
Uppvärmning med valfria övningar, minst 5 minuter 

Exempel på övningar: Jogg på stället, ”Jumping jacks” (krysshopp), Utfallssteg, Rotera överkroppen i 

sidled, Höga knän, Spark i rumpan, Crawla i luften, Sträck ut sidorna, töj lite innan du startar passet. 

Styrkepasset, ca 30 minuter 

Varje set är 5minuter, sätt en klocka och repetera övningarna tills tiden är ute. Ta någon minuts ställtid för 

att vila, kolla in kommande övningar och dricka mellan seten. Hela passet tar ca 30 minuter, repetera fler 

gånger eller lägg till egna övningar om du vill träna längre. 

Set 1 

10 armhävningar (på fötterna eller knäna) 

10 raka situps 

20 sidoplanka med höftlyft (stå på sidan på armbåge och fötter och kroppen rak. Lyft höften upp och ner, 

10 på varje sida). 

20 skridskohopp (stå på ett ben, hoppa långt åt sidan och återfå balans på andra benet, upprepa) 

Set 2 

20 benböj (stå upp med axelbrett mellan fötterna, böj benen ner till huksittande och upp igen) 

5 Utgående planka (utgå från stående, sätt händerna i golvet framför och gå på dem framåt till ”plankan”, 

gå tillbaka med händerna till stående, repetera. 

20 sekunder snabba fötter (jogga på stället med så korta, snabba steg som möjligt) 

Set 3 

10 raka tåhävningar 

10 sneda tåhävningar (hälarna nästan ihop, tårna pekande utåt) 

10 sneda situps 

10 rygglyft (ligg på mage, lyft på överkroppen så att den inte vidrör golvet under några sekunder) 

Set 4 

20 Plankposition med knäindrag (stå i ”plankan”, dra omväxlande vänster och höger knä mot motsatt 

armbåge, 10 per ben) 

10 höftlyft (ligg på rygg med böjda ben, knäna rakt upp. Lyft rumpan tills höften blir rak) 

5 burpees (växla mellan en armhävning och ett upphopp) alternativt 10 utfallssteg 

Set 5 

10 dips/tricepsarmhävningar (stå på alla fyra med magen uppåt, sänk/lyft kroppen genom att böja på 

armarna) 

10 bensax (sitt bakåtlutad på rumpan, med stöd av armbågarna, saxa benen i luften framför dig, räkna 

varje saxning) 

20 ”kissande hunden” (stå på händer och knän, lyft ena benet. 10 på varje ben) 

10 upphopp eller höga jämfotahopp 

Bra jobbat!!! 

(Du som inte är tillräckligt trött i benen, avsluta med jägarvila (benen 90 grader) valfri tid.) 


