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Det här dokumentet finns hjälp för dig som är tränare i GF
Göteborgsgymnasterna i Gula, Gröna och Blåa grupper.

Innehåll i detta häfte

- Träningsplanering – vägen till utveckling! s. 3
- Riktlinjer s. 4
- Övningar & förövningar s. 6-36

De övningar (inkl. förövningar) vi tar upp i detta häfte är:

- Gymnastikens positioner samt positionsträning s. 5
- Kullerbytta framåt & bakåt s. 6-8
- Handstående s. 9-11
- Handstående nedrullning s. 12
- Hjulning s. 13-14
- Upphopp & Inhopp för matta s. 15
- Rondat s. 16-18
- Flickis & salto s. 19-21
- Handvolt s. 22-23
- Inhopp, träff i hoppredskap, ansats & landning s. 25
- Raka trampetthopp samt voltförberedande hopp s. 26-28
- Frivolt på trampett s. 29
- Plinthopp & Bordhopp s. 30
- Friståendesvårigheter att starta med s. 31

- Framåt-/sidobalans på ett ben 45°, 90°, 120° s. 32-36
- Vippsittande
- Pikfäll, Brygga & Piksittande
- Ljushopp 180°, 360° & Galopphopp
- Saxhopp 45° & 90°
- Vändning/Gåsnurr på tå 360°
- Piruettpreparation bakåt & framåt utan rotation
- Piruett Framåt & Bakåt 360°
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Träningsplanering – vägen till utveckling!

Här finns konkreta exempel på stationer som är lämpliga att använda och vad ni ska tipsa gymnasterna
om när de tränar. Om ni följer stationerna & tekniken i denna manual vet ni att ni lär ut övningarna i rätt
ordning. Ni kan när som helst komplettera era egna träningsplaneringar med stationer från denna manual
eller ge er själva större inblick i hur en övning skall göras korrekt. Alla grupper är olika stora, har olika
många tränare, tillgång till olika redskap och därför kan ni behöva anpassa detta upplägg efter era egna
förutsättningar.

Många övningar i det här materialet är förövningar för kommande volter. Vissa saker kan därför uppfattas
som totalt onödiga av gymnasten själv, och då är det bra att förklara varför det är så viktigt att göra dessa
övningar ordentligt och korrekt samt vad de ska leda till. Mycket handlar också om att gymnasten ska
hitta spänning och fart, vilket är en förutsättning för att kunna göra svårare volter senare. Det är viktigt att
variera sin träning och lära sig att bryta mönster och inte fastna i samma övningar varje träning. Det kan
vara svårt att veta när det är dags att gå över till en ny övning, i det läget är förövningar ett bra sätt att
smyga sig på nästa steg.

Vi kommer att ha många gymnaster i grupperna och det viktigaste på träningen är att gymnasterna rör på
sig och inte sitter still eller står i kö, så plocka fram många redskap och fyll hallen med dem. Det behöver
inte vara avancerat för att det ska vara både nyttigt och roligt. En upp- och nedvänd bänk eller en bom att
gå balansgång på, är till exempel en jättebra övning för yngre barn. Hitta stationer som gymnasterna kan
göra själva eller två och två, så det inte alltid krävs en tränare. Ett bra exempel som bör ingå i varje
träning i olika varianter är handstående som är basen till många av gymnastikens svårare övningar.
Handståendet kan man träna på alla möjliga sätt. Vi ser gärna att alla trupper tränar på handstående
varje träning.

Vi vill att alla grupper tränar på ett likartat sätt både rörelsemässigt och hur träningen byggs upp. Alla
gymnaster, oavsett grupp, ska känna igen sig i rutinen att köra stationer (själv/i par/med ledare) och vet
vad de ska göra och varför.

Vi vill också att alla tränare fokuserar på att lära ut rätt teknik till gymnasten – istället för att säga
vad som är fel.

Och det sista tipset, ha roligt och lek! När barnen längtar till träningen och tänker på gymnastiken som
veckans höjdpunkt, då har ni lyckats som tränare!

Hos Gymnastikförbundets “Rörelsebank” hittar ni ännu mer inspirationsmaterial med motorisk träning
  https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/gymnastik/portal/teknik-och-metodik/rorelsebanken/

Har ni några frågor om materialet eller behöver hjälp eller inspiration, maila gärna till:
huvudtranare@goteborgsgymnasterna.se

Lycka till med träningen!
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Riktlinjer
Detta är övningar som vi vill att ni lägger fokus på och som gymnasterna bör lära sig i de
olika stadierna.

Gula Grupper - Lekande gymnastik

Matta Hopp Fristående

Träna på:
Grundmotoriska övningar:
Rulla, Hoppa, Springa, Åla, Krypa
Klättra
Stödja
Hänga
Balansera
Spänning i kroppen
Våga övningar

Handstående
Kullerbytta
Bakåtkullerbytta
Hjuling (när gymnasten kan
handstående)

Träna på:
Jämfota hopp
Spänning i kroppen
Ljushopp
Katthopp
Landingsträning

Träna på:
Uppvärmningsdanser med tränare
Röra sig i takt till musik
Ljushopp
Chassé
Grundpostition piruett
Vippsitt med handstöd
Indianhopp
Balans på ett ben
Ljushopp 180°

Gröna Grupper - Lärande gymnastik

Matta Hopp Fristående

Träna på:
Armdrag
Kullerbytta i rätt position
Bakåtkullerbytta
Krum
Handståendefall ner i krum
Stillastående handstående
Handstående nedrullning
3-momentsvarv inklusive
tilläggsövningar

Träna på:
Trampettposition
Ansats
Inhopp
Armdrag
Löpning
Landingsposition
Raka hopp (ljushopp och X-hopp)
Göra “fel” t.ex. landa på mage, rygg,
rumpa. Snurra åt olika håll i luften
Volt till rygg på mattberg

Träna på:
20 min friståendeträning i veckan
Röra sig i takt
Dansa till räkning
Föreningsfristående
Vippsittande utan handstöd
Förövningar piksitt
Split
Spagat
Pikfäll
Ljushopp 360°

Blåa grupper - Träna på att träna

Matta Hopp Fristående

Träna på:
2-momentsvarv bakåt:
(Rondat-flickis eller hjulning-rondat.
Träna ej på salto innan gymnasten
kan flickis.)

2-momentsvarv framåt:
(Handvolt-volt eller
startvolt-handvolt.)

Förövningar till salto

Träna på:
Grupperad volt till stå
Volt i pikerad position
Bord till rygg
Blickar i landing

Träna på:
1h 15min friståendeträning i veckan
Föreningsfristående
Jämfotahopp med skruv
Lantmätarhopp 90°
Piruett 360° bakåt
Piruett 360° framåt
Stående balanser på ett ben
Hjulning till samlade fötter
Kraftbalanser - piksitt, stödvåg
Formationer
Styrka i bål, rumpa, ben, axlar,
handleder, knän, fötter
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Gymnastikens positioner samt positionsträning

Gymnastikens 3 (4) grundpositioner
Gymnastiken har 3 positioner som används ofta genom alla stadier i en gymnasts utveckling.
Det är bra om detta inövas tidigt och känns naturliga för gymnasterna redan vid ung ålder.
Positionerna är: Grupperad, Pikerad, Sträckt (& Krum).

