
Gummiband är ett enkelt träningsredskap som du kan träna hela kroppen med. I det här programmet finns övningar som du kan
använda som komplement till de övningar du fått tidigare.

Om du upplever att ditt gummiband har för lätt motstånd kan du lägga det dubbelt och jobba med en arm i taget.

Ha som mål att jobba dig trött i arbetande muskler, med en bibehållen bra känsla i kroppen. 10-15 reps x 2-4 set/övning och sida.

 
 

1. "Stavtag" m gummiband
Fäst det elastiska bandet högt upp om möjligt. Ta en ände i var hand och stå med
ansiktet mot ribbstolen. Håll armarna utsträckta från kroppen och dra dem bakåt,
samtidigt som du drar samman skulderbladen.

 
 

2. Stående bröstpress m gummiband
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.

 
 

3. Stående rodd med gummiband
Fäst bandet i armbågshöjd, t.ex. i ett dörrhandtag. Stå bredbent vänd mot väggen
med en ände av gummibandet i vardera hand. Håll armarna raka framför
kroppen. Dra gummibandet mot magen. Återgå långsamt och upprepa.

 
 

4. Dynamisk stabilitet axel
Stå med ett elastiskt band i händerna. Tummarna ska peka upp och armbågarna
ska hållas lätt böjda. För armarna upp över huvudet och ned igen med ett drag
utåt i bandet. När du klarar detta utan problem kan bandet vibreras under hela
övningen.

 
 

5. Lyft åt sidan knästående m gummiband
Stå på alla fyra. Håll den ena handen på mitten av bandet och greppa tag i bägge
handtagen med den andra. För den aktiva armen ut åt sidan och upp. Rotera
överkroppen så den följer med under hela rörelsen. Upprepa åt andra sidan.

 
 

6. Stående höftsträck bakåt m gummiband
Fäst bandet långt ner på t.ex. en ribbstol, och runt vristen på ena benet. Stå vänd
mot väggen med höften lätt böjd på det aktiva benet. För benet bakåt och sträck
höften. Återgå långsamt och upprepa. Byt ben.

Om du fäller i höften och lutar överkroppen mer framåt kommer övningen bli mer
utmanande för dina lår- och sätesmuskler.
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