
Vi har satt ihop ett 30-minuters träningspass som du kan utföra själv eller tillsammans med en vän/familjemedlem.
Kör hårt!
Instruktioner:
De 6 första övningarna är uppvärmning. Uppvärmningen ska du köra 2 varv av.
Programmet innehåller sedan 5 benövningar, 3 övningar för överkroppen och 3 bålövningar.

 
 

1. Boxning
Stå med en axellängds avstånd mellan fötterna och
armarna i boxningsposition framför kroppen. Boxa
genom att sträcka ut varannan arm med knutna händer
framför kroppen.
Varaktighet: 30 sek

 
 

2. Boxning med spark
Stå på en matta med en höftbredds avstånd mellan
fötterna och händerna i boxningsposition. Boxa i luften
med varannan arm. Variera genom att använda olika
slag och sparkar framåt.
Varaktighet: 30 sek

 
 

3. Indianhopp
Hoppa framåt på växelvis höger och vänster ben -
indianhopp! Övningen kan göras svårare genom att du
försöker att hoppa högt och landa mjukt.
Varaktighet: 30 sek
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4. Hoppande knäböj
Starta i en stående position.
Böj i knäna och berör golvet med händerna.
Hoppa upp med maximal kraft från knäböj positionen och
sträck armarna upp över huvudet.
Varaktighet: 30 sek

 
 

5. Höga knälyft på stället
Stå med parallella fötter. Spring på stället på tårna med
höga knälyft samtidigt som du använder armarna.
Varaktighet: 30 sek, Hastighet:         km/h

 
 

6. Sprattelgubbe

Varaktighet: 30 sek

 
 

7. Knäböj mot en vägg
Stå med ryggen mot en vägg och placera benen en bit
framför den. Gå ned i sittställning och håll denna position.
Försök att hålla positionen så länge du orkar, och vila
därefter lika länge innan du upprepar.
Set: 3 , Reps: 15
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8. Jägarvila mot vägg
Stå med ryggen lutat mot en vägg. Sätt dig ned till 90
grader i höfter och knän medan du stadigt lutar dig mot
väggen i en såkallad jägarvila. Bli stående i positionen.
Returnera till utgångspositionen genom att skjuta dig upp
längst väggen.
Varaktighet: 1 min 0 sek

 
 

9. Split Squat (utan vikter)
Stå med bakre ben på en bänk och en hantel i varje
hand. Sänk dig ned tills du har ca 90 graders vinkel i det
främsta knät och pressa dig uppåt till utgångsposition
igen. Knä och tår ska peka rakt fram och ryggen hålls rak
under hela övningen. Tänk på att lägga all vikt på hälen. 
Set: 3 , Reps: 10-12

 
 

10. Bäckenlyft m/knästräck
Ligg på rygg med böjda knän. Knip rumpan och lyft
bäckenet och nedre delen av ryggen från underlaget. Håll
denna ställningen och sträck det ena benet. Håll i 3-5
sek. och sänk långsamt tillbaka. Upprepa med motsatt
ben.
Set: 3 , Reps: 15

 
 

11. Prisoner squat jumps
Starta i en stående position med händerna bakom
huvudet. Fötterna hålls i en axelbredds avstånd och
ryggen hålls neutral. Starta rörelsen genom att sätta dig
bakåt som i en djup knäböj. När du kommer ned i
bottenpositionen med höften under knät hoppar du upp
så högt du kan. Håll en neutral rygg genom hela
övningen och ha tyngden på hälarna.
Set: 3 , Reps: 12

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=11786

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=8616

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=711

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=8819

Elite Trainers Malmö AB
Hemmaträning  
Av: Micke Ohlsson

ExorLive.com 2020-03-13 @ 20:22 Sida 3 av 5 Visa video

https://exorlive.com/video/?

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=11786
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=11786
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=8616
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=8616
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=711
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=711
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=8819
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=8819
https://exorlive.com/video/?ex=8666,8667,3269,10306,10308,8669,599,11786,8616,711,8819,7500,29,11954,272,781,8346&culture=sv-SE


 
 

12. Utåtföring av armar längs vägg
Stå med ryggen mot en vägg. Böj lite i armbågarna och
håll handryggarna mot väggen. Drag skulderbladen
samman och lite neråt. För armarna längs väggen helt
upp över huvudet och därefter tillbaka ner till
startposition.
Set: 3 , Reps: 20

 
 

13. Armhävningar
Lägg dig med händerna på golvet, axelbrett isär. Spänn
mage och rumpa så att ryggen hela tiden är i linje med
resten av kroppen. Sänk långsamt kroppen ned mot
golvet och pressa tillbaka, utan att böja i höften. Titta ner
i golvet under hela övningen.
Set: 3 , Reps: 12

 
 

14. Dips mot bord eller stol
Placera händerna på en bänk eller ett bord bakom dig.
Sänk kroppen genom att böja i knäna. Kom tillbaka till
utgångsställning. Rörelsen ska vara smärtfri.
Set: 3 , Reps: 15

 

15. Situps med benlyft
Ligg på rygg med benen lyfta ovanför golvet och armarna
längs sidan. Dra knäna mot bröstet samtidigt som du
lyfter överkroppen mot knäna. Sträck ben och rygg och
upprepa övningen.
Set: 3 , Reps: 20

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=7500

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=29

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=11954

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=272

Elite Trainers Malmö AB
Hemmaträning  
Av: Micke Ohlsson

ExorLive.com 2020-03-13 @ 20:22 Sida 4 av 5 Visa video

https://exorlive.com/video/?

https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=7500
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=7500
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=29
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=29
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=11954
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=11954
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=272
https://exorlive.com/video/?culture=sv-SE&ex=272
https://exorlive.com/video/?ex=8666,8667,3269,10306,10308,8669,599,11786,8616,711,8819,7500,29,11954,272,781,8346&culture=sv-SE


 

16. Plankan
Stå på tårna och armbågarna och finn neutralställningen i
ryggen och bäckenet. Aktivera den nedersta och djupaste
delen av magmuskulaturen och tryck naveln in mot
ryggraden.
Varaktighet: 1 min 0 sek

 
 

17. Liggande benlyft
Ligg på rygg med raka ben och armarna nedåt längs
siden lite utanför kroppen. Håll benen så raka som
möjligt under hela övningen. Lyft benen uppåt till
horisontellt läge, spänn magmusklerna samtidigt som du
lyfter sätet lite uppåt från golvet. Sänk långsamt nedåt
igen tills benen nästan nuddar golvet och repetera.
Set: 3 , Reps: 15
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