
Mage, rygg och bålstabilitetsövningar
Redskap som förekommer är vikter och steplåda, men mest arbete med egna kroppen.

Sitt på golvet med böjda ben och dra in magen - du har en vikt i händerna, du rullar sakta ned mot golvet 
och gör en sidvridning - gör övningen långsamt och med fokus. Främst mage - rygg.

Plankan 
1. Lättare 2. Plankan lite tuffare - håll in magen och ha rak nacke.
Alla plankövningar är funktionella styrkeövningar där många muskler samverkar - mage, rygg, ben, säte.

Gör plankan större  genom att sträcka på armarna. 
Plankan med utmaning - sträck ut ena benet.
Med utsträckt arm - håll kroppen rak i dessa övningar och håll in magen.



Plankan till sidan - lätt - med stödbenet böjt - jobba ner och upp med överkroppen, sträck sedan upp ena 
armen mot taket. 
Mer utmaning genom att sträcka på stödbenet.
Sträck upp med hela armen, lyft sedan upp ena benet så har du en riktigt tuff planka. 
Flerfunktionell styrkeövning där både, mage, rygg, ben, säte och armar samverkar i en balansövning.

Linus på linjen - ligg ner på sidan och balansera - dra upp både armar och ben. Är det vingligt? Så bra!

Mage och bålövning. Dra in knät mot armarna och tillbaka – håll in magen, ha gärna blicken ner mot 
golvet.



Rörlighet i bål och rygg - båda hållen.

Ligg ner med magen mot golvet.
Lyft bröstet och dra ihop armarna bakom skuldrorna - håll en stund och kom sakta ned och håll emot 
lite på vägen ner. Övningen blir tuffare om du sträcker ut armarna framåt. Främst rygg och säte.

Lyft både armar och ben, håll en stund och kom sakta ner.
Lyft bara benen och ligg ner med huvudet. Du kan alltid göra övningen med ett ben i taget om du vill ha 
en lättare övning. främst rygg, ben, säte.



Ligg på golvet med magen nedåt. Lyft ett ben och en arm diagonalt, försök att göra dig lång - en bra 
övning för hela ryggen.
I nästa bild - gör en liten sidvridning och följ med, med blicken och ner.
Övning - ryggrotation.Främst rotation i bröstrygg

Ligg med magen nedåt - lyft upp ett ben i taget - dra sedan ihop det benet, foten ska mot sätet - här 
arbetar musklerna på baksida lår. Byt ben.

Låt någon person hålla emot när du ska dra ihop benen, då får du ett extra tufft arbete för baksidan lår.



Lyft hela benet från golvet - byt ben och gör lika.
Här blir det mer arbete för sätesmusklerna.

Fyrfota position - håll in magen - dra ihop ena knät mot armbågen och sträck sedan ut och gör dig lång. 
Muskler som arbetar främst: mage, rygg, ben. Balans och koordination. 

Arm push up 

Starta i fyrfota med magen nedåt - gör en vanlig arm push up - håll in magen, kom ner hela vägen.
Mer utmaning - gör armövningen med sträckta ben och kom ner så långt du kan - håll in magen.



Armövning med olika armställningar:
Nr 1 tar mer på triceps.
Nr 2 tar mer på bröst och rygg.

Muskler som tränas främst: Triceps - armarnas baksida.
Denna övning kan göras på golvet, men mer utmanande på låda.

Samma position - men dra dig nu upp hela vägen och sträck ut i höften.


