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Innehåll med musikförslag 
 
 
  BPM Sida 
 
 

1.   Acceptable in the 80’s - Calvin Harris 129 4 
 Uppmjukning   
 

2. Crying at the discoteque - Alcazar 138 5 
 Uppvärmning  
 

3. Whereever you will go - The Calling 114 6 
 Rörlighet   
 

4. Dancing in the moonlight - Toploader 120 7 
 Styrka  
 

5. Bye bye bye - *Nsync 93 8 
 Styrka   
 

6. Maria Maria - Santana 99 9 
 Styrka   
 

7. Beautiful girls - Sean Kingston 69 10 
 Rörlighet  
 

8. Uptown girl - Westlife 129 11 
 Kondition & styrka  
 

9. Survivor - Destiny’s Child 81 12 
 Styrka  
 

10. She bangs - Ricky Martin 144 13 
 Kondition   
 

11. Beautiful - Christina Aquilera 78 14 
 Stretch  
 
 
 

 
Tips! 
 

Byt övning när musiken ändrar tema, t.ex. från vers till refräng, eller gör 10-
15 repetitioner innan byte. 
 
Följ gärna tempot i musiken när du gör övningarna. 
 
 
 

Här kan du se och träna direkt till hela programmet: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pZH_Lg7I8HA&t=717s 
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 Jogga med lite breda ben och pressa ner 
händerna växelvis vid sidan av kroppen  

 Gunghäst, stå grenstående, flytta tyngden 
från ben till ben och låt armarna svinga med 
fram och bak, skifta benen nästa omgång 

 Jogga på stället och rulla bak axlarna, 
rulla fram 

 Gunghäst, stå grenstående, flytta tyngden 
från ben till ben, armarna går ut och ihop, 
skifta benen nästa omgång  

Uppmjukning 

1. Acceptable in the 80’s - Calvin Harris  
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 Jogga 8 framåt och gräv ner växelvis med 
händerna, jogga 8 bakåt och svep in vatten 
växelvis mot magen  

 Studsa, kicka bak och sedan fram med 
samma ben, hö/vä  

 Pressa ut raka ben växelvis åt sidan, 
armarna går åt motsatt håll  

 Pressa ut raka ben växelvis åt sidan med 
tårna uppåt, boxa förbi bröstet med samma 
arm 

Uppvärmning 

2. Crying at the discoteque - Alcazar 
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 Svep armarna i kors framåt, kuta och låt 
axlarna följa med, svep armarna bak och lite 
ut, axlarna följer med och bröstet går fram  

 Stå på ett ben, rita en liggande åtta ner 
mot botten med knät, andra sidan nästa 
omgång 

 Spänn bålen, dra bak ena 
armbågen (1), sträck ut armen 
bakåt (2) svep fram armen (3-4) 
hö/vä 

 Stå på ett ben, cirkla med 
rakt ben 4 ggr bakåt, 4 ggr 
framåt, hö/vä  

Rörlighet 

3. Whereever you vill go - The Calling 

 Vrid överkroppen 
långt bak från sida 
till sida, armarna är 
raka strax under 
vattenytan  
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 Stå med benen ihop, dra upp knäna mot 
magen och dra in dom lite med händerna, 
kom ner med fötterna och ut med armarna, 
landa med fötterna brett nästa omgång 

 Loopar åt sidan, benen upp från botten, 
stäck ut benen från sida till sida och armarna 
åt motsatt håll  

 Groda, dra upp fötterna  med knäna utåt 
och klappa på insidan av fötterna, landa med 
fötterna ihop och dra bak armbågarna 

 Loopar fram och bak, benen upp från 
botten, dra in benen mot magen och pressa 
dem rakt bak, dra in och pressa dem rakt 
fram  

Styrka 

4. Dancing in the moonlight - Toploader 
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 Håll frisbeen med båda händerna, spänn 
mage och rumpa, pressa frisbeen upp och 
ner framför kroppen, frisbeen är liggande  

 Håll frisbeen med båda händerna, spänn 
mage och rumpa, pressa frisbeen ur från och 
in mot bröstet, frisbeen är stående  

 Håll frisbeen i båda händerna, 
spänn mage och rumpa, cirkla med 
störa rörelser framåt och neråt, andra 
hållet nästa omgång, frisbeen är 
liggande 

 Håll frisbeen mellan 
handlflatorna, spänn till 
magen ordentligt, 
pressa stående frisbee 
från sida till sida, låt 
magen vara med och 
jobba  

Styrka 

5. Bye bye bye - *Nsync 

 Håll frisbeen mellan 
handlflatorna, fös 
frisbeen från sida till 
sida och gör en stor 
cirkel på var sida om 
kroppen  
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Genom hela låten: Håll i stången/kanten med 
händerna och fötterna och frisbeen är mot 
väggen. 
 

