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Innehåll 
 
1. Für Elise - Pierre Belmonde 

2. Concierto de Aranjuez - London Philharmonic Orchestra 

3. Slip into something more comfortable - Kinobe 

4. Chariots of fire - Numbers of Colours 

5. Etude - Mike Oldfield 

6. Chi Mai - Milkyway 

7. My heart will go on - Johan Stengård 

8. Anthem - Lasse Wellander 

9. Albatross - Fleetwood Mac 

10. Lake district - Lind & Scheja 

11. Clair de lune - Dame Moura Lympany 

12. Gymnopedie - Scheja 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmet innehåller både statiska och dynamiska övningar. Vattnet fungerar 
som stöd men ger också motstånd i rörelserna i alla riktningar. 
 
Vi rekommenderar att man fokuserar på att få till övningarna ordentligt i början 
och hellre gör färre övningar. Efter hand som gruppen utvecklas så kan man lägga 
till fler övningar. Det är bättre att deltagarna har gjort färre övningar och känner 
sig harmoniska och tillfreds efter passet, än att de känner sig stressade för att de 
inte har hunnit med att få till övningarna ordentligt.  
 
Syftet med programmet är att deltagarna skall få en stunds lugn och skön träning 
som framför allt ger balans, styrka, energi och ökad rörlighet, samt att förbättra 
andningen. Det är viktigt att ta sig tid att stressa ner, andas och sträcka upp. Håll 
fokus på centrum av kroppen och låt alla övningar utgå därifrån. 
 
 
Här kan du se hela programmet och träna direkt till det om du vill: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JrjnPZyB_70&t=16s 
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1. Uppmjukning fristående Für Elise - Pierre Belmonde 

Stå axelbrett med händerna ihop strax under hakan, avspända axlar och nacke  för armarna 

neråt, utåt och uppåt med handflatorna bakåt och andas in genom näsan  stanna med     

armarna precis under vattenytan och vänd handflatorna framåt  för tillbaka armarna neråt, 

inåt och uppåt och andas ut genom näsan  upprepa hela sekvensen 6-8 ggr och andas       
djupare för varje gång 

    

Gå 3 steg framåt, tådutt fram  gå 3 steg bakåt, tådutt bak  armarna pendlar lätt fram och 
bak vid sidan av kroppen, motsatt arm mot ben går fram och bak, handryggarna framåt hela 
tiden, gör hela sekvensen 6-8 ggr, få med andningen 
 

Brett steg åt sidan och armarna går ut, andas in  steg ihop och armarna går i kors framför 

bröstet, andas ut  upprepa hela sekvensen 5-6 ggr 
 

Gå sedan 4 steg fram, dubbelsteg åt sidan, 4 steg bak, dubbelsteg åt andra hållet, hö/vä,    
armarna går på samma sätt som innan, avsluta låten med steg åt sidan och ihop 
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2. Uppmjukning fristående Concierto de Aranjuez - London Philharmonic... 

Stå axelbrett med händerna ihop strax under hakan, avspända axlar och nacke  för armarna 
uppåt, utåt, neråt och ihop, med handflatorna inåt när armarna går uppåt och vända utåt    
när armarna går neråt, andas in genom näsan när armarna går upp och ut genom näsan när 
armarna går ner  upprepa hela sekvensen 6-8 ggr och andas djupare för varje gång 
 

Rulla axarna bakåt och andas in genom näsan  rulla axlarna framåt och andas ut genom  

näsan  Upprepa hela sekvensen 4-5 ggr 

 

 

   

Svep med armarna från sida  till sida  lätt böjda knän och vrid med i överkroppen, 5-6 ggr 

åt varje håll och lägg sedan på steg åt sidan och spreta med fingrarna  upprepa 6-8 ggr  
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Svep armarna i kors, krumma ryggen, böj lätt i knäna och andas in genom näsan  svep bak 

armarna, räta upp i ryggen, titta uppåt och andas ut genom näsan  6-8 ggr, lägg till steg 

ihop när armarna går ihop  och foten tillbaka lite ut när armarna går ut  hö/vä, öka tem-
pot något också 3-4 ggr 
 
 