Övningar för de olika positionerna:
1. Position på pallplint
Öva dessa positioner liggandes på en pallplint och gunga fram och tillbaka.

2. Position med ”skruv”
Man kan även variera positionsträningen med att lägga på en så kallad ”skruv” eller vändning.
Låt då gymnasten lägga sig i en av positionerna på en tvådelad plint med en tjockmatta bredvid.
Gymnasten ska från positionen på plinten rulla ned ett halvt varv till sträckt position. Öva gärna
att skruva åt båda hållen då man vid ung ålder har svårt att känna vilken som senare blir ens
naturliga skruvhåll.

3. Att hålla sin position
Lägg ut en lång matta eller flera små i rad och låt gymnasterna sätta sig på huk i en grupperad
position och ”skutta” jämfota framåt på mattan utan att tappa formen. Låt sedan gymnasten göra
likadant i en sträckt position, alltså låt gymnasten stå helt rakt och sedan hoppa jämfota med
spänd kropp längs mattan.

4. Plankgång 1.0
Ställ ut ett par bänkar och låt gymnasterna vandra med händerna sidledes på bänken och
fötterna på golvet. Gymnasten skall hålla en sträckt, krummad position hela vägen.

5. Plankgång 2.0
Ställ ut ett par bänkar och låt gymnasterna vandra med fötterna sidledes på bänken och
händerna på golvet. Gymnasten skall hålla en sträckt, krummad position hela vägen.

6. Lyfta pinnen från marken
Lägg gymnasten på mage på golvet eller en matta. Ge gymnasten en rak
pinne/innebandyklubba eller liknande att hålla i med båda händerna i axelbredd eller något
bredare. Gymnasten skall nu lyfta klubban från marken medan blicken fortfarande är riktad i
golvet.
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Kullerbytta framåt (Färdig)

1. Startposition med armarna vid öronen

2. Skjut ifrån så att rumpan går mot taket

3. Handisättning med raka armar. Huvudet mot bröstkorgen

4. Rullningen sker längs ryggen, inget huvud

5. Placera fötterna nära rumpan
Håll raka armar framför kroppen
INGA händer i mattan

6. Sträck upp med armarna vid öronen

Att tänka på:
Se till att hakan är mot bröstkorgen under kullerbyttan.
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Kullerbytta bakåt (Färdig)

1. Startposition med armarna vid öronen

2. Ner till huksittande
Händerna vid öronen

3. Rulla bakåt med hakan mot bröstkorgen
Handisättning med fingertopparna pekandes mot varandra

4. Sträck ut benen ner mot mattan
Skjut iväg med armarna

5. Landa i huksittande
Armarna framför kroppen

6. Sträckt upp med armarna vid öronen

Att tänka på:
Se till att hakan är mot bröstkorgen under kullerbyttan.

TIPS!
Tänk på att skjuta på ordentligt med armarna, annars kan det bli svårt att ta sig upp!
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Förövningar för kullerbyttor framåt & bakåt

Glassbåt:
Sitt på huk med grepp om knäna, rulla bakåt-framåt.
Gymnasten ska klämma en ärtpåse mellan hakan och bröstet utan att tappa den.

Halv kullerbytta på höjd:
Gör likadant som ovan, men gymnasten ligger på en höjd, längst ut på kanten, och sedan släpper ut
positionen, sätter ned fötterna på golvet och ställer sig upp. Se till att det är tillräckligt högt att gymnasten
inte behöver putta sig upp med händerna utan kan rulla av med händerna framför kroppen. Gymnasten
ska klämma en ärtpåse mellan hakan och bröstet utan att tappa den.

Kullerbytta ner från pallplint:
Sitt på knä på en pallplint med händerna i golvet och gör kullerbyttan ner. Tårna ska vara kvar i pallplinten
så länge som möjligt. Övningen tvingar gymnasten att sträcka ut sina ben. Tänk på att hålla hakan vid
bröstet och titta på naveln hela vägen. Gymnasten ska klämma en ärtpåse mellan hakan och bröstet utan
att tappa den.

Kullerbytta på lutande mjuk kil:
Ställ upp en 3-4 delad plint så att den blir lika hög som lilla skumkilen eller den lilla mjuka kilen från det
mjuka hoppbordet. Låt gymnasten stå på huk på plinten med båda händerna i kilen och gör en kullerbytta
ned. Om gymnasten tycker övningen är lätt så är målet att avsluta kullerbyttan i stående position som vid
en färdig kullerbytta. Gymnasten ska klämma en ärtpåse mellan hakan och bröstet utan att tappa den. Är
övningen för svår kan gymnasten stanna på rygg med utsträckt kropp i krum.

Hel kullerbytta på höjd:
Gymnasten startar ståendes framför klossen/plinten som når henne/honom strax över knäna. Gymnasten
sätter händerna en bit fram på klossen/plinten, sätter ner huvudet och gör en kullerbytta över höjden för
att på slutet släppa ut positionen, sätta ned fötterna på golvet och ställa sig upp. Se till att det är tillräckligt
högt att gymnasten inte behöver putta sig upp med händerna för att ta sig till stående utan kan rulla av
med händerna framför kroppen. Gymnasten kan försöka klämma en ärtpåse mellan hakan och bröstet
utan att tappa den.

Bakåt/framåtkullerbytta på lutande plan:

Flå katt i ringar/linor:
Häng i armarna och snurra en volt både framåt och bakåt. Detta är bra för att vänja sig att rotera.

Färdiga kullerbyttor:
När gymnasten fått koll på förövningarna kan ni börja göra kullerbyttor i sin helhet. Titta gärna en extra
gång på materialet ovan för att få koll på hur en färdig kullerbytta skall utföras.
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Handstående (med eller utan fall till rygg)

1. Startposition med armarna vid öronen

2. Armarna vid öronen
Stort steg (böjt ben)
Långt fram med händerna
Armarna ska vara i axelbredd
Ingen vinkel i axlarna
Neutralt huvud med öronen gömda bakom armarna
Blicken sneglandes på händerna

3. Sparka upp med rakt ben
Snegla på händerna men huvudet ska vara neutralt
Tryck upp i axlarna

4. Snegla på händerna
Håll balansen med hjälp av fingrarna, det är okej att spreta men fingrarna ska peka rakt fram

5. Fall i rak position

6. Runda ryggen i landningen så att gymnasten landar i krum
(se info om krum under avsnittet positionsträning)

7. Håll hakan mot bröstet och ha raka armar som gömmer öronen i landningen

9



Förövningar för handstående
OBS! För att kunna stå på händer krävs bra spänning och att man kan stödja på armarna. Däremot går det fint att
börja med förövningar lång innan gymnasten är redo att stå uppochned.

