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TRÄNINGSPROGRAM MED TORE FOSS

Tillbaka i vardagen? Kom igång igen med
några enkla övningar
Sitter du mycket still, tar dagarna som de
kommer och kanske jobbar du inte så mycket
med din styrka och rörlighet? Då lönar det sig
att komma igång igen, kanske behövs det inte så
mycket för att komma igång.
Stela muskler och leder, ett svagt skelett och
osmidighet kan vara hämmande för dig. Därför
kan det vara bra att göra några enkla övningar
för att "hålla hjulen igång". Allt du behöver är
ett plant underlag och lite extra plats. Alla
övningar kan göras inne, ute, framför din TV
eller på altanen.
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STABILITET I HÖFT

Starta med att sträcka höger fot framåt och till vänster, så att
benet korsar den andra foten. Sedan sträcker du högerbenet ut
åt sidan, sedan bakåt tills det korsar det andra benet igen.
Upprepa övningen, men nu vrider du foten inåt medans du gör
övningen.
REPETITIONER: HÖGER x10, VÄNSTER x10
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STÄRK SÄTE- OCH LÅRMUSKULATUR

Ta fram en stol. Stå med benen isär. Sträck armarna framför
dig och sätt dig ner på stolen. Fortsätt att hålla armarna
utsträckta. Sänk ner armarna. Sträck ut armarna igen innan
du reser dig upp i utgångspositionen.

REPETITIONER: 1 x10
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HÖGA KNÄLYFT

Lyft höger och vänster ben varannan gång i 90 graders vinkel.
Spänn magmusklerna för att stabilisera magen. Har du problem
att hålla balansen, ta stöd mot en vägg eller ett räcke. Önskar du
mer utmaning kan du jogga på stället och lyfta dina knän i 90
grader. Då får du också upp lite puls. Rotera gärna med armarna
för högre intensitet.

REPETITIONER: 1 x10
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RYGGLYFT MED OCH UTAN UTSTRÄCKTA ARMAR

Stå rakt upp och ned. Korsa armarna över bröstet och böj dig
ned i 90 graders vinkel. Håll ryggen rak och böj lite på dina
knän. Böj dig ned så långt du kan, men inte under höfthöjd. Res
dig tillbaka till stående ställning.
Alternativ 2: Håll armarna sträckta framför dig och gör övningen - böj dig ned i 90 graders vinkel, låt armarna hänga ned
längs benen. Fortfarande med lite svikt i dina knän.
REPETITIONER: 1 x10
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SOLENS GÅNG - ROTATION

Stå rakt upp och ned. För båda armarna tillsammans ut mot
höger sida, tillbaka mot mitten och sväng dem sedan till vänster
sida. Jobba dig gradvis uppåt i svängningarna tills du har händerna helt ovanför huvudet. Så jobbar du dig sedan nedåt igen.
Armarna skall vara utsträckta under tiden du gör rotationerna.
Fötterna skall vara riktade rakt framåt och höfterna skall stå
stabilt.
REPETITIONER: HÖGER x10, VÄNSTER x10
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