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Innehåll med musikförslag 
 
  BPM Sida 
 
1.   Runaway train - Soul Asylum 120 4 
 Uppvärmning 
 

2. Mambo no 5 - Lou Bega 93 5 
 Uppvärmning 
 

3. Tragedy - Steps 126 6 
 Kondition    
 

4. Steel bars - Michael Bolton 108 7 
 Styrka  
 

5. Life - Des’ree 60 8 
 Styrka   
 

6. Cotton eye Joe - Rednex 135 9 
 Kondition  
 

7. Macarena - Los Del Rio 115 10 
 Kondition  
 

8. Think twice - Celine Dion 69 11 
 Balans  
 

9. Here we are - Gloria Estefan 75 12 
 Rörlighet  
 

10. Hallelujah - Jeff Buckley 69 13 
  

 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=JTn73ydKxh0&t=80s 
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 Jogga på stället och pressa ner händerna 
växelvis vid sidan av kroppen  

 Jogga framåt och gräv neråt, jogga bakåt 
och gräv uppåt 

 Kicka växelvis upp mot rumpan och pressa 
växlevis fram händerna  

 Jogga i sidled (1-8) hö/vä 

Uppvärmning 

1. Runaway train - Soul Asylum  
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 Skidåkning, raka ben går växelvis fram 
och bak, motsatta armar går växlevis fram 
och bak  

 Sprattelgubbe, hoppa ut med raka armar 
och ben, hoppa ihop  

 Studsa och dra upp höga knän växelvis åt 
sidan, armarna svingar förbi knät som går 
upp  

 Studsa och pressa ut raka ben åt sidan 
växelvis, händerna snurrar runt varandra 
framför bröstet, byt håll på händerna nästa 
omgång  

Uppvärmning 

2. Mambo No 5 - Lou Bega 
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 Spring runt i stor cirkel i hela bassängen, 
byt håll efter en stund  

 Stanna på stället och tvista, vrid knäna åt 
ena hållet och överkroppen åt andra hållet, 
växla  

 Händerna i sidorna och dra upp knäna 
växelvis så snabbt det går  

 Kicka växelvis framåt med raka ben, raka 
armar pressas bak, bak   

Kondition 

3. Tragedy - Steps 
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 Spänn mage och rumpa, stå på ett ben, 
det andra benet går upp fram och motsatt 
arm fram (1-2) rakt ben bak med tåisättning 
och motsatt arm går fram (3-4) andra sidan 
nästa omgång 

 Stå axelbrett, spänn magen, fös växelvis 
in vatten från sidorna strax under vattenytan 

 Pressa rakt ben åt sidan och armarna  
rakt upp utåt (1-2) ben ihop och armarna ner     
(3-4) hö/vä 

 Stå grenstående, spänn magen, pressa 
raka armar växelvis fram och bak 

Styrka 

4. Steel bars - Michael Bolton 
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 Spänn rumpan, pressa fram raka ben  
växelvis och cirkla framåt med armarna, 
kraftfulla tag med armarna och helt raka ben  

 Spänn rumpan, pressa bak raka ben väx-
elvis och cirkla bakåt med armarna, kraftfulla 
tag med armarna och helt raka ben  

 Händerna i sidorna eller låt armarna gå i 
motsatt riktning mot benet, spänn magen, 
dra upp knät åt sidan (1) vrid in benet (2) 
vrid ut (3) sätt ner (4) hö/vä  

 Spänn mage och rumpa, håll armarna lite 
bakåt, med handflatorna bakåt, böj och 
sträck armarna, tryck bak vattnet 

Styrka 

5. Life - Des’ree 
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 Jogga snabbt på stället och boxa framåt, 
framåt, utåt, utåt  

 Jogga snabbt på stället och pressa ner 
händerna växelvis bakom ryggen 

 Dra upp knäna växelvis och boxa växelvis 
framåt  

 Såt brett med lätt böjda ben, spänn 
magen och pressa fram händerna växelvis 
med armbågarna lätt utåt  

Kondition 

6. Cotton eye Joe - Rednex 
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 Armbåge möter motsatt knä, hö/vä   Hand möter motsatt fot bakom kroppen 
hö/vä  

 Jogga runt i liten ring och gräv neråt (1-4) 
byt håll  

 Vrid fötter och höft åt sidan och pressa 
armarna förbi höften, hö/vä  

Kondition 

7. Macarena - Los Del Rios 
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 Stå på ett ben med armarna lätt utåt, 
cirkla långsamt utåt och bakåt, två ggr per 
sida 

 Stå på ett ben med armarna lätt utåt, rita 
en åtta med knät, 2 ggr per sida  

 Stå på ett ben med armarna lätt utåt, håll 
ena benet upplyft framåt och cirkla sakta 
framåt med armarna, hö/vä  

 Stå på ett ben, luta överkroppen framåt 
och lyft rakt ben bakåt, armarna rakt ut och 
håll kvar, hö/vä  

Balans 

8. Think twice - Celine Dion 
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 Dra bak armbågen, sträck bak armen och 
svep fram, 2 ggr per sida  

 Dra upp knät, vrid åt sidan och klappa på 
höften, hö/vä  

 Stå grenstående, kom fram med tyngden, 
kuta ryggen och svep in vatten (1) kom bak 
med tyngden och svep bak med armarna (2)  

 Stå brett med händerna ihop framför 
bröstet, lätt böjda knän, vrid höften från sida 
till sida  

Rörlighet 

9. Here we are - Gloria Estefan 
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 Luta huvudet åt sidan och sträck ner  
motsatt arm, håll kvar och låt det sträcka på 
sidan av halsen, byt sida  

 Sätt ner foten långt bak med hela fotsulan 
mot botten, skjut fram bröstet och håll kvar, 
byt ben 

 Dra upp ena foten mot rumpan, knäna går 
mot varandra, skjut fram höften och håll 
kvar, byt ben  

 Sätt upp fötterna brett på väggen och dra 
in överkroppen mot väggen, håll kvar 
 
Eller stå riktigt brett på botten och fäll 
överkroppen lätt framåt,  låt tyngen gå lätt 
från sida till sida så det drar på insidan av 
benen 

Stretch 

10. Halleluja - Jeff Buckley 
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