1. Handståendeposition liggandes
Lägg gymnasten platt på golvet på mage med pannan i marken. Gymnasten skall hålla en stav eller en
innebandyklubba med båda händerna axelbrett. Magen & pannan hålls ned i golvet medan de raka armarna lyfter
staven några cm ovanför marken, även fötterna lyfter något.

2. Handståendeposition liggandes mellan klossar
Lägg gymnasten mellan två klossar eller plintlock på mage med underarmarna och benen (precis ovanför knäna)
som stöd i klossarna/plintlocken. Armarna placeras axelbrett och benen/fötterna ihop.
Kroppspositionen skall vara i lätt krum med något rundad rygg samt helt rak vinkel i axlarna. Axelbrett mellan
händerna samt en spänd kropp generellt. Huvudet hålls neutralt mellan armarna med öronen ”gömda” bakom
armarna.  Fingrarna pekar lätt mot varandra.

3. Handståendeposition mot ex. det hårda eller det mjuka hoppbordet
Sänk bordet till dess lägsta höjd. Låt gymnasten klättra upp i handståendeposition med magen mot bordet. Händerna
skall stå ca. 10-20cm från bordet (beroende på gymnastens längd) så att gymnasten lutar sig mot bordet.
Kroppspositionen skall vara maximalt upptryckt i axlarna i krum med lätt rundad rygg, axelbrett mellan händerna, helt
rak vinkel i axel samt en spänd kropp generellt. Huvudet hålls neutralt mellan armarna med öronen ”gömda” bakom
armarna. Fingrarna pekar lätt mot varandra.

4. Plankan till handstående:
Låt gymnasten inta samma position som i station nr. 2 fast på golvet stödjandes på händerna. När du är nöjd med hur
gymnasten står i krummad position med gömda öron så lyfter du gymnastens ben till ett handstående. Det kan vara
svårt för gymnasten att hålla kroppspositionen men om ni jobbar med positionen innan så kommer det gå bra.
Kroppspositionen skall vara maximalt upptryckt i axlarna i krum med lätt rundad rygg, axelbrett mellan händerna, helt
rak vinkel i axel samt en spänd kropp generellt. Huvudet hålls neutralt mellan armarna med öronen ”gömda” bakom
armarna. Fingrarna pekar lätt mot varandra.

5. Handstående med 2 eller 1 knä i:
Lägg 2 ansatsklossar på varandra (eller annan höjd som matchar gymnasternas höft när de står på händer). Låt
gymnasten klättra upp på händer med magen mot klossarna genom att ha knäna i hela tiden. Gymnasten skall
placera sina händer ca. 10-20cm från klossarna beroende på gymnasternas längd, men så att de når med knäna till
klossen. Se till att gymnasten håller rätt vinkel i axlarna samt är maximalt upptryckt i axlarna hela tiden. Med en
tränares hjälp lyfter nu gymnasten 1 ben åt gången rakt upp mot taket. Detta utan att tappa kroppspositionen (lika
som stationerna ovan).

6. Bygga tak, i olika svårighetsnivåer
Bygga tak 1.0:
Sänk bordet till dess lägsta höjd. Låt gymnasten klättra upp i handståendeposition med magen mot bordet. Händerna
skall stå ca. 10-20cm från bordet (beroende på gymnastens längd) så att gymnasten lutar sig mot bordet.
Kroppspositionen skall vara maximalt upptryckt i axlarna i krum med lätt rundad rygg, axelbrett mellan händerna, helt
rak vinkel i axel samt en spänd kropp generellt. Huvudet hålls neutralt mellan armarna med öronen ”gömda” bakom
armarna. Fingrarna pekar lätt mot varandra.

Bygga tak 2.0:
Stå med ryggen mot en tumblingkloss eller tunnmatta, sätt händerna i golvet och klättra upp till handstående med
fötterna. (Har gymnasten strumpor på sig kan denne glida upp vilket underlättar men är inget måste). Stanna med
händerna ca. 10-20cm utanför klossen och enbart fötterna som stöd i klossen. Här är det otroligt viktigt att hålla
kroppspositionen. Kan inte positionen hållas så är gymnasten inte redo för denna station än.
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Kroppspositionen skall vara maximalt upptryckt i axlarna i krum med lätt rundad rygg, axelbrett mellan händerna, helt
rak vinkel i axel samt en spänd kropp generellt. Huvudet hålls neutralt mellan armarna med öronen ”gömda” bakom
armarna. Fingrarna pekar lätt mot varandra. (Rulla ner om gymnasten vill).

Bygga tak 3.0:
Gör samma procedur som man gör när man ”bygger vanligt tak” som i stationen ovan. När positionen är nådd drar
gymnasten båda knäna mot magen längst med klossen. Utan att tappa position i rygg och axlar. Gymnasten
stödjer endast fötterna mot klossen.

Bygga tak 4.0:
Gör samma procedur som man gör när man ”bygger vanligt tak” som i stationerna ovan. När positionen är nådd lyfter
gymnasten en fot upp mot taket så att man enbart stödjer med en fot i klossen. Byt sedan mellan fötterna ett par
gånger. Detta ska ske utan att tappa position i rygg och axlar. Gymnasten stödjer endast fötterna mot klossen.

7. Stå på händer mot vägg:
Stå med magen inåt och händerna så långt in som möjligt.
Kroppspositionen skall vara maximalt upptryckt i axlarna i krum med lätt rundad rygg, axelbrett mellan händerna, helt
rak vinkel i axel samt en spänd kropp generellt. Huvudet hålls neutralt mellan armarna med öronen ”gömda” bakom
armarna. Fingrarna pekar lätt mot varandra. (Rulla ner om gymnasten vill).

8. Sparka upp mot tjockmatta:
Låt gymnasterna försöka sparka upp på händer emot en tjockmatta. Hjälp gymnasten upp om det är svårt.

9. Sparka upp på pallplint:
Ställ upp ett par tunnmattor med hjälp av hopprep mot ribbstolar och ställ en pallplint framför varje tunnmatta.
Gymnasten ska nu försöka sparka upp på händer med händerna på pallplinten. Detta kan verka svårt, men det lär
gymnasten att ta i extra mycket i sparkarna även om denne inte klarar av att nå hela vägen till väggen med fötterna.
När gymnasten sen provar utan pallplint så kommer sparken gå mycket lättare och vara mer explosiv. Risk finns här
att gymnasten börjar svanka för att han/hon inte kommer upp. Försök undvik detta genom att öva på tidigare steg
eller genom att passa i höfterna.

10. Fall:
Stå på händer och fall ner i tjockmatta (med eller utan pass). Var noga med kroppspositionen innan gymnasten får
falla (= ingen svank är tillåten under fallet till rygg, fötterna får inte landa först utan först landar gymnasten på rygg
och rumpa)

11. Gunga (med kompis eller ledare):
När gymnasten står på händer kan du ta tag i fötterna/smalbenen och gunga
gymnasten försiktigt fram och tillbaka. Se till att hon/han är rak hela tiden och håller rätt kroppsposition.

12. Förflytta (med kompis eller ledare):
Genom att hålla i en gymnast som står på händer och förflytta händerna längre och längre ner får gymnasten svårare
att hålla balansen och måste jobba med spänningen. Stanna där gymnasten precis klarar av att hålla balansen.

