
Feelgood

Av: Annika Klingström

GUMMIBAND egen-träning  1-2 ggr/v BASKET
Programmet är tänkt för styrketräning hemma (går bra att göra på gym också förstås). Gummibandsträningen utförs

1-2 gång per vecka i sin helhet efter uppvärmning eller efter basketträning.  Eller så kan

gummibandsstyrkeprogrammet delas i två delar och utföras på två olika dagar.

Del 1 (2-3 set av vardera ben, rygg, bröst + mage och ryggresning, den ena rotationen för bål)

Del 2 (1 set ben, bröst, rygg + 2 set av axel, arm, arm + mage och ryggresning, den andra rotationen för bål).

Se filmerna så du utför övningarna rätt. Det finns även en QR-kod som du kan scanna med din telefon. Smidigt och

enkelt!

Lycka till - PT-Annika

1: Knäböj med gummiband

1-3 set x 20 rep

Stå på ett träningsrep och en höftbredds

mellanrum mellan fötterna. Håll i var ände av

repet och placera händerna på axlarna. Böj dig

ned tills du ha ca 90 graders vinkel i knäna och

pressa dig uppåt till utgångspositionen igen.

Håll ryggen rak under hela övningen. Hälarna i

golvet. Noga med "knä-över-tå".

2: "Stavtag" m/ gummiband

1-3 set x 20 rep

Fäst det elastiska bandet högt upp, t.ex. på en

ribbstol. Ta en ände i var hand och stå med

ansiktet mot ribbstolen. Håll armarna utsträckta

från kroppen och dra dem bakåt. Hållning! Raka

armar från axelhöjd till bakom dig

3: Stående rodd m/gummiband 1

1-3 set x 20 rep

Fäst bandet långt ned. Stå bredbent vänd mot

väggen med ett handtag i var hand. Håll

armarna raka framför kroppen. Dra handtagen

mot magen. Återgå långsamt och upprepa.

Hållning. Nyp ihop skulderbladen.

4: Pilbåge m/gummiband

1-3 set x 20 rep

Håll bandet framför dig med rak arm (som om

det skulle vara en pilbåge). Sträck bandet

genom att föra armen bakåt samtidigt som du

lätt vrider överkroppen tills armbågen pekar rakt

bakåt. Håll positionen i några sekunder och

släpp långsamt tillbaka till startställningen.

Upprepa övningen med motsatt arm.

Se video av dina övningar

https://exorlive.com/video/?ex=8613&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=544&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=557&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=6559&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=8613,544,557,6559,555,10012,577,553,541,528,537,549,701,554,9233,9441&culture=sv-SE


Feelgood

Av: Annika Klingström

GUMMIBAND egen-träning  1-2 ggr/v BASKET
Programmet är tänkt för styrketräning hemma (går bra att göra på gym också förstås). Gummibandsträningen utförs

1-2 gång per vecka i sin helhet efter uppvärmning eller efter basketträning.  Eller så kan

gummibandsstyrkeprogrammet delas i två delar och utföras på två olika dagar.

Del 1 (2-3 set av vardera ben, rygg, bröst + mage och ryggresning, den ena rotationen för bål)

Del 2 (1 set ben, bröst, rygg + 2 set av axel, arm, arm + mage och ryggresning, den andra rotationen för bål).

Se filmerna så du utför övningarna rätt. Det finns även en QR-kod som du kan scanna med din telefon. Smidigt och

enkelt!

Lycka till - PT-Annika

5: Stående bröstpress

m/gummiband

1-3 set x 20 rep

Fäst bandet i ungefär brösthöjd. Stå med

ryggen mot väggen och håll armarna ut åt

sidan, i nivå med bröstet. Ha böjda armbågar

och pressa armarna framåt, samtidigt som du

sträcker ut dem helt. Tänk att du gör en

armhävning!

6: Flyers med band

Fäst bandet i axelhöjd och stå med ansiktet

vänt bort från fästpunkten. Stå i stegposition. Ta

tag i bandet med händerna och håll armarna ut

ifrån kroppen med en lätt böjning i armbågarna.

För armarna framåt och mot varandra med

handflatan först. För långsamt tillbaka och

upprepa.

7: Kryssdrag framåtlutad

m/gummiband

1-2 set x 10+10+10 rep

Ställ dig på mitten av bandet och greppa ett

handtag i var hand så bandet korsas över

fötterna. Lyft armarna åt sidan och uppåt

samtidigt som du trycker ihop skulderbladen.

Håll armarna raka under hela rörelsen.

8: Stående lyft åt sidan

m/gummiband 1

1-2 set x 10+10+10 rep

Stå på mitten av bandet. Låt armarna hänga

längs sidan av kroppen med ett handtag i var

hand. Vänd handflatorna in mot dig. Lyft

armarna ut åt sidan och uppåt, tills de är i höjd

med, eller något ovanför axlarna. Sänk

långsamt tillbaka och upprepa.

