
I detta program hittar du övningar som du kan göra med ett så kallat "miniband" dvs ett kortare cirkelformat, elastiskt träningsband.
Detta är ett praktiskt träningsredskap som du lätt kan stoppa i fickan eller ta med dig på resan, träna med hemma eller utomhus eller
använda som extra redskap på gymmet.

Tänk på att träning ska kännas bra och ge "mer på pluskontot än på minuskontot". 
Om något gör ont - använd trafikljusguiden och avstå från övningen om du får en smärta som du graderar till över 5/10.

 
 

1. Ryggliggande musslan med miniband
Ligg på rygg och placera ett gummiband runt knäna. Pressa knäna utåt mot
gummibandets motstånd samtidigt som ländryggen pressas ned mot mattan. Håll
emot och bromsa på väg tillbaka.

 
 

2. Knäböj med miniband
Ställ dig med höftbrett avstånd mellan benen och ett miniband runt båda knäna.
Böj dig ner tills du har ca 90° i höfter och knän. Ha en spänning i gummibandet
hela tiden och undvik att låta dina knän falla in mot mitten. Res dig upp till helt
upprätt ställning.

 
3. Sidlängs gång med miniband runt smalben
Placera ett miniband runt dina smalben och ställ dig i en bredbent position så att
du får ett ordentligt motstånd i bandet. Böj lätt i höfter och knän och placera
händerna på höfterna. Gå åt sidan samtidigt som du behåller bandet spänt, och
håller lätt böj i höft och knä. Undvik att låta dina knän gå in mot mitten.

 
4. Bäckenlyft med miniband
Ligg på rygg med böjda knän, fotsulorna i golvet och armarna längs sidan.
Placera ett miniband omkring låren nära dina knän. Ha ca höftbrett avstånd
mellan fötterna så att du får ett motstånd från bandet och pressa låren ut mot
bandet. Spänn sätet och lyft upp bäckenet och nedre delen av ryggen från
underlaget. Håll slutpositionen och kom tillbaka till utgångsställning innan du
upprepar. Du kan också testa att göra samma övning med fotsulorna på t.ex.
soffkanten för att få en större rörelse.

 
 

5. Utåtrotation axel m. miniband
Stå med 90° böj i armbågarna och ha ett cirkulärt band (miniband) runt
handlederna, tummarna pekar upp. Pressa ut händerna samtidigt som du pressar
ihop dina skulderblad, armbågarna hålls nära intill kroppen. Bromsa rörelsen på
väg tillbaka till utgångsposition. 

 
 

6. Front wallslide till 90 grader med miniband
Stå med ansiktet mot väggen. Fäst ett cirkulärt gummiband runt båda
underarmarna i nivå med handleden. Böj armbågarna och placera underarmarna
på väggen med kantad hand i ca. axelhöjd. Armbågarna pekar nedåt. Pressa
armarna ut till sidan mot gummibandets motstånd. Dra ihop skulderbladen och
för armarna uppåt längst med väggen i en kontrollerad rörelse tills du når ca. 90°
i axelleden. Sänk armarna ned igen och upprepa.
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