
©  1 70+ Sjalgympa sittande och stående 2019 

  



©  2 70+ Sjalgympa sittande och stående 2019 

  

Koreografi: Birgitta Ekstrand-Ohlsson från SONDs Träningsprogram 
& Catharina Benzel från Benzelia Hälsa & Inspiration 

 
Presentation: Catharina Benzel från Benzelia Hälsa & Inspiration 

  
© SOND 2019.  För eftertryck krävs skriftligt tillstånd. 

 
SONDs Träningsprogram, Kållesjö Mariedal 1, 517 91 Bollebygd 

  
sond@telia.com     0320 - 923 55 



©  3 70+ Sjalgympa sittande och stående 2019 

  

Innehåll med musikförslag  Sid 
 
  
1.   När ord inte räcker till - Matz Bladhs 
 Uppvärmning   4 
 

2. Vem får följa dig hem - Shanes 
 Kondition  5 
 

3. Det regnar och regnar - Lasse Stefanz 
 Balans   6 
 

4. Änglarna minns - Claes Lövgrens 
 Rörlighet  7 
 

5. Små, små ord av kärlek - Berth Idoffs 
 Styrka  8 
 

6. Tiotusen röda rosor - Curt Haagers 
 Rörlighet  9 
 
 
 
 
 
Tips! 
 

Byt övning när musiken ändrar tema (t.ex. från vers till refräng) eller efter   
10-15 repetitioner. 
 

Jobba gärna i takt till musiken, jobba i hel– eller halvtakt. 
 
När man väljer musik så är det bra att inte bara välja efter vilken BPM låtarna 
har utan också tänka igenom vilka övningar man har tänkt göra till låten.    
Karaktären på musiken är också viktig, det är bra med tydlig takt till styrka 
och kondition och lite mer svepande musik till rörlighet, balans och stretch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här kan du se och träna direkt till hela programmet: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VbU8_01qutw&t=52s 
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 Stå lite brett, svep bak med växelvis med 
raka armar och flytta med tyngden lite från 
ben till ben, en sjal i varje hand 

 Böj och svep armarna i kors, räta upp och 
svep ut armarna, en sjal i varje hand 

 Dubbelsteg åt sidan och svep bak, bak 
med motsvarande arm, hö/vä, en sjal i varje 
hand 

 Böj och svep bak med armarna, räta upp 
och svep fram armarna, en sjal i varje hand 

Uppvärmning  

1. När ord inte räcker till - Matz Bladhs 
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  Uppvärmning  

2. Vem får följa dig hem - Shanes 

 Marschera och svep armarna växelvis 
framåt och bakåt, en sjal I varje hand 

 Håll i änden på båda sjalarna, trampa på 
stället och paddla växelvis med armarna från 
sida till sida 

 Håll i änden på båda sjalarna med armar-
na rakt upp, trampa på stället och svep ner 
armar från sida till sida  
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 Håll i änden på båda sjalarna med         
armarna framåt, gå några steg framåt med 
fötterna precis framför varandra häl  mot tå, 
gå likadant bakåt 

 Håll i änden på båda sjalarna med         
armarna framåt, stå axelbrett och kom upp 
på tå, ner, upp på hälarna, ner 

 Håll i änden på båda sjalarna med         
armarna framåt, stå axelbrett och lyft ena 
benet lite utåt, kom ner, hö/vä 

 Håll i änden på båda sjalarna, stå axel-
brett och lyft ena benet bakåt och lyft sam-
tidigt armarna, kom ner, hö/vä 

Balans 

3. Det regnar och regnar - Lasse Stefanz 
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 Stå axelbrett, kom upp med armarna 
växelvis och följ med blicken, sträck så högt 
upp det bara går, håll i ändarna på båda 
sjalarna 

 Stå axelbrett, vrid överkroppen och 
armarna från sida till sida så långt bak det 
går, håll i ändarna på båda sjalarna 

 Stå axelbrett, cirkla inåt med stora armar, 
cirkla utåt med stora armar, en sjal i varje 
hand 

 Stå axelbrett, kom bak med axlarna svep 
ihop sjalarna bakom kroppen, kom fram med 
axlarna och svep ihop sjalarna framför 
kroppen, en sjal i varje hand 

Rörlighet 

4. Änglarna minns - Claes Lövgrens 
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 Sitt på en stol, håll i ändarna på båda 
sjalarna med sjalarna under ena benet, lyft 
upp benet med hjälp av armarna, håll emot 
på vägen ner, andra benet nästa omgång 

 Sitt på en stol, håll i ändarna på båda   
sjalarna med armarna framåt, luta över-
kroppen framåt och försök nå fötterna med 
sjalarna 

 Sitt på en stol, håll i ena änden av båda 
sjalarna med en hand, svep sjalarna under 
benen och flytta dem till andra handen, byt 
håll efter fyra ggr 

Styrka 

5. Små, små ord av kärlek - Berth Idoffs 
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 Sitt ner eller stå upp, dra upp axlarna mot 
öronen, sänk axlarna 

 Sitt ner eller stå upp, luta dig framåt och 
krumma ryggen och krama om dig själv, räta 
upp och skjut fram bröster och kom bak med 
armarna 

 Sitt ner eller stå upp, sätt fram ena foten 
med hälen i golvet, fäll fram överkroppen 
med rak rygg, håll kvar, upprepa sedan med 
andra benet 

Rörlighet, utan sjalar 

6. Tiotusen röda rosor - Curt Haagers 
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