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Innehåll med musikförslag 
  BPM Sida 
 
 

1.   Mambo No 5 - Lou Bega 93 4 
 Uppvärmning   
 

2. Ex’s & Oh’s - Elle King 141 5 
 Uppvärmning  
 

3. Hula hoop - OMI 126 6 
 Uppvärmning   
 

4. Heart beat song - Kelly Clarkson 78 7 
 Rörlighet  
 

5. Love train - The O’Jays 61/123 8 
 Styrka   
 

6. All about that bass - Meghan Traynor 69 9 
 Styrka  
 

7. Angel in blue jeans - Train 120 10 
 Kondition  
 

8. Hooray hooray it’s a… - Boney M 108 11 
 Kondition  
 

9. Lambada - Kid Creole & The Coconuts 123 12 
 Styrka   
 

10. Budapest - George Ezra 132  13 
 Styrka   
 

11. Beautiful girls - Sean Kingston 66 14 
 Balans   
 

12. Hips don’t lie - Shakira 102 15 
 Kondition  
 

13. Shut up and dance - Walk the moon 132 16 
 Kondition  
 

14. Let’s get loud - Jennifer Lopez 132 17 
 Styrka  
  

15. Stole the show - Kyge feat Parson James 51 18 
 Styrka  
  

16. Summer breeze - The Isley Brothers 72 19 
 Rörlighet  
  

17. I can see clearly now - Johnny Nash 63 20 
 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=kGxP00H7zmA 
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 Kicka växelvis upp mot rumpan och pressa 
fram händerna växelvis  

 Dra upp knäna växelvis och pressa ner 
händerna vid sidan av kroppen varje gång ett 
knä går upp  

 Hand möter fot, hö/vä   Jogga i sidled och gräv ner med händerna 
(1-4) hö/vä  

Uppvärmning 

1. Mambo No 5  
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 Svinga korven åt sidan och pressa ut mot-
satt ben, hö/vä  

 Stå brett och håll brett på korven, ro från 
sida till sida med stora tag  

 Håll i korvändarna, hoppa ut och sträck  
ut korven, hoppa ihop och pressa ihop 
korvändrarna  

 Håll brett på korven med armarna stilla, 
hoppa upp och dra upp knäna mot korven  

Uppvärmning 

2. Ex’s & Oh’s 
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 Korven runt ryggen, raka ben går växelvis 
fram och bak, vrid överkroppen förbi det ben 
som går fram  

 Korven runt ryggen, stå brett, hoppa och 
vrid benen åt ena hållet och överkroppen åt 
andra hållet, växla 

 Korven runt ryggen, hoppa ut och sträck 
ut korven, hoppa ihop och pressa ihop korv-
ändarna 

 Korven runt ryggen, dra upp benen och 
tryck ihop korvändarna under eller mot be-
nen 

Uppvärmning 

3. Hula hoop - OMI 
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 Håll i kanten/stången, sidan mot väggen, 
svep rakt ben i en halvcirkel, in framför det 
andra och in bakom det andra, andra sidan 
nästa omgång  

 Håll i kanten/stången, magen mot väg-
gen, kliv upp/upp högt upp på väggen och 
kom ner, ner en bit bak 

 Håll i kanten/stången, sidan mot väggen, 
kuta och svep in armen  framför kroppen, 
räta upp och dra bak armbågen, följ med 
blicken, andra sidan nästa omgång 

Rörlighet 

4. Heart beat song - Kelly Clarkson 
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 Spänn mage och rumpa, armbågarna i  
sidorna, pressa ut en hantel/spade, pressa ut 
den andra, pressa ihop båda och gör en    
extra press ihop, börja växelvis med hö/vä 
sida  

 Spänn mage och rumpa, cirkla växelvis 
inåt med hantlarna/spadarna i stora rörelser 

 Spänn mage och rumpa, raka armar 
neråt, pressa ihop hantlarna/spadarna fram-
för kroppen, ut, in mot låren, ut, in bakom 
kroppen, ut 

 Spänn mage och rumpa, pressa in ena 
hanteln/spaden framför kroppen och den 
andra bakom, ut, hö/vä 

Styrka 

5. Love train - The O’Jays 
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 Spänn mage och rumpa, pressa upp raka 
ben växelvis  framåt och tryck fram hant-
larna/spadarna 

 Spänn mage och rumpa, pressa upp raka 
ben växelvis bakåt, tryck ner motsatt hantel/
spade 

 Spänn mage och rumpa, pressa ut benen 
växelvis åt sidan och tryck hantlarna/
spadarna åt motsatt håll 

 Spänn mage och rumpa, tryck bak hant-
larna/spadarna växelvis  bakåt i en cirklande 
rörelse 

Styrka 

6. All about that bass - Megan Traynor 
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 Jogga och pressa ner hantlarna/spadarna 
växelvis vid sidan av kroppen  

 Dra upp knäna växelvis och möt med 
motsatt hantel/spade 

 Tryck ner hantlarna/spadarna och cykla 
med benen utan bottenkontakt  

 Hoppa upp och dra upp benen under 
korppen, möt med hantlarna/spadarna mot 
fötterna  

