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Lägga sig på rygg på bollen 

Sätt dig på bollen. Gå framåt med fötterna samtidigt som du lutar kroppen bakåt mer och 
mer. Om du ska ha bollen så långt bak att bara axlarna vilar på den så gäller det att 
spänna mage, rumpa och lår ordentligt för att klara av att hålla upp kroppen. 

Lägga sig på mage på bollen 

Stå på knä framför bollen. Luta dig mot bollen och 
skjut ifrån med benen så du kommer upp på bollen. 
Rulla bollen framåt och sätt i händerna i golvet.  
 
Gå framåt med händerna på golvet när benen har 
kommit upp. Om du ska bollen så långt bak som  
under knäna eller underbenen så gäller det att  
spänna hela kroppen ordentligt för att klara av      
att hålla den rak. 

Lära in övningarna 

Det är bättre att göra ett fåtal av varje övning - särskilt styrkeövningarna - och göra dem 
rätt och fokuserat än att göra många av varje övning och missa effekten av övningen. Så 
ta det lugnt i början och fokusera och hitta balansen. 
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 1. Uppvärmning Perfect - Fairground Attraction 

  Sitt med rak rygg, sträck upp armarna, 
dra bak armbågarna och kom upp på hälarna 

  Gå fram, fram, bak, bak (1-4) armarna 
jobbar vid sidan av kroppen 

  Sitt på bollen med fötterna axelbrett och 
uppdragna armbågar, lyft ett knä och sätt 
ihop fingertopparna under knät, sätt ner   
foten och lyft armarna igen, hö/vä 

  Sitt på bollen med händerna på ryggen 
och med fötterna brett, rulla bollen åt sidan, 
sträck ut benet och fäll överkroppen mot det 
raka benet, , kom tillbaka till mitten och räta 
upp i ryggen, hö/vä 
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 2. Uppvärmning Boys - Sabrina Salerno 

  Dra upp knäna växelvis och boxa fram 
med motsatt hand 

  Armarna rakt ut, lyft upp ena knät och  
klappa på foten med motsatt hand, sätt ner 
foten i golvet och kom ut med armen igen,  
2 ggr på varje sida 

  Sträck fram armarna  och rulla fram    
bollen och sätt i tårna, dra bak armarna och 
kom upp på hälarna och rulla bak bollen 

  Tvista, knäna och blicken går åt ena    
hållet och armarna åt det andra, hö/vä 
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 3. Uppvärmning I wanna dance with somebody - Whitney Houston 

  Stå brett och svinga ner bollen, kom upp 
åt sidan med kick mot rumpan och bollen går 
uppåt 

  Steg fram, hopp och lyft upp bollen högt, 
steg bak, steg bak 

  Böj djupt och sätt ner bollen, sträck upp 
och lyft upp bollen 

  Stå upp med bollen framför bröstet,  
pressa ut rakt ben till sidan och bollen går åt 
andra hållet, litet hopp vid benbyte 
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 4. Benstyrka Can you feel it - The Jacksons 

  Kläm ihop bollen mellan fötterna, sitt bak 
och sträck fram armarna (1-4) kom upp och 
dra bak armbågarna (5-8) 

  Stå brett med bollen framför bröstet, böj 
djupt och lyft upp bollen (1-4) sträck benen 
och sänk bollen (5-8) 

  Stå riktigt brett, böj djupt och kläm till 
om bollen, sträck upp och vrid ett halvt varv 
till sidan, böj, sträck upp och vrid tillbaka, 
hö/vä 

  Stå med fötterna ihop med bollen framför 
bröstet. Ta ett stort steg fram, böj och vrid 
bollen åt sidan (1-4) kom upp igen och dra in 
bollen mot bröstet (5-8) 
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 5. Rörlighet How I am supposed to… - Michael Bolton 

  Sitt med rak rygg och sänkta axlar, låt 
händerna glida ner längs med benen så   
långt det går utan att böja benen, rulla upp   
i ryggen 

  Sitt med händerna på höfterna. Rulla   
runt höften, sida (1) bak (2) sida (3) fram (4) 
hö/vä 

  Sitt med rak rygg och armarna uppåt, böj 
åt sidan och räta upp, hö/vä 

  Sitt med riktigt breda ben, vrid åt sidan 
och sträck långt med den främre armen (1-2) 
kom fram (3-4) hö/vä 
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 6. Styrka Eye of the tiger - Survivor 