13. Handstående mot bom (när gymnasten klarar av att hålla positionen själv):
Stå på händer mot bom – vandra i sidled tills bommen tar slut. Var noga med kroppspositionen och att händerna är
lätt inåtvridna. Att hålla huvudets position är viktig här då man gärna vill tjuvkika när man förflyttar sig.
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Handstående nedrullning
OBS! Handstående nedrullning är en progression av handståendet och det är därför viktigt att
gymnasten lärt sig sparka upp på händer först.

1. Startposition med armarna vid öronen

2. Armarna vid öronen
Stort steg (med böjt ben)
Långt fram med händerna
Armarna ska vara i axelbredd
Ingen vinkel i axlarna
Neutralt huvud med öronen, gömda bakom armarna
Blicken sneglandes på händerna

3. Sparka upp med raka ben och spänn vristerna
Snegla på händerna men huvudet ska vara neutralt
Tryck upp axlarna till max

4. Snegla på händerna
Håll balansen med hjälp av fingrarna, det är okej att spreta men fingrarna ska peka rakt fram

5. Fall i rak position med raka armar (OBS! Ingen böj sker i armbågarna)

6. Runda ryggen så att kroppen blir skålformad
Håll in huvudet, hakan mot bröstet
Raka armar hela vägen

7. Armarna går upp strax framför kroppen och utan att hjälpa till att knuffa upp i bak

8. Avsluta med armarna rakt upp täckandes öronen
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Hjulning

OBS! Hjulningen är en variant av ett handstående. Därför krävs det att gymnasten kan sparka upp på händer själv
innan man börjar öva på färdiga hjulningar. Förövning 1 & 2 på nästa sida går däremot att börja öva på innan
hanståendet klaras av utan pass.

1. Startposition med armarna vid öronen

2. Armarna vid öronen
Stort steg (böjt ben)
Långt fram med händerna och händerna vinkade något inåt mot varandra
Armarna ska vara i axelbredd
Ingen vinkel i axlarna

3. Tryck ifrån med det främre benet
Sparka upp med rakt ben
Sträck ut kroppen
Placera händerna långt fram

4. Uppochner ska benen vara maximalt delade
Håll huvudet neutralt
Snegla med blicken mot händerna

5. Avsluta
Magen i motsatt riktning från startpositionen (OBS! ej som illustrationen nedan)
Båda armarna avslutar vid öronen

Vilket håll man hjular åt är personligt, låt därför gymnasten testa åt båda hållen. Vid hjulning åt höger sätts höger hand i först
och klivet fram sker med höger ben. Tvärtom för hjulning åt vänster. I fristående vill man ibland att gymnasterna ska hjula åt
samma håll, det är därför viktigt att träna på hjulning åt båda hållen.

TIPS!
Hjulningen ska ske i en naturlig rytm på en rak linje: hand, hand, fot, fot. Tejpa upp handisättningen på en matta, händerna
ska peka lätt emot varandra. OBS! Sträck fram händerna längre än bilden nedan visar!
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Förövningar för hjulning

1. Skutt över bänk:
Gymnasten sätter händerna på bänken och skuttar över till andra sidan med benen.

2. Skutt över pallplint/hjulning över pallplint:
Låt gymnasten sätta händerna på en pallplint och hoppa över från den ena sitan till den andra. Tänk på att sätta en
hand i taget på pallplinten, samt skjuta ifrån med ett ben i taget så dom inte skuttar jämfota.

3. Halv hjulning, del 1 (Om gymnasten sparka upp och stå på händer med pass):
Låt gymnasterna ställa sig i en rak position med armarna upp, be sedan gymnasten att sätta fram en fot långt fram &
sedan sätta i en hand i taget och sparka med ett ben i taget i sidled. Ledaren passar gymnasten runt midjan och
stoppar gymnasten halvvägs i en handstående position med delade ben.

4. Halv hjulning del 2 (Om gymnasten sparka upp och stå på händer med pass):
Gör lika som station som ovan, men be gymnasten att fortsätta ner med ett ben i taget och samtidigt släppa en hand i
taget.  Din uppgift som ledare är att hjälpa gymnasten upp till en upprätt position.

5. Hjulning på lutande plan (Om gymnasten kan sparka upp på händer själv):
Bygg ett lätt lutande plan med hjälp av t.ex en satsbräda med en tunnare matta över. Hjula ner för planet. Övningen
ger gymnasten fart och rotation

6. Hjulning över plintlock (Om gymnasten kan sparka upp på händer själv):
Handisättningen sker på locket. Övningen gör att gymnasten måste skapa ett bättre ifrånskjut och jobba för att få
benen att gå rakt upp. Se till att övningen utförs utan svank.

Färdiga Hjulningsövningar

1. Hjulningstrappa 1.0
Ställ upp 3 plintar, förslagsvis med höjderna 1, 2 & 3, på bredden med ett mellanrum mellan plintarna så att
gymnasten kan sträcka på sig ordentligt samt ta ett långt kliv in i hjulningen. Lägg en eller två tunnmattor bakom. Låt
sedan gymnasten hjula ner för trappan genom att starta på plinten högst upp, sätta foten på mellanplinten och
händerna på den lägsta plinten.
2. Hjulningstrappa 2.0
Ställ upp 2 plintar, förslagsvis med höjderna 1 & 2, på bredden med ett mellanrum mellan plintarna så att gymnasten
kan sträcka på sig ordentligt samt ta ett långt kliv in i hjulningen. Lägg en eller två tunnmattor bakom. Låt sedan
gymnasten hjula upp för trappan genom att starta marken bakom den lägsta plinten, sätta foten på den lägsta plinten
och händerna på den högsta plinten. Genom denna övning övar gymnasterna på att skjuta ifrån ordentligt.

3. Hjula mellan hinder
Dra ut lianerna och lägg en tunnmatta mellan. Be sedan gymnasterna att hjula mellan. Målet är att inte slå i repen
under hjulningen.

4. Hjulning på matta
Låt gymnasterna göra en hel hjulning utan hjälp på en tunnmatta. (Se bildserie ovan för optimal bomhjulning)

5. Upphopp bendelning hjulning
Börja tillsätta fart genom att göra ett jämfota upphopp, dela benen och be gymnasten sätta den foten fram som denne
önskar hjula med. Foten ska placeras långt fram och knät vara lätt böjt för att gymnasten ska ha nära ner till marken
inför handisättningen och för att på så sätt få med sig farten igenom hjulningen.

TIPS! Det är vanligt att gymnasten kan tycka upphopp är svårt. Testa då att lära ut som ett indianhopp över
exempelvis ett hopprep. Sätt ner foten som är i luften och hjula som vanligt.
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Upphopp & Inhopp för matta

1. Stående upphopp bendelning med armdrag underifrån
Starta med båda benen samlade och armarna nedåt strax bakom kroppen. Böj benen och tryck ifrån
jämfota, när fötterna lyfter från mattan delas benen och den fot som gymnasten hjular med placeras
framför den andra. Landningen & viktes sker på bakre benet först. Medan den främre foten dras långt
fram följer armarna med underifrån och fram. Båda knäna är böjda med främst det främre.