Kondition 

7. Angel in blue jeans - Train 
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 Sitt gränsle på korven, cykla med benen 
och kom framåt och gräv ner med händerna , 
cykla med benen och kom bakåt och gräv 
upp med händerna, jobba utan bottenkontakt 

 Sitt gränsle på korven, skidåkning, raka 
armar och ben går växelvis fram och bak, 
motsatt arm och ben går fram, jobba utan 
bottenkontakt 

 Sitt gränsle på korven, knäna går upp 
växelvis, möt med motsatt armbåge, jobba 
utan bottenkontakt 

 Sitt gränsle på korven, simtag neråt med 
både armar och ben så du guppar som ett 
flöte, jobba utan bottenkontakt  

Kondition 

8. Hooray hooray it’s a … - Boney M 
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 Korven runt ryggen, spänn rmage och 
rumpa, raka ben rakt fram, pressa benen ut 
och ihop  

 Korven runt ryggen, spänn rmage och 
rumpa, raka ben rakt fram, pressa benen 
växelvis upp och ner 

 Korven runt ryggen, dra upp knäna mot 
bröstet, sträck ut benen och luta över-
kroppen bakåt 

 Korven runt ryggen, spänn mage och 
rumpa, håll ihop benen lite snett neråt, 
pressa korvändarna ut och ihop 

Styrka 

9. Lambada - Kid Creole & The Coconuts 
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 Ryggen mot väggen, dra upp knäna mot 
bröstet, sträck ut dem åt sidan, hö/vä  

 Ryggen mot väggen, cykla med benen 
framåt 

 Ryggen mot väggen, dra upp knäna åt 
sidan sträck ut dem rakt fram, hö/vä  

 Ryggen mot väggen, raka ben rakt fram, 
pressa benen växelvis över och under 
varandra i en cirklande rörelse 

Styrka 

10. Budapest - George Ezra 
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 Spänn mage och rumpa, pressa ut hant-
larna/spadarna växelvis åt sidan  

 Spänn mage och rumkpa, pressa raka 
armar ner mot låren, hö, vä, båda, båda  

 Spänn mage och rumpa, pressa hanteln/
spaden snett framåt förbi kroppen, hö/vä 

 Raka armar framåt, pressa hantlarna/
spadarna ut/in i korta rörelser och kom 
samtidigt sakta ut med armarna rakt ut, 
fortsätt med pressarna och kom sakta ihop 
igen    

Styrka 

11. Beautiful girls - Sean Kingston 
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 Spring runt i liten cirkel och cirkla med 
hantlarna/spadarna framför kroppen, växla 
håll  

 Kicka växelvis upp mot rumpan och 
hantlarna/spadarna går fram och ner till 
sidan  

 Dra upp knät och pressa ihop hantlarna/
spadarna under, 2 ggr per sida  

 Jogga och pressa ner hantlarna/spadarna 
växelvis bakom ryggen  

Kondition 

12. Hips don’t lie - Shakira 



© GympaTillMusik.nu 16 2021 Vår - Vattengympa Medel med redskap  

  

 

 Pressa bak raka ben växelvis, motsatt 
hand pressas fram, 4 snabba, 2 långsamma 

 Tvista, 4 snabba, 2 långsamma  

 Pressa bak raka ben växelvis, cirkla bakåt 
med raka armar utåt, 4 snabba, 2 lång-
samma 

 Hoppa ut och ihop, 2 snabba, 1 långsam  

Kondition 

13. Shut up and dance - Walk the moon 
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 Hoppa upp och dra upp knäna utåt, 
klappa på fötternas insida 

 Hoppa upp och dra upp benen, landa åt 
sidan, hö/vä  

 Jogga på stället och boxa växelvis med 
armarna, framåt och utåt  

 Dra upp fötterna från botten och trampa 
vatten  

Kondition 

14. Let’s get loud - Jennifer Lopez 
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 Händerna på höfterna, studsa och kom ut 
med raka ben växelvis åt sidan  

 Stå på ett ben med armarna lätt utåt, 
spänn mage och rumpa, cykla med det andra 
benet utan bottenkontakt, andra sidan nästa 
omgång 

 Hoppa upp och dra upp fötterna under 
rumpan, pressa en arm fram och den andra 
bak, ner med fötterna på botten efter 
armpressarna och hoppa upp igen 

 Stå axelbrett, spänn magen, boxa växelvis 
in bakom ryggen och flytta tyngden från 
armen som boxar 

Styrka 

15. Stole the show - Kyge feat Pason James 
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 Stå brett med lätt böjda ben, svep långt 
åt sidan och lite bakåt, hö/vä  

 Stå axelbrett, kuta och krama om dig 
själv, svep bak armarna och skjut fram 
bröstet  

 Stå axelbrett, sträck en arm uppåt och en 
arm neråt, sträck, sträck, sträck, växla och 
sträck igen  

 Stå på ett ben, gör cirklande rörelser ut 
och in med det andra benet utan 
bottenkontakt, andra sidan nästa omgång  

Rörlighet 

16. Summer breeze - The Isley Brothers 
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Stretch 

17. I can see clearly now - Johnny Nash 

 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 med rak rygg, låt 
tyngden gå lätt från sida till sida så det drar 
på insidan av benen 
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