan med vänster sida.

övningen tränar: Musklerna mellan skulderbladen, breda 

ryggmuskeln, baksida axel samt bålens roterande musk-

ler. Bålstabilitet.

redskap: Viktplatta eller hantel – om du vill.



7. Knäböj med axelpress & tåhävning
gör så här: Utförs som knäböj men när du går ner har 

du en vikt på bröstet med armarna böjda och tätt intill 

kroppen. När du går upp stöter du vikten mot taket och 

sträcker ut armarna samtidigt som du går upp på tå.

tänk på: Med armarna ovanför huvudet måste du arbeta 

extra mycket med att hålla bålen stabil. Kontrollera att 

du inte svankar.

övningen tränar: Säte, fram- och baksida lår samt vader, ax-

lar och triceps.

redskap: Skivstång, viktplatta eller hantel – om du vill.

8. Plankan
gör så här: Stå med knäna höftbrett isär och armbågarna i 

golvet rakt under axeln. Blicken i golvet. Dra in sätet un-

der dig och gör kroppen lång. Tryck armbågarna i golvet 

för att stabilisera skuldran mot bröstkorgsväggen. Håll 

kvar. 

För att avancera övningen, välj att gå upp på tå och 

eventuellt sträcka ut en arm eller ett ben.

övningen tränar: Stabilitet i bål och skuldra.

redskap: Mjuk matta.

  



9. Sit-ups med samtidigt benlyft
gör så här: Ligg på rygg med böjda knän och fötterna i 

golvet. Inta en god hållning genom att dra sätet något 

under dig och gör kroppen lång.

Håll en viktplatta eller hantel med utsträckta armar i 

golvet bakom huvudet.

Pressa ner svanken i golvet och dra upp knäna mot ma-

gen samtidigt som armarna går upp och möter benen. 

Knäna hamnar mellan armarna. Arbeta lugnt och kon-

trollerat. Stanna rörelsen när knäna når bröstet och vik-

ten fötterna.

tänk på: Se till att hålla ryggen stabil utan att svanka när 

du går tillbaka med armar och ben till startpositionen.

övningen tränar: Bukmusklerna. Rörlighet i höft och axlar. 

Bålstabilitet.

redskap: Mjuk matta, viktplatta, hantel eller annan vikt, 

stav eller golfklubba. Använder du stav eller golfklubba 

stannar du rörelsen när knäna når bröstet och du kan 

sätta staven under fotsulorna.

10. Torrsim
gör så här: Ligg på magen  med armarna och benen ut-

sträckta. Blicken i golvet.

Aktivera sätet och gör kroppen lång så att benen, 

överkroppen och armarna lyfter något från golvet.

Håll en vikt i ena handen. Transportera denna ner till 

sätet och möt med andra handen, hela tiden med ut-

sträckta armar. Byt vikten till andra handen. Transportera 

vikten upp till startläget ovanför huvudet. 

tänk på: Försök hålla kroppen i en stabil position utan att 

svänga fram och tillbaka.

övningen tränar: Säte, baksida lår, rygg, muskler mellan 

skulderblad och baksida axel. Rörlighet axelled.

redskap: Viktplatta eller hantel – eller PET-flaska.


