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Innehåll BPM Sid
  
 
1.   Girls just wanna have fun - Cyndi Lauper 
 Uppvärmning  123 4 
 
2. Love really hurts without you - Billy Ocean 
 Uppvärmning 141 5 
 
3. Love of the common people - Paul Young 
 Rörlighet 93 6 
 
4. Brother Louie - Modern Talking 
 Styrka 111 7 
 
5. Africa - Toto  
 Styrka  96 8 
 
6. Sign your name - Terence Trent Darby  
 Rörlighet  56 9 
 
7. It’s raining men - The Weather Girls  
 Kondition  138 10 
 
8. Jump for my love - Pointers sisters   
 Kondition  135 11 
 
9. Perfect - Fairground attraction 
 Styrka  72 12 
 
10. All the love in the world - Dionne Warwick 
 Rörlighet & stretch 93 13 
 
11 The power of love - Jennifer Rush  
 Vila & stretch 72 14 
 
 
 
Tips! 
 
Byt övning när musiken ändrar tema (t.ex. från vers till refräng) eller efter 15 
repetitioner. 
 
Jobba gärna i takt till musiken, jobba i hel– eller halvtakt. 
 
 
 

Här kan du se och träna direkt till hela programmet: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3-DCv9OpXhM&t=351s 
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 Marschera och jobba med armarna vid 
sidan av kroppen 

 Marschera och skvätt med händerna, 
armarna går framåt uppåt (1-4) utåt neråt   
(5-8) 

 Marschera och gör simtag uppåt  Marschera och boxa växelvis framåt 

Uppvärmning  

1. Girls just wanna have fun - Cyndi Lauper  
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 Marschera och jobba med armarna vid 
sidan av kroppen 

 Gå fram (1) fram (2) bak (3) bak (4) och 
låt armarna jobba vid sidan av kroppen, 
börja varannan gång med hö och varannan 
gång med vä fot 

 Skidåkning, sätt fram ena benet och 
motsatt arm, andra benet under stolen och 
andra armen går bak (1-2) växla (3-4) 

  Dra upp ett knä och pressa ner händerna 
på var sida (1) kom ner (2) hö/vä 

Uppvärmning  

2. Love really hurts without you - Billy Ocean 
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 Armarna rakt fram med handflatorna 
neråt, dra bak ena armbågen och vrid så 
handflatan kommer in mot kroppen och följ 
med blicken (1-2) kom fram (3-4) hö/vä 

 Händerna bakom huvudet, räta upp och 
skjut fram bröstet (1-4) böj fram (5-8) 

 Koppla ihop händerna, krumma ryggen 
och vrid åt sidan och pressa fram händerna 
(1-4) kom fram, släpp efter med armarna 
och räta upp (5-8) hö/vä 

 Händerna på låren, släpp ner ena armen 
och böj långsamt åt sidan (1-4) räta upp 
långsamt och lägg handen på låret (5-8)    
hö/vä 

Rörlighet 

3. Love of the common people - Paul Young 
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 Sitt med rak rygg, händerna i brösthöjd 
och armbågarna rakt ut, dra ut gummibandet 
(1-2) håll emot på vägen in (3-4) tappa 
aldrig spänningen helt i bandet 

 Sitt med rak rygg med gummibandet 
bakom ryggen, nedre handen hålls stilla mot 
länden, sträck upp den övre handen (1-2) 
håll emot på vägen ner (3-4) utan tappa 
aldrig spänningen helt i bandet 
 

Upprepa på andra sidan 

 Sitt med rak rygg, övre handen hålls stilla 
över bröstet, sträck nedre handen snett 
bakåt (1-2) håll emot på vägen upp (3-4) 
tappa aldrig spänningen helt i bandet 
 

Upprepa på andra sidan 

Styrka 

4. Brother Louie - Modern talking 

 Sitt med rak rygg, nedre handen hålls 
stilla ovanför låret, pressa ut till rak arm      
(1-2) håll emot på vägen ner (3-4) tappa 
aldrig spänningen helt i bandet 
 

Upprepa på andra sidan 
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 Sitt med rak rygg och med gummibandet 
runt båda benen vid låren, dra upp med båda 
händerna och armbågarna går utåt (1-2) håll 
emot på vägen ner (3-4) tappa aldrig 
spänningen helt i bandet 

 Sitt med rak rygg med gummibandet   
runt låren, flytta ut ena benet åt sidan (1-2) 
håll emot på vägen tillbaka (3-4) Hö/vä, 
tappa aldrig spänningen helt i bandet 

