
Bassängprogram, intensiv  2021-02-08   

Alternera mellan övningsalternativen under hela låten. 

1. Kom lad os gå    uppvärmning, puls↑ 
 

a. Intro: Jogg på stället 
b. Stå brett: Fös en arm i sänder utåt sidan 
c. Lätt hopp, kick med rakt knä framåt, motsatt hand strävar mot fot 
d. Refr: Jogga brett 4 och ihop 4, boxa utåt/nedåt 
e. Upprepa b – d 
f. Stå brett: Svep armar från sida till sida ner framför kroppen 

 

 

2. Movin´out    uppvärmning, puls↑ 
 

a. Intro: Snabbjogg 

b. Stor fotbollsspark/medrörelser armar, omväxlande höger och vänster ben 
c. Stå brett: ”Höger och vänsterkrok” med armar 
d. Snabbjogg 
e. Upprepa b – d 
f. Kicka bakåt – armar i kors framför 
g. Snabbjogg 

 

 
3. People need love   skuldror/bål 

 

a. Intro: Skidstakning. Pressa ner raka armar utmed kroppen, släpp upp. Lätt 

knutna händer 

b. Vers: Stå brett. Håll ihop händer, rör i stor gryta – växla håll varje gång. 

c. Refr: Skidstakning 

d. Vers: Upprepa b. 
e. Refr: Skidstakning 

f. Refr: Hämta vatten bakom ryggen och lyft framåt, en arm i sänder. 

 

 

  



4. Did it for the fame  bål/ben/koordination 

 
a. Snabba små grenhopp, små armabd  

b. Refr: Stå brett. Hoppa, hand till insida knä – växelvisa  

c. Twist – fötter brett. Stora armsvep i ytan 

d. Refr: Upprepa b 

e. Knäuppdrag  x 4 mot motsatt axel/bensträck snett bakåt med armsträck 

diagonalt. Växla diagonal. 
f. Upprepa bland tidigare övningar 

 

5. Snacket på stan   puls ↑ 
    

a. Intro: Jogga, box nedåt 

b. Box med hand under knä. 

c. Refr: skidhopp 

d. Box med hand under knä 

e. Refr: Skidhopp 

f. Stick: Snabba bakåtkick, häl mot ändan. Löpararmar 

g. Ben åt sidan (hopp), svep armar nere i vattnet framför kroppen i motsatt 

riktning. Växelvis. 

 

6. Don´t slam the door (hantlar) skuldror, bål 

 
a. Stå stabilt: Pressa ner båda hantlarna samtidigt från axlar och nedåt 

botten. Upprätt hållning! 

b. Refr: Stå brett. Pressa från sidor ner framför kroppen. Släpp upp. 

c. Stå stabilt: Armar framför kroppen. Pressa en hantel i taget ned mot 

höften. 

d. Refr: b 

e. Veva med en hantel i sänder framför kroppen– pressa nedåt framåt 

uppåt och tillbaka 

  



7.   This love (hantlar)  ben/höfter/bål 

 
a. Jogga med växelvis hantelpress 

b. Armar utåt sidorna, dra upp knän mot magen, landa brett. 

c. Refr: Trampa vatten i intervaller – häng i hantlarna, aktiva axlar 

d. Kicka bakåt med raka ben. Utsträckta armar framför kroppen. 

e. Refr: Trampa vatten 

f. Upprepa b  

g. Refr: Upprepa a och d 

 

8. Bra vibrationer (spagetti)  puls↑  

  
a. Vrid bålen och för spagettin avslappnat i ytan från sida till sida. 

b. Refr: Pressa spagettin från ytan och ner framför kroppen, samtidig benkick 

utåt växelvis höger/vänster 

c. Gångstående. Pressa spagettin nedåt/framåt i cirklar i bakåtvarv. 

d. Refr: Pressa nedåt – kicka ben utåt 

e. Häng på spagettin: Cykla runt – båda hållen 

f. Stå brett: Kläm fast spagettin intill kroppen, ögla framför. Fös spagettin 

från sida till sida. 

 

9. Tabata!!   puls↑ 

Intervallträning: 

a. Upphopp mot vägg – sträck ut kroppen bakåt. 

b. Sidskutt från sida till sida – håll lätt i räcket. Ett ben i sänder, landa med 

fötterna ihop. 

  



10. När kärleken tar slut rörlighet/nedvarvning 
 

a. Cirkla med axlarna en i taget, bakåt/framåt 

b. Dra upp ett knä, runda ryggen, kryp ihop. Steg åt sidan, sträck upp, 

öppna upp bröstet. Växelvis höger/vänster ben. 

c. Stå med lätt böjda knän: Handflator upp – ”bjud” växelvis framåt/bakåt, 

rotera i bröstryggen. Blicken fram. 

d. Björnkram – öppna upp, andas in – krama dig själv, andas ut. 

e. Långsam jogg på stället – avslappning i kroppen. 

f. Bredstående. Tyngdöverföring, diagonal armsträckning hö/vä 

 

 

11. Someone else´s story  nedvarvning/stretch 

12. May it be   

 
a. Tå/hälhävning vid räcke. Sträck upp i kroppen, sänkta axlar. 

b. Nackrotation 

c. Dra ihop skulderblad – sträck armar framåt, runda rygg  

d. Sidsträck med arm över huvud 

e. Bålrotation – armar vilar i vattenytan 

f. Pilbåge 

 

 

STRETCHING: 
a. Baksida lår mot räcke 

b. Framsida lår, fot på räcke 

c. Insida lår mot vägg 

d. Sträck ut hela sidan, förstärk med arm över huvud 

e. Bröstmuskel, använd räcke som mothåll 

  



Låtlista: 

 

Låt nummer Titel Artist Längd Syfte 

1 Kom lad os gå Det brune punkt 3.55 Uppvärmning, puls↑ 

2 Movin´out Glee Cast 3.09 Uppvärmning, puls↑ 

3 People need love ABBA 2.46 Armar/skuldror 

4 Did it for the fame Sabina Ddumba 3.30 Ben, bål, koordination 

5 Snacket på stan Danny Saucedo 2.50 Puls↑ 

6 Don´t slam the door Icona Pop 3.01 Skuldror, bål 

7 This Love Maroon 5 3.25 Ben, höfter, bål 

8 Bra vibrationer Erik Saade 3.34 Puls↑ 

9 Final Countdown Tabata songs 4.00 Puls↑ 

10 När kärleken tar slut Lisa Nilsson 4.14 Nedvarvning/rörlighet 

11 Someone else´s story Benny Andersson 3.47 Nacke, start stretching 

12 May it be Enya 3.30 Stretching 

Totalt   Ca 43 min  

 


