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Styrka Rörlighet Generell hälsa

Elitnivå – fysiska krav



Gymnastisk 
basträningsprogram

Riktlinjer för stretch och
rörlighetsträning

Reviderade riktlinjer Väl underbyggd 
styrketräningsprogram 
för gymnaster

Minimera skaderiskenMinimera skaderisken



15 övningar
Kontroll, styrka, rörlighet

På ett säkert sätt

Möjliggör tekniskt allt 
svårare övningar

Naturlig del av träningen
Rygg, fotleder, axlar

Vanligaste problemområden

Finns på hemsidan inkl länk till
youtube videos

Akuta skador men även 
överbelastningsskador

Förebygga skador 
https://www.gymnastik.se/traning/traningstips-och-
traningsprogram/bas-programmet---ett-gymnastiskt-
bastraningsprogram

Gymnastisk basträningsprogram



Begrepp – förutsättning för korrekt utförande

Atletisk hållning

Axelbrett

Höftbrett
Horisontalplan & parallelt

Bäckenkontroll



Program
- 15 övningar för styrka och rörlighet av olika områden
- Varje övning har olika svårighetsgrader
- Ta nästa steg först när förra utförs helt korrekt
- Olika många repetitioner och set



Generellt
Aktiv / passiv rörlighet Överbelastning, tillväxtzoner

Ytterläge

Kräver extra styrka
Ytterläge

Inskränkt - / överrörlighet
Generellt

https://www.gymnastik.se/forening/halsa
/stodmaterial/riktlinjer-for-stretch-och-
rorlighetstraning

Finns på hemsidan
Hela muskelgruppen 
Ative range of motion

Riktlinjer för stretch och rörlighetsträning 



Vad är nytt i det reviderade dokumentet?

• Valt att belysa den egna påverkan för gymnasten.

• Lagt till en skala för smärtgräns.

• Vikten av att anpassa efter kroppens möjligheter.

• Tydliggjort vissa funderingar och frågor som ställts till 
dokumentet.

• Rekommendationer har blivit riktlinjer.



Egen påverkan

”När du stretchar ska du alltid ha full kontroll 
över övningen. Du ska själv kunna styra 
övningen och avbryta övningen genom egen 
påverkan. Du ska också ges möjligheten att 
säga STOPP och avbryta övningen om du 
känner dig obekväm. ”



Smärtgräns

”Det kommer att uppstå en smärtliknande känsla 
i muskeln vid stretch; likt stramade eller 
sträckande. Smärtan ska inte överstiga mild nivå 
på angiven skala 0-10. Du ska sluta pressa när 
den upplevda smärtgränsen är nådd till måttlig 
nivå även om det faktiskt kan finnas ytterligare 
marginal att fortsätta.”

"#$% 0-3 mild smärta

&'(7-10 stark smärta 

😐4-6 måttlig smärta



Anpassa till gymnasten

”Den rörlighetsträning som bedrivs ska ske
efter kroppens möjligheter. Det betyder att
tränaren anpassar stretchmomenten efter 
individuella skillnader, anatomiska förutsättning 
och ska inte förvärra eventuella skador som finns 
och efter gymnastens smärtgräns.”



Specifika råd kring stretch och rörlighet

Egen påverkan

Långsamt och kontrollerat

Anpassa efter 
kroppens möjligheter

Motivera med mål

Stretcha helst själv
Smärtgräns

Aktiv rörlighet i början 
– passiv i slutet

Varma muskler
Rätt muskel

Korrekt position



Olämpliga övningar



DISKUSSION