 Sitt med rak rygg med gummibandet runt 
vristerna, pressa fram ena foten (1-2) håll 
emot på vägen tillbaka (3-4) hö/vä, tappa 
aldrig spänningen helt i bandet 

 Sitt med rak rygg med gummibandet runt 
vristerna, lyft ut ena benet åt sidan med 
vridning i luften (1-2) håll emot på vägen 
tillbaka (3-4) tappa aldrig spänningen helt i 
bandet, spänn mage och rygg för att sitta 
stilla, byt sida efter en stund 

Styrka 

5. Africa - Toto 
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  Svep en arm i en stor cirkel uppåt och 
bakåt (1-4) hö/vä 

 Händerna på axlarna med armbågarna 
utåt, en armbåge fram (1) andra armbågen 
fram och kom ihop (2) första armbågen 
tillbaka (3) andra armbågen tillbaka (4) börja 
med andra sidan nästa omgång  

 Händerna på låren, dra bak ena armbågen 
och följ med blicken (1-2) böj fram och 
klappa på utsidan av motsatt fot (3-4) 2 ggr 
per sida 

  Händerna på ryggen, sätt fram ena foten 
med hälen i golvet och fäll fram överkroppen 
(1-4) räta upp och kom tillbaka med foten    
(5-8) 2 ggr/sida 

Rörlighet 

6. Sign your name - Terence Trent Darby 
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 Kom upp i stående och sitt ner långsamt   Dra upp knäna växelvis och pressa ner 
händerna på var sida om knät  

 Marschera och boxa växelvis uppåt och 
utåt 

 En fot fram och den andra bak (1) växla 
(2) motsatt arm går fram och den andra bak, 
spänn mage och rygg för att kunna flytta 
fötterna snabbt 

Kondition 

7. It’s raining men - The Weather Girls 
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 Händerna på höfterna, kicka fram med 
ena benet 2 ggr (1-2) hö/vä 

 Marschera, sträck fram armarna och 
spreta med fingrarna (1) dra bak armarna 
och knyt händerna (2) 

 Böj fram och klappa på utsidan av under-
benen (1-2) räta upp och klappa på utsidan 
av höfterna (3-4) 

 Dra upp ena foten och möt med motsatt 
hand, 2 ggr per sida 

Kondition 

8. Jump for my love - The Pointers Sisters 
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 Rak rygg med armarna rakt upp, dra ner 
armarna uåt med gummibandet framför eller 
bakom ryggen (1-2) kom upp och ihop utan 
att tappa spänningen i bandet (3-4) 

 Sitt med rak rygg, dra isär gummibandet 
med armbågarna lätt bakåt (1-2) kom ihop 
utan att tappa spänningen i bandet (3-4) 

 Håll gummibandet framför bröstet och 
pressa fram händerna växelvis 

 Sitt med rak rygg med gummibandet 
framför bröstet, pressa armarna i kors med 
korta snabba rörelser 

Styrka 

9. Perfect - Fairground Attraction 
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 Dra upp axlarna mot taket och andas in, 
sänk axlarna och andas ut 

 Luta huvudet åt sidan, örat går mot axeln, 
tryck ner andra handen mot golvet, håll kvar 
och känn hur det drar på sidan av halsen, 
kom upp och upprepa på andra sidan 

 Knäpp ihop händerna framför kroppen och 
kuta i bröstryggen, håll kvar och känn hur 
det drar över rygg och axlar, sträck armarna 
bakåt och sträck ut bröstet, försök att inte 
svanka, håll  kvar och känn hur det drar över 
bröstet 

 Vila ner händerna på låren, vrid huvudet 
sakta från sida till sida 

Rörlighet & stretch 

10. All the love in the world - Dionne Warwick 
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 Lägg upp ena foten på stolsitsen eller       
fatta tag om foten och dra upp den mot   
rumpan, knäna går mot varandra, skjut fram 
höften och håll, känn hur det drar över lårets 
framsida, kom ner 
och upprepa på 
andra  sidan 
 
 

 Trampa ner hälen långt bak, tyngden på 
det främre benet som är lite böjt, håll kvar 
och känn hur det drar i vaden, kom tillbaka 
och upprepa på andra sidan 

 Vila, händerna vilar i knät, sänkta axlar, 
blunda och andas med magen 

Vila & stretch 

11. The power of love - Jennifer Rush 

 Sitt en bit fram på stolen, händerna på    
länden, sätt fram ena hälen långt fram och 
fäll fram i höften, håll, känn hur det drar på 
lårets baksida, kom tillbaka och upprepa på 
andra  sidan 
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