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Styrka: ca 40 min 
 
Uppvärmning: 5 min 
Huvuddel: 30 min 
Avslutning: 5 min 
 
Utrustning: 

 Yoga matta/liggunderlag/filt. 
 Runda miniband att ha runt knäna. 
 En höjd exv. bänk/stol att placera både händer på i dips samt fötter på i crunch. 
 Vattenflaska!! 

Alla övningar går dock att anpassa helt utan utrustning också! 
Eftersom det till stor del enbart är din egen kroppsvikt du jobbar med så gäller det att du håller 
ett riktigt högt tempo genom hela huvuddelen för att ändå utmana musklerna så hårt du kan! 
 
Uppvärmning: 
Börja gå på stället och öka successivt innan du går på nedanstående övningar ca 1 min på varje 
övning: 
http://ovningsguiden.se/sido-steg-i-3-varianter/ 
http://ovningsguiden.se/touch-steg-i-3-varianter/ 
http://ovningsguiden.se/spark-i-baken/ 
http://ovningsguiden.se/hoga-knan/ 
http://ovningsguiden.se/upphopp/ 
 
Dags för huvuddelen 25/30 min: 
Du kommer jobba likt en ”tabata-cirkel” i 5 olika block, där varje block består av två övningar som 
du växlar mellan. 
Alternativ 1: Jobba 30 sek, vila 15 sek x4 ggr/övn, vilket innebär 8 rundor/block innan du direkt 
byter till nästa block och upprepar samma procedur. Vilket innebär 6 min jobb/block = totalt 30 
min. 
Alternativ 2: Jobba 30 sek, vila 15 sek x3 ggr/övn, vilket innebär 6 rundor/block. Vila 30 sek 
mellan varje block innan du upprepar samma procedur på samtliga block, vilket innebär 5 min 
jobb/block = totalt 25 min. 
 
Block 1: Fokus ligger på stora muskelgrupper såsom ben, rumpa & bål men involverar också 
armpendling vilket gör att du kickar igång både hjärna med koordination samt hela kroppen & får 
upp ett rejält flås direkt. 
http://ovningsguiden.se/gunde-svan-hoppande-utfall/ 
http://ovningsguiden.se/utfall-m-knalyft-och-armpendling/ 
 
Block 2: Fokus på första övningen är armar och andra övningen är rumpa/ben. 
http://ovningsguiden.se/smala-armhavningar-pa-dack/ - utförs på tå eller knä. 
http://ovningsguiden.se/knaboj-m-gummiband/ - utförs med eller utan gummiband runt knäna. 
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Block 3: Fokus på första övningen är enbent ben-styrka & -stabilitet, och på andra övningen är det 
mer skulderblad- och axel-styrka & -stabilitet. 
http://ovningsguiden.se/bulgariska-utfall/ 
http://ovningsguiden.se/dips-pa-bank/ 
 
Block 4: Fokus på din core, med extra fokus mage på första och rygg på andra övningen. 
http://ovningsguiden.se/crunch-med-fotter-upp/ 
http://ovningsguiden.se/rotations-rygglyft/ 
 
Block 5: Fokus ligger på att hålla ihop i bålen i första övningen samtidigt som du pumpar slut på 
hela dig själv i andra övningen. Ett tufft sista block, men det är också det sista du gör! 
http://ovningsguiden.se/plankan-m-benlyft/ 
http://ovningsguiden.se/burpee-variant-3/ 
 
Avslutning 5 min: Låt pulsen sjunka medan du sträcker ut både fram- och baksida ben, sätet, 
armar, gärna ett par stretchar för rygg och sidan av kroppen. Tänk på att fylla på med mycket vatten 
framför allt innan och efter passet, men också under passet om du hinner!   
 
Alternativ på stretch följer här nedan 
Ben: 
http://ovningsguiden.se/hamstring-stretch/ 
http://ovningsguiden.se/iliopsoasstretch/ 
http://ovningsguiden.se/quadricepsstretch-framsida-lar/ 
http://ovningsguiden.se/fjarilen/ 
 
Säte/rumpa: 
http://ovningsguiden.se/gluteusstretch-satet/ 
http://ovningsguiden.se/stretch-sate-hoftoppnare/ 
http://ovningsguiden.se/nalsogat-satesstretch/ 
 
Rygg: 
http://ovningsguiden.se/latissimusstretch-ryggen/ 
http://ovningsguiden.se/kuta-rygg/ 
http://ovningsguiden.se/rotation-i-rygg/ 
http://ovningsguiden.se/sidostretch-i-barnets-position/ 
http://ovningsguiden.se/sittande-framatfallning-halvfjaril/ 
 
Axel/bröst/armar: 
http://ovningsguiden.se/axel-brost-stretch/ 
http://ovningsguiden.se/stretch-brostoppnare/ 
 