2. Inhopp hjulning över hopprep med kort ansats
Lägg ut ett hopprep en bit in på airtracket/tumblinget/mattvåden och placera en tunnmatta på bredden en
bra längre fram som gymnasterna skall placera händerna på. Avståndet skall vara tillräckligt lång mellan
hopprepet och tunnmattan så att gymnasten får anstränga sig för att nå. Gymnasten ska nu springa fram
till hopprepet och utföra ett inhopp över hopprepet, som stationen ovan beskriver. Händerna sätts sedan
ner på tunnmattan och en hjulning eller rondat utförs.

3. Upphopp över hopprep med/utan efterföljande övning
Lägg ut tre hopprep på bredden med ett större mellanrum till det tredje hopprepet.  Upphoppet utförs som
beskrivet i stationen ovan men startplaceringen är bakom hopprep nummer 1, bakre foten placeras
mellan hopprep 1 & 2, främre foten framför hopprep nummer två och händerna i hjulningen sträcker sig
långt bort & placeras framför hopprep nummer 3. Försök få till så mycket flyt genom övningen som
möjligt.

4. Inhopp med ett steg i rockringar
Tag fram tre rockringar varan två i samma färg och en udda. Placera den udda rock ringen först och
placera sedan rockring nr 2 (i en annan färg än ettan) direkt efter den första, alltså ganska nära. Efter ett
litet mellanrum på allt från ca. 40cm – 1m , beroende på era gymnasters storlek, placerar ni sedan
rockring nr 3. Gymnasten tar nu ett kliv i ring nr 1, ett snabbt kliv med andra foten i ring nr 2 och hoppar
på ett ben över till ring nr 3. Samtidigt gör armarna en explosiv rörelse underifrån och fram. Gymnaster
lutar sig lätt framåt och strävar framåt genom hela inhoppet.

5. Inhopp hjulning över tunnmattor
Lägg ut en tunnmatta på bredden en bit in på airtracket/tumblinget/mattvåden och placera en tunnmatta
på bredden en bra längre fram som gymnasterna skall placera händerna på. Avståndet skall vara
tillräckligt lång mellan tunnmattorna så att gymnasten får anstränga sig för att nå. Gymnasten ska nu
springa fram till den första mattan och utföra ett inhopp över den, som stationen ovan beskriver.
Händerna sätts sedan ner på tunnmatta nr 2 och en hjulning eller rondat utförs över den.

6. Inhopp genom tunnel
Ställ upp två höga eller låga klossar på höjden på ex. airtrack och lägg en tunnmatta som tak. Det skall
inte vara för brett mellan klossarna utan gymnasten ska behöva krypa ihop och även huka sig lite. Låt
gymnasten ta lite ansats och gör ett inhopp igenom tunneln. Gymnasten kan göra valfri övning efteråt.
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Rondat
OBS! Rondaten är en av gymnastikens mest komplicerade övningar att få till rent tekniskt och övas
genom hela gymnastikkarriären. För att börja öva på rondater krävs att gymnasten kan sparka upp på
händer samt hålla en spänd position under handståendet utan svank. Dessutom behöver gymnasten först
kunna hjula.

1. Startposition med armarna vid öronen

2. Armarna vid öronen
Stort steg rakt framåt (böj benet)
Långt fram med händerna och försök vrida händerna så långt runt som möjligt, målet
är ett halvt varv och då något vinkade något inåt mot varandra.
Vridningen i kroppen och armarna (som hjulningen) sker så sent och nära marken
som möjligt. Armarna ska vara i axelbredd, ingen vinkel i axlarna

3. Tryck ifrån med det främre benet
Sparka upp med rakt ben
Sträck ut kroppen
Placera händerna långt fram

4. När det första benet pekar rakt upp (klockan 12) så ska det främre benet hinna ikapp och slås ihop
med det första benet.
Håll huvudet neutralt och göm öronen bakom armarna

5. Avsluta med att landa med båda fötterna samtidigt med magen i motsatt riktning från startpositionen
med armarna sträckta uppåt i luften. Rumpan skall spännas, höften sträckas ut och överkroppen skall
lyftas snabbt.

OBS! Egentligen startas rondaten med ett armdrag underifrån men det kan vara svårt för yngre
gymnaster att klara av att utföra rondaten utan att få någon vinkel i axeln om starten tas underifrån, vilket
vi vill undvika. Därför rekommenderar vi att börja lära ut rondaten med armarna rakt upp i startpositionen.
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Förövningar för rondat i progressionsordning

1. Handstående tryck
Om gymnasten redan kan sparka upp på händer
Tag fram ett airtrack eller en långmatta. Låt gymnasten explosivt sparka upp på händer med god
hanståendeposition utan svank eller tappad huvudposition. Strax innan fötterna pekar rakt upp försöker
gymnasten hoppa lite genom att trycka upp axlarna så mycket som möjligt. Gymnasten kommer knappt
att lyfta från marken. Upprepa ca. 10 gånger längst med mattlängden.

2. Nålen
Kör på airtrack eller långmatta. Gymnasten står i startposition för ett hanstående med armarna rakt upp.
Nu startar gymnasten ett handstående men målet är inte att komma upp på händer utan att med den
främre foten kvar i marken sparka så explosivt som möjligt med det andra benet utan att tappa
kroppspositionen. Upprepa ca. 10 gånger längst med mattlängden.

3. Rondathjulning – Rekommenderas från att gymnasten kan hjula
Gör stillastående bomhjulningar på golvet med fokus på rondatens viktigaste och svåraste bitar: Högt
inhoppsknä, handisättning långt fram, fingrarna pekar lätt mot varandra inåtvridna, öronen gömda bakom
armarna, snabba ben och landning med fötterna ihop, lätt bakåtlutad i krum.

4. Rondathjulning med ansats/inhopp – Rekommenderas från att gymnasten kan hjula
Gör övningen på golvet. När gymnasten behärskar övningen ovan (rondathjulning) kan ni prova att lägga
till fart. Låt Gymnasten ta några stegs ansats och utför en bomhjulning med fokus på rondatens viktigaste
och svåraste bitar: Högt inhoppsknä, låg överkropp med ett armdrag som kommer underifrån och strävar
framåt, handisättning långt fram, fingrarna pekar lätt mot varandra inåtvridna, öronen gömda bakom
armarna, snabba ben och landning med fötterna ihop, lätt bakåtlutad i krum.

5. Halv rondat till mage i krum – Rekommenderas från att gymnasten kan hjula
Lägg en tjockmatta på golvet och markera ut vart gymnasten skall börja med ett hopprep. Avståndet skall
vara på pass långt att gymnasten måste ta ett stort steg och sträcka på sig ordentligt för att nå fram.
Använd tekniken i punkt 1-4 i instruktionerna för rondaten. När benen slagits ihop faller gymnasten till
mage till tjockmattan.