 För fötterna uppåt och neråt, i större    
och större rörelser och sedan i kortare och 
kortare rörelser  

 För fötterna i V, uppåt åt sidan, ner i  
mitten, uppåt åt andra hållet  
 
Sedan rakt från sida till sida 

 För fötterna i cirklar som blir mindre och 
mindre, byt håll och gör cirklarna större och 
större  

 För fötterna i en liggande åtta på väggen, 
byt håll  

Styrka 

6. Maria Maria - Santana 
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 Sidan mot väggen, håll i stången/kanten, 
svep rakt ben ut, in framför det andra, andra 
sidan nästa omgång  

 Sidan mot väggen, håll i stången/kanten, 
svep rakt ben fram och bak, andra sidan 
nästa omgång  

 Glid med fötterna längs 
med botten, ut och ihop  

 Glid med fötterna längs 
med botten, ut och i kors, 
korsa varannan gång framför 
och varannan gång bakom  

Rörlighet 

7. Beautiful girls - Sean Kingston 

 Håll i stången/kanten, 
pressa bak raka ben växelvis 
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 Korven runt ryggen, cykla med benen 
framåt och omvänt 
 
Cykla i liten cirkel efter en stund 

 Cykla från sida till sida  

 Håll ihop benen, dra upp 
dom mot magen och sträck 
ut rakt fram 

 Håll ihop benen, dra upp 
dom mot magen och sträck 
ut dem åt sidan, hö/vä  

Kondition & styrka 

8. Upptown girl - Westlife 

 Trampa vatten, böj och 
sträck benen växelvis lite 
utåt 



© GympaTillMusik.nu 12 2021 Vår - Vattengympa Lätt med redskap  

  

 

 Spänn mage och rumpa, pressa hantlarna 
ut till sidorna och ihop framför magen  

 Spänn mage och rumpa, pressa hantlarna 
med raka armar, ihop framför kroppen, ut 
och upp, ihop bakom kroppen, ut och upp 

 Spänn mage och 
rumpa, pressa raka 
armar växelvis fram och 
bak  

 Spänn mage och 
rumpa, hantlarna ihop 
framför kroppen, dra 
bak en axel, kom fram, 
hö/vä  

Styrka 

9. Survivor - Destiny’s Child 

 Spänn mage och rumpa, pressa 
hantlarna ut och ihop strax under 
vattenytan 



© GympaTillMusik.nu 13 2021 Vår - Vattengympa Lätt med redskap  

  

 

 Jogga på stället och pressa fram hantlarna 
växelvis med hantlarna stående, pressa fram 
med hantlarna liggande nästa omgång 

 Skidåkning, raka armar och ben går 
växelvis fram och bak, studsa vid benbyte, 
först stora rörelser lite långsammare och 
sedan kortare och snabbar rörelser 

 Hoppa ut och ihop med armar och ben, 
hantlarna går ihop när benen går ut och ut 
när benen går ihop 

 Tvist, hoppa och vrid knäna åt ena hållet 
och överkroppen åt andra hållet, växla, öka 
takten efter en stund  

Kondition 

10. She bangs - Ricky Martin 
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 Håll i stången/kanten, fötterna upp på 
väggen med benen ihop, kryp ihop och kuta 
med ryggen, sträck ut till så raka ben som 
möjligt och gunga från sida till sida 

 Sätt ut fötterna brett på väggen, gärna 
högt upp, dra in överkroppen mot väggen, 
låt det dra på insidan av låren, gunga med 
överkroppen från sida till sida efter en stund 

 Böj ena benet och dra överkroppen åt det 
böjda benet, håll kvar en stund och byt 
sedan sida  

 En fot mot väggen, den andra foten på 
knät, håll undre benet så rakt det går, dra in 
överkroppen mot väggen och håll en stund, 
byt sida  

Stretch 

11. Beautiful - Christina Aguilera 
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