2. Uppmjukning fristående Concierto de Aranjuez - London Philharmonic... 
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  3. Uppmjukning fristående  Slip into something more comfortable - Kinobe 

Stå brett med benen och armarna rakt ut med handflatorna neråt  sträck långt åt sidan utan 

att flytta underkroppen  kom tillbaka  3-4 ggr 
 
 

Stå brett med benen och armarna rakt ut med handflatorna neråt  vrid upp händerna med 

en cirklande rörelse med armarna bakåt, gör några extra små cirklar bakåt  vrid tillbaka på 

samma sätt  vrid upp handflatorna med en cirklande rörelse med armarna framåt, gör några 

extra små cirklar framåt  vrid tillbaka  upprepa hela sekvensen ytterligare en gång 
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  3. Uppmjukning fristående  Slip into something more comfortable - Kinobe 

Övergå till ormande armar igen, växelvis utåt och sätt i tårna växelvis, armarna går successivt 
längre och längre ut och hälarna lyfts successivt lite högre  
 

Kom ut med armarna igen med handflatorna neråt och sträck långt från sida till sida 3-4 ggr 
 
Fortsätt att sträcka långt från sida till sida, böj ner den hand som du sträcker mot och böj upp 
den andra handen  upprepa 4-6 ggr 
 

Upprepa sedan övningarna ovan en gång till, stå på 
andra benet den här gången 
 
Ormande armar och växelvis lyft fötter en gång till 
successivt uppåt och en gång till successivt neråt 
 
 

Övergå till ormande armar växelvis utåt och sätt i tårna växelvis  armarna går successivt 

längre och längre ner och hälarna lyfts successivt lite högre  
 

Övergå till att stå på ett ben och pendla med den andra foten fram, motsatt arm går fram och 
den andra bak  pendla foten bak och växla armarna  upprepa 6-8 ggr  
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3. Uppmjukning fristående  Slip into something more comfortable - Kinobe 

Stå på ett ben, rita åttor mot botten, en cirkel åt ena hållet  och en cirkel åt andra hållet 
upprepa 6-8 ggr per sida 
 

Stå på ett ben, vicka den andra foten 2-3 ggr upp och ner och cirkla sedan foten 2-3 ggr åt 
varje håll och skaka loss den  upprepa med andra foten 

   

Skaka loss hela kroppen med darrande rörelser och armarna går i svepande rörelser upp och 
ner vid sidan av kroppen  
 

Rulla bak axlarna ett par gånger och kom ihop med händerna  
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4. Rörlighet fristående Chariots of fire - Numbers of Colours 

Stå grenstående med armarna bakom 
kroppen, tårna på bakre foten pekar 
lätt utåt och knäna är lätt böjda, rak 
rygg och med handryggarna mot nedre 
delen av ryggen   
 
andas in och fäll fram överkroppen med 
lätt båge på bröstet, lyft bröstet lätt 
uppåt och böj lite bakåt i  nacken om 

det känns bra   

 

Kom så lång ner det känns bra   
 

Kom upp igen med krummad rygg   
 
upprepa ytterligare 3-4 ggr och öka 
rörelseuttaget lite successivt 

  

 
 

  

  

Stå kvar i samma läge och kom fram 

med raka armar   
 
dra bak samma arm som den fot som 
är längst bak och kom in med handen 

mot bröstet   
 

sträck armen rakt bak   
 
svep fram med armen i en båge utåt 

  
 
upprepa ytterligare 10-12 ggr och öka 
kraften lite successivt 
 
 
Upprepa båda övningarna med andra 
sidan, den andra övningen först 
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4. Rörlighet fristående Chariots of fire - Numbers of Colours 

Stå axelbrett, koppla ihop händerna, krumma ryggen och pressa fram händerna med hand-
flatorna framåt och håll kvar en stund  räta upp i ryggen och dra in händerna mot bröstet 

 Pressa ut händerna åt sidan och håll kvar en stund  räta upp och dra in händerna mot 

bröstet igen  upprepa framåt, åt andra hållet och sedan framåt igen 

Stå kvar i samma läge, koppla ihop händerna bakom ryggen, skjut fram bröstet och lyft ut 

händerna från kroppen och håll kvar en stund  Släpp ner armarna och kom upp med      

händerna ihop strax under hakan   
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5. Rörlighet vid väggen Etude - Mike Oldfield 