6. Halv rondat till knä i krum
Lägg en tjockmatta på golvet och markera ut vart gymnasten skall börja med ett hopprep. Avståndet skall
vara på pass långt att gymnasten måste ta ett stort steg och sträcka på sig ordentligt för att nå fram.
Använd tekniken i punkt 1-4 i instruktionerna för rondaten. När benen slagits ihop landar gymnasten på
knäna i tjockmattan. Rumpan skall vara spänd och höften uträtat i landningen. Armarna pekar rakt upp.

7. Rondat på Tripp Trapp Trull
Ställ upp en uppställning med tre plintar (5,4,3 delar) på bredden efter varandra och lägg en tjockmatta
framför. Det skall vara ca. 2 fötters längd mellan plintarna. Utför rondaten enligt instruktionerna för
rondaten ovan.

8. Rondat på T-uppställning
Ställ upp en uppställning med två plintar varav en längre (båda två 4 delar) den långa plinten ställs på
längden och den andra på bredden framför utan mellanrum eller med mellanrum. Lägg ut en tjockmatta
framför. Utför rondaten enligt instruktionerna för rondaten ovan.
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9. Rondat med stäm till ledare – Rekommenderas när gymnasten behärskar rondaten
Kör helst på airtrack eller något som ger gymnasten hjälp i stämmet. Placera en ledare i mitten airtracket
där gymnasten kommer att stämma. Låt gymnasten ta en bit ansats och köra en rondat med uppdraget
att försöka skapa så mycket stäm som möjligt. Ledaren fångar  gymnasten i stämmet så att denne känner
sig trygg med att ta mycket fart. OBS! Låt INTE gymnasterna flyga okontrollerat bakåt då detta kan
resultera i att dom tycker det känns läskigt eller att dom gör illa sig.

10. Rondat stäm till mjukkil - När gymnasten behärskar rondat med stäm till ledare
Kör helst på airtrack eller något som ger gymnasten hjälp i stämmet. Placera en mjukkil, helst den höga,
ovanpå en tjockmatta i slutet av airtracket där gymnasten kommer att stämma. Låt gymnasten ta en bit
ansats och köra en rondat med uppdraget att försöka skapa så mycket stäm som möjligt. Gymnasten ska
nu utföra en rondat med så pass snabb benspark och god krum att stämmet riktas bakåt. Gymnasten
kommer då att flyga bakåt och landa i krum i kilen.

11. Rondat till rygg utan att nudda fötterna 1.0
Lägg en mjukkil ovanpå en tjockmatta och placera klossar som är lite högre än kilen framför kilens längre
ände. Låt gymnasten utföra en rondat med uppdraget att lyckas landa på rygg i kilen utan att nudda
fötterna. Detta för att skapa ett snabbt ”korbettdrag” & ett explosivt axeltryck. Vill man försvåra övningen
så sänker man klossarna så att gymnasten måste jobba mer och mer. Desto lägre klossar desto svårare
övning.

12. Rondat till rygg utan att nudda fötterna 2.0
Lägg en mjukkil ovanpå ett par tunnmattor bakom airtracket med kilens lägre del mot airtracket. Låt
gymnasten utföra en rondat med lite ansats & med uppdraget att lyckas landa på rygg i kilen utan att
nudda fötterna. Detta för att skapa ett snabbt ”korbettdrag” & ett explosivt axeltryck. Vill ni försvåra
övningen höjer ni kilen succesivt. Desto högre kil-landning desto svårare teknikövning.
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Flickis & Salto
OBS! Flickis & salto är komplicerade volter som i sin helhet övas på när gymnasterna blir lite äldre.
Förövningar för dessa kan däremot med fördel övas in tidigt. Är man noga med tekniken från början så
lär sig gymnasten lätt när denne blir äldre och skall lära sig övningen i sin helhet.

Flickis
1. Gymnasten lutar sig lätt bakåt i en krummad position med armarna snett nedåt
2. Försök att hoppa bakåt med så lite vinkel i höft och knä som möjligt
3. Räta ut kroppen, höften och axlarna explosivt under luftfärden bakåt
4. Göm öronen mellan armarna under hela volten men snegla på fingrarna
5. Den rundade formen gymnasten skall ha när händerna träffar mattan skapas genom att skapa stor flexibilitet
i bröstryggen och axlarna OBS! ABSOLUT INTE I SVANKEN!
Håll huvudet neutralt och glöm ej att hålla öronen gömda bakom armarna.
Axlarna skall vara max upptryckta under hela flickisen

6. Håll ihop benen och smacka ner fötterna mot mattan. Håll höften så uträtad som möjligt och lyft snabbt upp
överkroppen till en stående position. Fötterna skall så långt in under kroppen som möjligt så att gymnasten, när
flickisen är färdig, står i en bakåtlutat, krummad position.

7. Armarna pekar rakt upp i landningen och höften är uträtad. Rumpan skall hållas spänt under hela volten.
Blicken fästs vid landningen i mattan framför gymnasten.

TIPS!
Gör alltid flickisen i slowmotion i början och var noga med att varje fas av flickisen. Stanna upp och låt
gymnasten hitta rätt position innan ni går vidare.

Salto
1. Gymnasten startar med armarna rakt upp och en utsträckt rak kropp.
Öronen gömmer sig bakom armarna och blicken är riktad snett nedåt framför fötterna.
Axelled samt höft är fullt utsträckta.
2. Vid en stillastående salto gör gymnasten ett armdrag och böjer lätt på knäna för att skapa fart. Sedan hoppar
gymnasten uppåt, bakåt genom att återigen räta ut höften max och drar armarna rakt uppåt för att gömma
öronen.
Samma blickpunkt som innan gäller så länge som möjligt. Huvudet behåller dock sin startposition genom hela
volten även om gymnasten inte kan se golvet genom hela salton.
3. När höften nått maximal uträtning dras knäna upp mot bröstet.
Armarna fattar tag om knäna som hålls ihop under hela salton.
Hakan hålls mot bröstet och fötterna är spända.
4. När gymnasten nått tre fjärdedelars rotation skjuts benen ut med kraft för att nå ett rakt läge innan landning.
5. Landningen tas med lätt böjda knän, upprätt överkropp samt blicken fäst i mattan framför fötterna

Tips! Var noga med huvudets position från början även vid förövningar så slipper ni bekymmer längre
fram.
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Förövningar för Flickis
1. Axel- & bröstryggsflexibilitet
För att flickisen ska bli smidig och lättinlärd krävs stor rörlighet i bröstryggen & axelleden. Låt gymnasten
ställa sig en bit ut från en ribbstol och fatta tag om ribbstolen i den höjd att gymnasten när den böjer sig
fram får en 90° vinkel i höften. Armarna skall vara raka och gymnasten skall nu jobba i bröstryggen och
inte i svanken.