  Ligg på mage på bollen med bollen under 

höften. Raka ben rakt bak. Lyft upp benen 
lite från bollen och pressa dem ut och ihop  

 

  Häng över bollen med händer och tår i 
golvet. Spänn mage, rygg och rumpa och lyft 
ena benet och motsatt arm, kom ner, hö/vä 

  Ligg på mage på bollen med bollen under 
höften. Raka ben rakt bak och händerna i 
golvet. Få fram tyngden på armarna, böj och 
sträck armarna   

  Häng över bollen med tårna i golvet, 
spänn mage, rygg och rumpa och lyft upp 
överkroppen, håll emot på vägen ner 
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 7. Styrka  Brother Louie - Modern Talking 

  Sitt tillbakalutad med rak rygg, lätt böjda 
knän och bollen framför bröstet. Vrid åt sidan 
(1-2) kom tillbaka (3-4) hö/vä 

  Ligg på rygg med bollen i händerna och 
fötterna upp från golvet, hysta upp bollen 
och fånga den mellan fötterna, kläm till om 
bollen med fötterna och släpp sedan ner den 
i händerna 

  Håll bollen mellan fötterna, sänk ner   
bollen mot golvet så långt det går och kom 
upp igen, håll ryggen pressad mot golvet 
hela tiden 

  Ligg på rygg med ländryggen i golvet och 
benen rakt upp. Håll bollen ovanför huvudet. 
Rulla upp kota för kota med hjälp  
av magen tills tårna nuddar bollen,  
håll emot med magen på vägen ner  
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 8. Rörlighet Sign your name - Terence Trent Darby 

  Kom fram med ett ben vid sidan av bollen 
och sjunk fram med höften (1-4) kom bak 
med benet och sjunk ner med armarna på 
bollen (5-8) hö/vä 

  Stå på knä med bollen mitt framför dig, 
vrid överkroppen och rulla ut bollen åt sidan 
med båda händerna på bollen (1-4) kom   
tillbaka (5-8) hö/vä 

  Stå riktigt brett, rulla bollen åt sidan så 
långt det går utan att tappa balansen eller 
bollen, hö/vä 

  Stå axelbrett med händerna på bollen, 
skjut rygg och svanka 
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 9. Styrka & koordination Is this love - Alison Moyet 

  Rak rygg och händerna på bollen. Raka 
ben med fötterna upp från golvet. Saxa     
benen upp och ner i korta, snabba rörelser. 

 Rak rygg och fötterna axelbrett. Lyft ut 
båda fötterna och sträck upp armarna (1-2) 
kom tillbaka (3-4) 

  Sitt på bollen med fötterna i golvet och 
händerna på bollen, hitta balansen och dra 
upp benen mot magen långsamt och kon-
trollerat, sätt ner fötterna lika långsamt 

  Kosackdans - Rak rygg med armarna rakt 
fram. Ena armbågen går ut åt sidan, sträck 
ut den andra armen och sätt ut samma ben 
med hälen i golvet (1-2) kom tillbaka (3-4) 
hö/vä 
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 10. Kondition Girls just wanna have fun - Cyndi Lauper 

  Marschera med armar och ben (1-3)    
lyft ena benet och möt med motsatt hand (4) 
hö/vä 

  Sitt med fötterna axelbrett och armarna 
uppåt utåt, lyft ut benen och kom framåt 
med armarna (1-2) tillbaka (3-4) 

  Sitt och studsa lätt på bollen i takt med 
musiken. Steg åt sidan och armarna ut (1) 
steg tillbaka och böj in armarna (2)  
 

  Gå i fyrkant, hö fot fram (1) vä fot fram 
(2) hö fot bak (3) vä fot bak (4) vä fot fram 
(5)... 
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 11. Kondition Jump for my love - The Pointers Sisters 

  Studsa bollen och hoppa ut med benen 
från sida till sida 

  Studsa bollen och hoppa med breda ben, 
böj mer (1) och mer (2) och mer i knäna (3) 
hoppa och sträck benen (4) 

  Hoppa runt 3 hopp på ett ben med bollen 
i händerna (1-3) studsa bollen (4) hoppa åt 
andra hållet på andra benet 3 ggr (5-7)  
studsa bollen (8) 

  Stå riktigt brett, böj lite i knäna och 
svinga bollen åt sidan (1) sträck upp med  
tådutt (2) hö/vä 
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 12. Styrka Love of the common people - Paul Young 

