
1 Tå till hälhäv Stå höftbrett. Lyft hälarna och pressa upp dig till
tåstående. Sänk dig ner igen, lyft framfoten och balansera
dig upp på hälarna. Tänkt dig lång. Håll blicken framåt och
spänn sätet. Övningen kan göras med stöd vid behov.

2 Knäböj Stå med fötterna i höftbredd med tår/knän lätt vinklade
utåt. Håll ryggen rak med blicken framåt/uppåt. Böj i
knäled tills låren är parallella med golvet. Pressa upp och
återgå till utgångspositionen. Alternativt kan du hålla
ställningen med böjda knän i några sekunder. Förankra
hälarna i golvet.

3 Vristhopp Spänn och stabilicera kroppen. Håll blicken riktad framåt.
Tänk dig att du hoppar hopprep utan rep. Spänn sätet och
studsa som en studsboll. Framfotisätningen blir helt
naturlig, som en perfekt fotisättning ska vara i löpningen
varför vristhopp/hopprepshop är extra bra för dig som
löpare.

Löparfys - spänst, styrka, uthållighet
Ett tidseffektivt pass du stationerat kan utöva var som helst. 
 
Du kör varje övning 2 set á 45 sekunder. 15 sekunders vila mellan set
och övningar.  
Övning 9 utövas med hög stegfrekvens (ca. 180 steg/min). Inte med
högre knälyft än att du kan behålla en högt hållen höft ("10-kronan
mellan skinkorna")



4 Sumo benböj Ställ dig som en sumobrottare med fötterna brett isär. Låt
fötterna peka något utåt, med knäna i samma riktning som
tårna. Spänn bålen för att stabilisera ryggraden. Skjut bak
rumpan och böj i knäna. Gå så pass djupt som du klarar
av att hålla ryggen neutral och utan att falla framåt alltför
mycket.

5 Utfall med överkroppssträck Stå höftbrett. Ta ett stort kliv bakåt och sträck armarna
uppåt/bakåt och blicka uppåt. Återgå till startposition
genom att trycka ifrån med främre benet. Upprepa för
motsatt sida. 
 
Att tänka på: Kliv som på räls, inte i linje, så blir det lättare
för balansen. 
Efter klivet, skjut fram höften och sänk dig rakt ner. Notera
att knät inte skjuts fram över tån i nedre läget.

6 Huksittande benböjshopp Utgå ifrån en djup huksittande position. Gör ett explosivt
hopp genom att räta på benen. Landa mjukt och gå
följsamt ner i hukpositionen igen. Repetera.

7 Utfall med överkroppsrotation Stå höftbrett. Ta ett stort kliv framåt eller bakåt och för
händerna ut över det främre benet genom att rotera i
överkroppen. Återgå till startposition genom att trycka ifrån
med främre benet. Upprepa för motsatt sida. Övningen
kan också göras med valfritt redskap i händerna. 
 
Att tänka på: Kliv som på räls, inte i linje, så blir det lättare
för balansen. 
Efter klivet, skjut fram höften och sänk dig rakt ner. Notera
att knät inte skjuts fram över tån i nedre läget.



8 Walking push up Ta ett djupt andetag. Andas ut, dra in naveln mot
ryggraden och låt händerna vandra ner längs låren medan
du böjer dig framåt. Andas in och känn att det sträcker i
baksidan av låren. Andas ut och vandra framåt med
händerna och sänk höfterna tills kroppen är rak och du är
redo att utföra en armhävning. Gör 1-3 armhävningar
genom att böja och sträcka armarna. Håll armbågarna tätt
intill kroppen. Vandra tillbaka mot fötterna och rulla upp till
utgångsläget.

9 Höga knäuppdrag med aktiva
armar

Stå med stolt hållning, med anspänning i sätet. Gör ett
högt spetsigt knälyft med behållen högt hållen höft. Låt
knä och tår peka uppåt. Växla ben. 
Sträva efter att få upp knäet högt. Blicka framåt. Låt
armarna arbeta med, diagonalt och rytmiskt. Nästa steg är
att arbeta i tempo.

10 Bålrotationer med boxslag -
sittande

Sitt med böjda ben och fötterna i kontakt med golvet.
Runda bakåt så du hamnar lätt bakåtlutad med neutral till
krummad rygg i ett läge där bukmuskulaturen är aktiverad.
 
Knyt nävarna, spänn handlederna och håll händerna
framför hakan. Rotera överkroppen åt ena sidan samtidigt
som du snabbt sträcker ut handen i en slagrörelse i sidled.
Tänk att du ”träffar” med knogen. Återgå till utgångsläget
och rotera åt andra hållet. Arbeta explosivt. 
 
Att tänka på: Håll hälarna i underlaget för att underlätta att
hålla ryggen stabil. Håll handlederna raka.

11 Armhävning med rotation Stå med händerna på golvet. Spänn mage och rumpa så
att ryggen är i linje med resten av kroppen. Sänk långsamt
kroppen mot golvet och pressa tillbaka, utan att böja i
höften. I slutpositionen vrider du kroppen, genom att lägga
över kroppsvikten till den ena armen samtidigt som du
lyfter den andra armen upp mot taket, öppna upp bröstet. 
Lägg antingen fötterna på varandra eller övre foten
bakom. Testa dig fram. Variera.  
Lättare: Knäläge.