Håll i kanten med magen mot väggen, dra upp ena knät högt upp i en bestämt rörelse med 
vinklad fot och andas in genom näsan  tryck ner foten nästan ända ner till botten och pressa 

benet bakåt och uppåt i en lika bestämd rörelse och andas ut genom näsan  5-6 ggr per 
sida, öka rörelseuttaget successivt 

Raka armar med händerna på väggen (eller i luften)  vrid in den ena armen och sätt hand-

flatan mot väggen (i luften) med fingrarna neråt  Vrid runt hela kroppen  så den andra 

handen kommer bredvid den första med fingrarna neråt  fortsätt cirkeln runt tills händerna 

är som från början igen  upprepa åt andra hållet       
 

Avsluta med att hålla i kanten med raka armar och sträck ut hela kroppen längs med vatteny-

tan  håll kvar en stund 
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5. Rörlighet vid väggen Etude - Mike Oldfield 

Kom ner med fötterna på botten och stå nära väggen, håll i kanten och kom fram med höften 
mot väggen och böj överkroppen bakåt och håll kvar en liten stund  räta upp och kom 

framåt med överkroppen med krummad rygg  upprepa ytterligare 3-4 ggr och öka 
rörelseuttaget successivt 
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6. Positioner vid väggen  Chi Mai - Milkyway 

Håll i kanten, fötterna högt upp på väggen med raka ben så högt det går med raka ben, håll 
kvar en stund   

 

Kom ner med fötterna på botten, sträck ena benet rakt bak, hitta balansen och håll kvar  

sträck ut ena armen, hitta balansen och håll kvar  lägg upp armen på ryggen med hand-

ryggen mot länden, hitta balansen och håll kvar  böj upp benet och fatta tag om foten, hitta 
balansen och håll kvar, sänk överkroppen och kom högre upp med benet, hitta balansen och 

håll kvar  släpp försiktigt ner benet, dra upp knät och håll in knät mot bröstet, hitta balan-

sen och håll kvar  släpp väggen och håll in benet mot bröstet med båda händerna, hitta ba-

lansen och håll kvar   
 

Upprepa från   till  med andra sidan 
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7. Positioner vid väggen  My heart will go on - Johan Stengård 

Håll i kanten med sidan mot väggen, slingra det yttre benet runt det inre  Slingra armarna 
runt varandra med handflatorna inåt mot varandra, den ena lite nedanför den andra, samma 

arm som ben underst respektive överst, hitta balansen och håll kvar  upprepa på andra    
sidan 
 

Sätt upp ena foten på det andra knät och sitt bak något, hitta balansen och håll kvar, hjälp till 

att hålla balansen genom att fösa vatten lite lätt vid sidan av kroppen  Släpp väggen och 
håll hjälp till att hålla balansen genom att fösa vatten på båda sidorna av kroppen, sitt ner lite 

djupare en lite snabbt precis innan du rätar upp kroppen och sätter ner foten  upprepa på 
andra sidan 

  
    

Håll i kanten med sidan mot     
väggen, fatta tag i stortån på det 
yttre benet och stäck upp benet 
framåt så rakt det går, håll kvar  
för ut benet åt sidan och håll kvar 

 släpp försiktigt ner benet och 
upprepa på andra sidan 
 
Ett alternativ till den här övningen 
är att lyfta upp benet med böjt knä 
och hålla under knät med mot-
svarande hand 
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7. Positioner vid väggen  My heart will go on - Johan Stengård 

Håll i kanten med magen mot väggen, kom upp på tå med hälarna mot varandra och tårna 

och knäna utåt  spänn till rumpan och räta upp kroppen och håll kvar   
 

Vänd ryggen mot väggen och håll i kanten, fötterna axelbrett med hälarna ända in mot väg-

gen, skjut fram bröstet och kom framåt med överkroppen, håll kvar  Släpp väggen och håll 
hjälp till att hålla balansen genom att fösa vatten på båda sidorna av kroppen, sitt ner lite dju-

pare en lite snabbt precis innan du rätar upp kroppen och sätter ner foten  upprepa på 
andra sidan 

 

 

  

  