  Stå brett med fötterna, armbågarna och 

underarmarna på bollen med händerna ihop. 
Rulla bollen lätt åt sidan med armarna (1-2) 
Kom tillbaka till mitten (3-4) hö/vä 

  Ligg på bollen med hela magen. Spänn 
rumpan och lyft överkroppen rakt upp (1) 
sänk ner överkroppen (2)  

  Ligg på bollen med hela magen. Spänn 
rumpan, lyft överkroppen och vrid upp ena 
armbågen (1) sänk ner överkroppen (2)    
hö/vä 

  Ligg rakt över bollen med händerna och 
tårna i golvet med fötterna brett. Spänn  
rumpan, lyft upp benen och pressa ihop dem 
(1) sätt ner fötterna (2)  
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 13. Styrka Down under - Men at Work 

  Ligg på rygg mitt på bollen med fötterna    

stabilt i golvet och armarna rakt upp. Tryck    
armarna så högt som möjligt mot taket     
genom att enbart böja över magen, upp (1) 
upp (2) vila ner (3-4) 

  Ligg på rygg med övre delen av ryggen 
på bollen med fötterna stabilt i golvet och 
armarna rakt bak. Lyft ett ben (1) håll utan 
att tappa ner rumpan (2) vila ner (3-4) hö/vä 

  Sitt med rak rygg och händerna som  
stöd på bollen. Sitt ner och lyft fötterna (1-2) 
ner med fötterna och lyft rumpan från bollen 
(3-4) 

  Sitt på bollen med rak rygg och händerna 
som stöd på bollen. Spänn magen och lyft 
fram fötterna (1) lyft tillbaka (2) 
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 14. Kondition  Never gonna give you up - Rick Astley 

  Sitt på bollen med fötterna brett och    
armarna rakt ner. Sträck benen och luta åt 
sidan (1) sitt ner och tryck till bollen (2)    
hö/vä 

  Fortsätt som innan men sträck långt förbi 
bröstet med den främre armen när du vrider 

  Studsa på bollen och lyft lite i fötterna 
varje gång, sträck upp armarna växelvis, hö 
(1-2) vä (3-4) 

  Hoppa dubbelstuds upp i stående och 
sträck upp armarna (1-2) hoppa dubbelstuds 
ner i sittande och sänk armarna (3-4) 
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  Brett steg åt sidan och rulla med bollen 
(1) steg ihop och stoppa bollen framför     
benen (2) hö/vä 

  Stå brett med fötterna med bollen fram-
för magen. Böj (1) räta upp (2)  

  Tvist med förflyttning, benen går åt ena   
hållet och bollen åt det andra med hopp åt 
sidan (1) växla med hopp åt sidan (2) växla 
med hopp åt sidan (3) studsa på stället (4) 
hö/vä 
 

  Steg åt sidan och studsa bollen (1) steg i 
kors och fånga bollen (2) steg åt sidan och 
håll bollen (3) kick mot rumpan och tryck 
iväg bollen åt sidan (4) hö/vä  

 15. Kondition It’s raining men - The Weather Girls 
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  16-17. Nedvarvning, stretch & lite vila 

Ligg raklång, rulla upp och luta fram och 
doppa bollen mot fötterna, luta bak och rulla 
ner i liggande igen 

Sitt brett med benen, räta upp ryggen och 
sträck högt upp, slappna av och sträck upp 
igen 

Ligg på rygg med bollen under fötterna, rulla 
bollen sakta från sida till sida utan att benen 
faller av bollen 

Sitt brett med benen, rulla bollen längs med 
insidan av ena benet så långt det går och 
häng ner över bollen, rulla tillbaka, hö/vä 
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Underbenen på bollen, andas ut och sjunk 
ner med hela ryggen i golvet, händerna på 
magen, slappna av i nacke och axlar, slut 
ögonen 

Svanken i golvet och bollen mellan fötter-
na, sänk ner bollen mot ansiktet med raka 
ben, kom tillbaka med bollen rakt upp 

Sätt i hälen långt bak, räta upp ryggen och 
skjut fram höften, känn hur det drar i vaden, 
håll, byt ben 

Fatta tag om foten - håll runt hela foten - 
och dra upp den mot rumpan, knäna går mot 
varandra, skjut fram i höften, känn hur det 
drar på lårets framsida, håll, byt ben 

 16-17. Nedvarvning, stretch & lite vila 
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