
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rörlighet 
Utför rörlighetsträningen efter träning. Håll varje position 30 sekunder 
och upprepa 3 gånger. ”Grodan gör du 10 x 3 i lugnt tempo som en 
uppvärmningsövning. 
Är det någon struktur du känner är ordentligt stel kan du utföra 
träningen flera gånger per dag. Var dock medveten om att statisk 
stretch (den där du går ut i ytterläge och håller kvar 30 sekunder) kan 
påverka utvecklingen av kraft och spänst i muskulaturen. 
 
Statisk bröstryggsrörlighet 
Gör så här: 
• Ligg på rygg och placera en ihoprullad 

matta/badlakan under bröstryggen. 
• Sträck upp armarna mot taket och för dem sedan 

bakåt upp över huvudet så långt du kan. Håll kvar. 
• Ändra läget på rullen om det känns obekvämt eller om du inte känner att det 

sträcker i ryggen. 
Redskap: Mjuk matta, badlakan. 
 
Statisk stretch av höftböjaren 
Gör så här: 
§ Stå med fötterna höftbrett isär. Ta ett stort kliv bakåt 
§ Driv höften på det bakre benet framåt samtidigt som du 

lyfter armarna upp och över huvudet och sträcker ut bakåt. 
Övningen tränar: Rörlighet i höftböjaren 

 
 
”Grodan”  
• Stå med fötterna höftbrett isär.  
• Runda ryggen, fäll kroppen framåt och sätt händerna i golvet eller på en 

upphöjning (till exempel en step-bräda) framför kroppen. Lyft upp sätet mot 
taket samtidigt som du pressar hälarna i golvet. Känn att det stramar i ryggen 
och i baksidan av låret. 

• Växla nu till att böja på benen, lyfta upp bröstet mot taket och sitta ned på huk 
så långt det går med bibehållen hållning.  Försök dra sätet fram mot händerna. 
Känn att det stramar i vaderna och kanske även i ryggen.  

Övningen tränar: Rörlighet baksida lår, rygg, djupa och ytliga vadmuskeln samt 
fotleden. 
Tänk på: Se till att hålla fotsulan i golvet och att tårna pekar rakt fram när du böjer 
på benen. Se till att runda ryggen, lyfta upp sätet mot taket och hänga ned med 
huvudet när du arbetar med baksida lår och rygg. 



Om du har händerna i golvet kan du i början behöva ha 
hälarna på en upphöjning för att arbeta med en god teknik.  
Redskap: Step-bräda. 
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