Litet steg åt sidan och svep raka armar åt 
samma håll  kom ihop med fötterna 

och svep armarna runt kroppen  hö/vä 
tills låten tar slut 
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  8. Positioner fristående  Anthem - Lasse Wellander 

Sträck upp och gör ett stort simtag uppåt och utåt med armarna, koppla ihop händerna bakom 
ryggen, böj benen, fäll fram överkroppen och lyft ut armarna från kroppen  fäll fram över-

kroppen lite mer och kom upp högre med armarna, håll kvar en stund  släpp ner armarna 

som svingar snabbt snett uppåt i en båge neråt, håll kvar en stund   

res upp och svep armarna utåt och neråt  upprepa ytterligare 4-5 ggr 

 

   

 

Stå brett med fötterna och kom ut med armarna  kom upp på ett ben och luta hela kroppen 

långsamt åt sidan så långt det går utan att tappa balansen  kom tillbaka lika långsamt  
upprepa 3-4 ggr växelvis per sida 
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  9. Positioner fristående  Albatross - Fleetwood Mac 

Stå med bakre foten mot väggen som stöd, sätt ihop händerna framför bröstet, ta ett riktigt 
stort steg bakåt, fördela tyngden jämnt på benen och kika lite uppåt  kom upp med armarna 

rakt upp med handflatorna vända in mot varandra, håll kvar och hitta balans och lugn  kom 

ner med armarna rakt ut med handflator neråt, håll kvar igen  vänd upp handflatorna med 

en cirklande rörelse, håll kvar  vänd handflatorna långsamt neråt och uppåt igen 3-4 ggr 
med cirklande rörelser 

Kom ihop med händerna och vrid fram överkroppen  svep ut med armarna  flytta fram 

överkroppen och kom fram med tyngden på det främre benet  kom tillbaka  flytta tyng-
den fram och tillbaka ytterligare 3-4 ggr 
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  9. Positioner fristående  Albatross - Fleetwood Mac 

Sänk den bakre armen, svep upp med den främre armen och luta överkroppen lätt bakåt, håll 

kvar  växla armarna långsamt, kom fram med tyngden på det främre benet, sträck armen 

uppåt snett förbi huvudet och kika uppåt, håll kvar  kom långsamt ihop med armarna runt 

varandra bakom ryggen och fortsätt kika uppåt, håll kvar  räta upp och fördela tyngden på 

båda benen, svep fram med armarna runt varandra  kom fram med tyngden på det främre 

benet och vrid bak överkroppen, håll kvar  vrid sakta tillbaka framåt  kom fram med den 

bakre foten intill den främre och kom ihop med händerna  
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  10. Positioner fristående  Lake district - Lind & Scheja 

Upprepa alla övningarna i låt 9, med andra benet främst 
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  11. Nedvarvning  Clair de lune - Dame Moura Lympany 

Kom upp med foten på insidan av det andra benet och kom ihop med händerna, håll kvar  
upprepa på andra sidan 

Dra upp och rulla bak axlarna 3-4 ggr   

Luta huvudet åt sidan och pressa ner motsatt arm mot botten, håll kvar  vrid ner hakan och 

flytta armen bakåt, håll kvar  upprepa på andra sidan  
Lägg ena armen rakt förbi bröstet med tummen neråt, pressa försiktigt in armen mot kroppen 

med hjälp av den andra armen, håll kvar  släpp ner armarna och upprepa på andra sidan 
Håll i kanten och sätt upp fötterna så högt upp på väggen det går med raka ben, håll kvar en 

stund  gunga sedan lätt från sida till sida så höfterna går upp växelvis 
Kom ut med fötterna brett på väggen, böj ena benet och dra in kroppen mot det böjda benet 

så det sträcker på insidan av det raka benet, håll kvar  upprepa på andra sidan 

Sträck på benen och gunga lätt från sida till sida igen     

Böj benen och dra in kroppen mot väggen  sträck ut benen igen, upprepa 3-4 ggr 
Kom ut brett med raka ben på väggen och dra in kroppen mot väggen med rak rygg, håll kvar 

en stund  kom ihop med benen igen och håll kvar lite  

  
 

  

    

  12. Vila (flyt på 2 korvar)  Gymnopedie - Scheja 
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