Se video av dina övningar

https://exorlive.com/video/?ex=555&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=555&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=10012&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=577&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=577&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=553&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=553&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=8613,544,557,6559,555,10012,577,553,541,528,537,549,701,554,9233,9441&culture=sv-SE


Feelgood

Av: Annika Klingström

GUMMIBAND egen-träning  1-2 ggr/v BASKET
Programmet är tänkt för styrketräning hemma (går bra att göra på gym också förstås). Gummibandsträningen utförs

1-2 gång per vecka i sin helhet efter uppvärmning eller efter basketträning.  Eller så kan

gummibandsstyrkeprogrammet delas i två delar och utföras på två olika dagar.

Del 1 (2-3 set av vardera ben, rygg, bröst + mage och ryggresning, den ena rotationen för bål)

Del 2 (1 set ben, bröst, rygg + 2 set av axel, arm, arm + mage och ryggresning, den andra rotationen för bål).

Se filmerna så du utför övningarna rätt. Det finns även en QR-kod som du kan scanna med din telefon. Smidigt och

enkelt!

Lycka till - PT-Annika

9: Stående axelpress

m/gummiband

1-2 set x 10+10+10 rep

Stå med den främre foten på bandet och håll ett

handtag i var hand. Håll händerna i axelhöjd

med handflatorna vända framåt och pressa upp

tills armarna är raka över huvudet.

10: Stående bicepscurl

m/gummiband 1

1-2 set x 20 rep

Stå på bandet, och håll ett handtag i var hand.

Håll armbågarna stilla och dra upp händerna

mot axlarna. Sänk långsamt och upprepa.

11: Stående tricepspress

m/gummiband 1

1-2 set x 20 rep

Fäst bandet högt upp. Stå med ett handtag i var

hand och med ryggen mot väggen. Håll

händerna strax ovanför huvudet med böjda

armbågar. Pressa underarmarna framåt tills

armarna är helt raka. Håll armbågarna stilla

under hela rörelsen.

12: Stående rotation

m/gummiband 1

Fäst bandet långt upp. Stå med ryggen mot

väggen och och håll i bandet med bägge

händerna så du står med överkroppen vriden åt

sidan. Dra armarna framåt och nedåt i en

golfliknande rörelse till motsatt sida. Återgå

långsamt och upprepa. Byt sida.

Se video av dina övningar

https://exorlive.com/video/?ex=541&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=541&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=528&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=528&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=537&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=537&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=549&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=549&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=8613,544,557,6559,555,10012,577,553,541,528,537,549,701,554,9233,9441&culture=sv-SE


Feelgood

Av: Annika Klingström

GUMMIBAND egen-träning  1-2 ggr/v BASKET
Programmet är tänkt för styrketräning hemma (går bra att göra på gym också förstås). Gummibandsträningen utförs

1-2 gång per vecka i sin helhet efter uppvärmning eller efter basketträning.  Eller så kan

gummibandsstyrkeprogrammet delas i två delar och utföras på två olika dagar.

Del 1 (2-3 set av vardera ben, rygg, bröst + mage och ryggresning, den ena rotationen för bål)

Del 2 (1 set ben, bröst, rygg + 2 set av axel, arm, arm + mage och ryggresning, den andra rotationen för bål).

Se filmerna så du utför övningarna rätt. Det finns även en QR-kod som du kan scanna med din telefon. Smidigt och

enkelt!

Lycka till - PT-Annika

13: Plankan

1-3 set x 30 sek - 1 min eller längre! rep

Stå på tår och armbågar och låt bäckenet vila

mot golvet. Lyft bäckenet från golvet genom att

spänna rygg och mage. Stabilisera kroppen i

denna ställningen och håll i 3-5 sek. Vila lika

länge och upprepa.

14: Stående rotation

m/gummiband 2

Fäst bandet långt ned. Stå med sidan mot

väggen och håll i bandet med bägge händerna,

så du står med överkroppen vriden. Dra

armarna framåt och uppåt i en cirkulär rörelse

till motsatt sida. Återgå långsamt och upprepa.

Byt sida.

15: Mage prep

1-3 set x 20-50 st rep

Ligg på ryggen med böjda ben och armarna

längs sidan. Aktivera magmuskulaturen, andas

ut och lyft upp överkroppen medan du hela

tiden har korsryggen i golvet. Håll överkroppen

uppe medan du andas in och sänk den när du

andas ut.

16: Rygghäv m/ simtag

1-3 set x 20-50 st rep

Ligg på magen med händerna placerade rakt

utanför skulderna och titta ned i golvet. Lyft

överkroppen upp från golvet och ta ett stort

simtag med armarna. Sänk överkroppen

långsamt ned igen. Lång nacke, pannan  vetter

mot golvet. Tänk som om du ska kunna rulla en

kula eller dank lite framåt bara med näsan!

Se video av dina övningar

https://exorlive.com/video/?ex=701&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=554&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=554&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=9233&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=9441&culture=sv-SE
https://exorlive.com/video/?ex=8613,544,557,6559,555,10012,577,553,541,528,537,549,701,554,9233,9441&culture=sv-SE

