
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coreträning 
Utför varje övning med fokus på att hålla bålen i ett stabilt läge dvs. 
att du varken sjunker ihop med överkroppen eller ökar svanken. Tänk 
att du gör nacken lång för att hitta rätt position. 
 
”Båten”  
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  
• Vrid bålen så att armarna hamnar vid sidan om kroppen. Byt position på 

armar och ben genom att lyfta fötterna från golvet och vrida bålen. 
• Växla sida. 
• Du kan göra övningen tyngre genom att hålla en vikt i händerna eller 

genom att lyfta benen över en upphöjning till exempel en viktplatta. 
Tänk på: Se till att det inte bara är armarna som vrids åt sidan utan hela bålen. 
Arbeta hela tiden med god hållning. 
Övningen tränar: Stabilitet i bålen under rotation.  
Redskap: Mjuk matta. 
 
Planka med bendrag mot magen 
Gör så här:  
• Stå med knäna höftbrett isär, lätt böjda knän och händerna i golvet rakt 

under axeln. Blicken i golvet. 
• Inta en god hållning genom att dra in sätet under dig och gör kroppen lång. 

Tryck händerna i golvet för att stabilisera skuldran mot bröstkorgsväggen. 
• Håll kvar samtidigt som du drar knät mot samma axel utan att tappa 

bålens position. 
Övningen tränar: Stabilitet i bål och skuldra. Rörlighet i höften. 
Redskap: Mjuk matta.  
 
Liggande bensänkning 
Gör så här: 
• Ligg på rygg med knän i 90 graders vinkel 
• Dra in sätet under dig och gör nacken lång. Kontrollera nu svanken 

samtidigt som du sträcker ut ett ben.  
• Gå inte längre än att du kan hålla kvar bålen stabil utan att öka svanken 
• Se till att hålla kvar motsatt knä i 90 grader under hela rörelsen 
• Växla ben 



Övningen tränar: Bålstabilitet 
Redskap: Mjuk matta 
 
Sidoplanka med benlyft 
Gör så här:  
• Ligg på sidan med böjda knän och armbågen rakt under axeln. Tryck ifrån 

ordentligt med armbågen i golvet och lyft upp kroppen till en god hållning 
så att du inte hänger på armen med överkroppen. 

• Gör kroppen lång och se till att ha en rät linje från huvud till knä.  
• Håll kvar samtidigt som du lyfter det övre benet mot taket och växelvis 

doppar ner det i golvet framför och bakom stödjebenet. 
Övningen tränar: Stabilitet i bål, höft och skuldra. 
Redskap: Mjuk matta. 
Alternativ: Utför övningen med raka ben. 
 
 
 
 
 
Draken 
Gör så här: 
• Stå med fötterna höftbrett isär. Håll en vikt 

med båda händerna i höjd med magen, 
armbågarna intill kroppen. 

• Lyft ena benet tills knät hamnar i linje med 
höften. Inta en god hållning genom att dra 
sätet något under dig och gör kroppen lång. 

• Fäll kroppen framåt, släpp ut vikten rakt ned 
och sträck ut benet rakt bak. Stanna när 
kroppen bildar ett T. Se till att stabilisera 
ryggen och inte lyfta benet för högt. Risken är 
då att du kommer att svanka. Håll blicken i 
golvet. 

• Gå tillbaka till stående, lyft upp knät igen, pressa upp armarna mot taket 
samtidigt som du går upp på tå. 

Tänk på: Håll ryggen stabil utan att krumma eller svanka. Se till att höften på det 
benet du står på inte åker ut åt sidan. 
Övningen tränar: Balans. Styrka baksida lår, vader, axlar och triceps. Stabilitet i 
bål, höft och knä. 
Redskap: Viktplatta eller hantel. 
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