
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Styrketräning 
Välj en belastning där du klarar att utföra 8-10 repetitioner med god 
teknik. Upprepa 2-3 set/övning. Efter 8 veckors regelbunden träning 
kan du stegra övningarna till att utföra den bromsande delen av 
rörelsen i lugnt tempo medan den kraftutvecklande delen av rörelsen 
(i motsatt riktning mot tyngdkraften) utförs så snabbt du kan s.k. 
explosiv styrketräning. 
 
Knäböj/squat 
Gör så här: 
• Stå med fötterna höftbrett isär. Inta en god hållning genom att 

tänka att du skall göra kroppen lång. 
• Utför en knäböj genom böja på benen och sitta bak precis som om 

du skulle sätta dig på en stol. 
• Vänd rörelsen när låren är parallella med golvet och kom tillbaka 

upp genom att pressa fötterna i golvet och sträcka på benen. 
Tänk på: Övningen skall kännas i sätet.  
Håll knät i linje med tån. 
Arbeta med en god hållning och stabil bål så att du varken ökar 
svanken eller fäller ryggen framåt. 
Övningen tränar: Säte samt fram- och baksida lår.  
Redskap: Använd skivstång på axlarna, en vikt på bröstet eller hantlar 
i händerna 
 
Marklyft 
Gör så här: 
• Stå med fötterna höftbrett isär och en skivstång, viktplatta eller två 

hantlar i händerna. Inta en god hållning genom att dra sätet något 
under dig och gör kroppen lång. 

• Fäll överkroppen rakt framåt med bibehållen hållning och lätt böjda 
knän. Låt armarna bara följa med i rörelsen utan att lyfta dem 
framåt. 

• Vänd tillbaka uppåt när du inte kan komma längre ned i rörelsen 
med bibehållen hållning. 

• Kom tillbaka till startläget genom att driva höften framåt och dra in 
skivstången mot låren. Se till att du stannar med bålen stabil utan 
att översträcka bakåt. 

Tänk på: Kontrollera att du har en god hållning med stabil bål utan 
att krumma eller svanka.  



Under rörelsen upp till startposition, fokusera på att det är sätesmuskeln som driver 
höften framåt. Stanna med bålen stabil utan att översträcka bakåt. 
Övningen tränar: Musklerna som sträcker i kroppen; säte, baksida lår och rygg. 
Redskap: Skivstång, viktplatta eller hantlar. 
 
Utfallssteg 
Gör så här: 
• Stå med fötterna höftbrett isär. Inta en god hållning genom att dra 

sätet något under dig och gör kroppen lång. 
• Lyft knät upp mot bröstet som om du skulle kliva över ett hinder, ta 

ett steg framåt och bromsa rörelsen nedåt. 
• Vänd rörelsen när vinkeln i både främre och bakre knät är 90 

grader. 
• Drag tillbaka främre benet till startpositionen. 
Tänk på: När du landar, se till att du har en rät linje genom kroppen, 
från huvudet och ned genom det bakre benet och att varken knät 
tappas in mot mitten eller höften ut åt sidan. 
Övningen tränar: Säte samt fram- och baksida lår. 
Redskap: Använd skivstång på axlarna, en vikt på bröstet eller hantlar i händerna. 
Rodd 
Gör så här:  
• Stå med fötterna höftbrett isär. Inta en god hållning genom att 

dra sätet något under dig och gör kroppen lång. 
• Fäll överkroppen framåt med bibehållen hållning och lätt böjda 

knän. Blicken i golvet. 
• Stanna i den framåtlutade positionen och utför en rodd genom att 

dra ihop skulderbladen och låta armarna följa med i en 
roddrörelse. Tänk att du drar vikten in mot magen och 
armbågarna rakt upp mot taket. 

• Vänd rörelsen när överarmarna passerat kroppen. Upprepa 
roddrörelsen utan att komma upp till stående mellan. 

Tänk på: När du drar armarna mot kroppen är det lätt att tappa 
ryggens position. Var därför noggrann med att behålla bålen stabil 
utan att krumma eller svanka. 
Övningen tränar: Musklerna mellan skulderbladen, breda 
ryggmuskeln, baksida axel. Bålstabilitet. 
Redskap: Skivstång, viktplattor eller hantlar. 
 
 
 
 
 
 
Plyometri 
Hopprep 1- 2 minuter, stegra successivt 
- hoppa på 2 ben 
- hoppa på ett ben 
- växla höger/vänster ben 
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