2. Brygga
Gymnasten lägger sig på ryggen på en tunnmatta och sätter i handflatorna ungefär vid öronen.
Gymnasten lyfter upp kroppen från mattan och när bryggan utförs optimalt sträcks benen ut i ett halt
sträckt läge. Den rundade formen gymnasten skall ha skapas genom att skapa stor flexibilitet i
bröstryggen och axlarna OBS! ABSOLUT INTE I SVANKEN!
Håll huvudet neutralt och glöm ej att hålla öronen gömda bakom armarna.
Axlarna skall vara max upptryckta under hela flickisen

3. Armdrag, höftuträtning + smack
I en flickis är en av de viktigaste ingredienserna ett otroligt snabbt armdrag samt en explosiv höftuträtning.
Detta kan övas upp i förväg genom att placera gymnasterna sittandes framför en tjockmatta eller en
flipperdyna. Gymnastens rumpa placeras mot mattkanten och benen är sträckta rakt framåt med spända
fötter. Armarna är placerade rakt ned mot knäna eller vristerna. Nu drar gymnasten armarna snabbt bakåt
för att skapa en ”smäll” i tjockmattan samtidigt som höften rätas ut explosivt till sitt maxläge och hålls i
maxläget stilla medan gymnasten räknar till 3.

4. Brygga över halvmåne
När gymnasten kan böja sig bakåt och stå i brygga genom att främst använda bröstrygg och axelled (se
info under station 1 på denna sida) så kan gymnasten börja med denna station. Gör då en brygga över en
blå halvmåneformad kudde med en flipperdyna eller tjockmatta bakom. Gymnasten skall sedan ta sig
över genom att dra båda benen ihop över till andra sidan. Smäll ner fötterna och stanna i krum/plankan.
Låt gymnasten hitta spänningen i bålen innan denne lämnar mattan. Denna övning går att genomföra
med eller utan pass.

5. Hoppa uppåt bakåt för flickis
Bygg en mjuk landning som är i höjd med gymnasternas rumpor.
Låt gymnasten ställa sig med ryggen mot mattan så att han/hon nästan nuddar mattan. Gör ett armdrag
och böj knäna lätt. Låt gymnasten hoppa bakåt och landa på rygg på tjockmattan med utsträckt kropp.

6. Handstående med snapdown – Rekommenderas om gymnasten kan stå på händer mot vägg
Lägg en flipperdyna (helst ovanå en halkmatta som finns i förrådet) ca 50 cm ut från väggen. Låt
gymnasten sätta händerna mellan flipperdynan och väggen och sparka upp på händer med ryggen mot
väggen. Gymnasten ska nu så explosivt han/hon kan, med fötterna ihop, dra sig ner till ett krum med
landning på fötterna som är flexade. I början kommer gymnasten att falla ner till krum men målet är alltså
ett aktivt explosivt ”drag” ner till krum från handståendet. Detta ”drag” kallas senare för snapdown.

7. Slowmotion flickis med pass
Ni kan nu prova att göra flickisen i sin helhet men i ett mycket långsamt tempo med pass. Passaren
hjälper handgripligen gymnasten att utföra övningen och stannar upp vid varje viktigt moment för att
gymnasten skall hinna göra detta så noggrant som möjligt. Tekniken för en flickis hittar du under
överskriften ”Flickis & Salto” i detta häfte.
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Förövningar för Salto
1. Hoppa ljushopp nedåt bakåt
Låt gymnasten hoppa ljushopp ned till en tjockmatta från en plint något högre än
tjockmattan. Armdrag används och armarna stannar i en position rakt uppåt så att de täcker öronen. När gymnasten
hoppar bakåt skall höften sträckas ut maximalt. Landningen tas med lätt vinkel i höft och knän. Gymnasten skall stå
stilla ett par sekunder och hitta balansen i landningen innan övningen är färdig.

2. Saltorotationsövning i ribbstol
Häng en tunn blå matta i ribbstolen högst upp innan mellanrummet. Låt gymnasten hänga rak i ribbstolen högst upp
med skudrarna mot den blå tunnmattan. Gymnasten ska nu dra knäna mot hakan så att rumpan lyfter från
ribbstolarna. Desto mer explosivt utförd övning desto bättre. (Blå tunnmattor finns i TKs förråd ute i korridoren mot
vändplanen). Här över gymnasten på att skapa rotation bakåt genom att föra knäna mot bröstet/hakan.

3. Bakåtkullerbytta på plant eller på lutande plan med droppad landning
Den övning som mest liknar en salto är en bakåtkullerbytta, därför är bakåtkullerbyttan den första och bästa
förövningen för salton. Förutom vanlig kullerbytta i lutning eller på en tunnmatta så kan ni öva på en bakåtkullerbytta
på en uppbyggnad i höjd med gymnastens höft och lägg något mjukt att landa på bakom. Gör sen kullerbyttan på
höjden baklänges och rulla ned i sista halvan så att landningen sker nedanför kanten ståendes. Detta kan vara läskigt
först så var med och ta emot gymnasten i landningen så att denne inte trillar baklänges. När gymnasten är bekväm
så kan denne göra övningen utan pass.

4. Hoppa uppåt bakåt för salto 1.0
Bygg en mjuk landning som är i höjd med gymnasternas rumpor.
Låt gymnasten ställa sig med ryggen mot mattan så att han/hon nästan nuddar mattan. Gör ett armdrag och böj
knäna lätt. Gymnasten ska nu hoppa bakåt, uppåt till ett sittande läge på kanten. Armarna skall samtidigt dras rakt
upp så att armarna vid landningen täcker öronen.

5. Hoppa uppåt bakåt för salto 2.0
Bygg en mjuk landning som är i höjd med gymnasternas rumpor.
Låt gymnasten ställa sig med ryggen mot mattan så att han/hon nästan nuddar. Gör ett armdrag och böj knäna lätt.
Gymnasten ska nu hoppa bakåt, uppåt till rygg. OBS! Här vill gymnasten gärna svanka och ”tappa” spänningen i
bålen. Då kommer benen hänga kvar ner längs mattan. Detta är inte önskvärt utan gymnasten ska i landningen följa
med upp så att gymnasten landar platt på rygg. Om detta är för svårt för gymnasten så backar ni till station 3 igen.

6. Hoppa uppåt bakåt för salto 3.0
Bygg en mjuk landning som är i höjd med gymnasternas rumpor och placera en flipperdyna bakom höjden. Låt
gymnasten ställa sig med ryggen mot mattan så att han/hon nästan nuddar. Gör ett armdrag och böj knäna lätt.
Gymnasten ska nu hoppa bakåt, uppåt till rygg och göra en bakåtkullerbytta. OBS! Här vill gymnasten gärna svanka
och ”tappa” spänningen i bålen. Då kommer benen hänga kvar ner längs mattan. Detta är inte önskvärt utan
gymnasten ska i landningen följa med upp så att gymnasten landar platt på rygg för att sedan skapa rotation bakåt
genom att dra knäna mot bröstet. Gymnasten fortsätter nu genom en bakåtkullerbytta över till andra sidan för att
landa på flipperdynan med öronen gömda bakom armarna som pekar rakt upp. Om detta är för svårt för gymnasten
så backar ni till station 5 igen. Tänk på att detta kan vara läskigt första gångerna så passa gärna gymnasterna i
landningen tills dom är trygga.

7. Bakåtrotation i ringar eller lianer
Låt gymnasten ta tag i lianerna/ringarna med nästan helt sträckta armar ovanför huvudet. Gymnasten lutar sig bakåt
och trycker ifrån i fötterna. Sedan drar gymnasten knäna mot bröstkorgen och roterar baklänges ett varv för att då
landa på fötter på marken igen. Öronen skall vara gömda under hela övningen och blicken fästs vid starten i golvet
framför fötterna. Är detta svårt så låter du gymnasten klämma en ärtpåse mellan hakan och bröstet.
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Handvolt
OBS! Handvolten är en variant av ett handstående. Därför krävs det att gymnasten kan
sparka upp på händer själv innan man börjar öva på färdiga handvolter.

1. Startposition med armarna rakt upp så att de täcker öronen

2. Armarna vid öronen
Stort steg rakt fram (med böjt ben)
Långt fram med händerna
Armarna ska vara i axelbredd
Fingrarna skall peka rakt fram eller lätt inåtvinklade
Ingen vinkel i axlarna

3. Sparka allt du har med det första benet
Tryck sedan ifrån med det främre benet
Sparka upp med raka ben
Sträck ut kroppen och öppna upp bröstryggen
Tryck upp axlarna i maxläge och håll dem där
Håll huvudet neutralt med gömda öron

4. Uppochner ska ben nummer ett vara rakt upp klockan 12 när ben två kommer ikapp
Håll huvudet neutralt hela tiden
Snegla med blicken mot händerna om nödvändigt för att få öppen bröstrygg

5. Avsluta med att smälla ner båda fötterna i marken samtidigt. Magen rakt fram i en spänd men ganska
öppen position. OBS! Ingen vinkel i höften vid landning. Det är en lång process att lära om efter
inlärningen av detta skett.

OBS! Egentligen startas handvolten med ett armdrag underifrån men det kan vara svårt för yngre
gymnaster att klara utan att få vinkel i axeln. Därför rekommenderar vi att börja lära ut handvolten med
armarna rakt upp tills dom blir lite äldre.
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Förövningar för handvolt
OBS! Egentligen är handståendet den absolut bästa förövningen för dom flesta övningar inom gymnastiken
och så även den viktigaste för handvolten. När gymnasten lärt sig att explosivt sparka upp på händer kan
denne börja med förövningar för handvolt.

1. Handstående smack i tjockmatta
Märk upp med hopprep en bra bit från en tjockmatta ex. fastbunden mot en ribbstol. Det ska vara så pass långt att
gymnasten med ett steg och genom att sträcka fram händerna långt precis når fram till tjockmattan men händerna.
Händerna placeras således nära tjockmattan och en explosiv spark sker sedan för att komma upp på händer. Det
främre benet skall hinna ikapp ben nummer 1 innan gymnasten når att sparka i mattan. När övningen utförs explosivt
bildas en ljudlig smack i tjockmattan.

2. Handvolt över halvmåneformad kudde
Utför med samma tillvägagångssätt som i stationen ovan ett explosivt handstående men mot en halvmåneformad
kudde istället för mot en tjockmatta. Efter att det främre benet hunnit ikapp ben nummer 1 så gör gymnasten en
handvolt över halvmånen genom att ”rulla över kudden”. Gymnasten har kontakt med halvmånen under hela
övningen. Har gymnasten tillräckligt med fart kommer denne att komma över kudden utan pass. Saknas fart kommer
gymnasten behöva hjälp av en passare som hjälper till genom att lägga en arm över benen så att gymnasten kan dra
sig upp. (Detta är dock inte att rekommendera så detta då lär gymnasten till en vinkel i höften vilket inte är den teknik
som används i en handvolt)

3. Handvolt över passares axel
Passaren sätter sig på rumpan med delade ben. Märk ut med ett hopprep vart gymnasten skall börja ifrån vilket som i
övningarna ovan gäller att gymnasten skall få plats att ta ett stort steg och sträcka fram armarna ordentligt.
Gymnasten placerar nu sina händer mellan passarens ben ganska nära passarens kropp. Passaren fattar nu tag
kring gymnastens bröstkorg (OBS! Ej nere vid svanken utan uppe vid skuldrorna). Medan gymnasten sparkar
explosivt över passaren hjälper passaren gymnasten över sin ena axel och ställer ned gymnasten bakom sig. Detta
passningssätt är enkelt och skonsamt för passaren då man i denna position är stark och kan lyfta nära kroppen.

4. Långsam handvolt från höjd
Ställ upp en lång plint eller flera plintar ihop på längden så att gymnasten kan sträcka på sig ordentligt enligt ovan
instruktioner, plintarna skall vara ca. 2 delar högre än tjockmattan. Lägg en tjockmatta bakom. Låt gymnasten utföra
en handvolt ned från plintarna och landa i tjockmattan. Var noggrann med tekniken. Läs instruktioner om handvolten
först.

5. Handvolt på Tripp Trapp Trull
Ställ upp tre plintar (5, 4 & 3 delar) på bredden efter varandra med ett mellanrum på ca. 2 fötter långt. Lägg en
tjockmatta bakom. Ställ gymnasten på den översta plinten. Låt gymnasten göre en handvolt ned till tjockmattan (se
instruktioner ovan) genom att placera en fot på mittplinten samt händerna på den lägsta plinten.
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Inhopp, träff i hoppredskap, ansats & landning

Ansats
Lägg ut en tjockmatta och mät ut hur långt du vill att gymnasten ska springa. Låt gymnasten springa så fort dom kan
emot tjockmattan för att sedan hoppa upp på tjockmattan och landa på rumpan med båda benen framåt. Lär
gymnasten att hoppa ifrån med ett ben in i tjockmattan för att sedan hinna få fram båda fötterna framför kroppen.
Övningen går ut på att inte sakta in innan tjockmattan utan att ha den högsta farten när inhoppet sker.

Inhopp
1. Hoppa in i mjukkil med hopprep på 1.0
Lägg en skumkil med låga änden mot ansatsen. En bit in på kilen lägger du ett hopprep på bredden som gymnasten
skall hoppa över. Mät ut de sträcka gymnasten ska springa och markera starten med ex. ett hopprep. Låt gymnasten
springa full fart mot kilen. Gymansten hoppar in med ett ben och tar sig över hopprepet med båda benen strax
framför kroppen. Armdraget sker underifrån och når sin högsta position, rakt upp, samtidigt som gymnasten landar
jämfota i krum i skumkilen. Höften ska i landningen vara helt uträtad. Höftuträtningen och armdraget skall ske
explosivt.

2. Hoppa in i mjukkil med hopprep på 2.0
När gymnasterna behärskar övningen ovan kan ni i kilens början lägga på ett trampettskydd. Nu ska gymnasten
utföra övningen som beskrivet ovan dock med utmaningen att denne måste lyfta på fötterna högre innan landningen i
kilen. I och med detta övar gymnasten på en mer explosiv höftuträtning vilket är önskvärt vid trampetthoppning.

3. Hoppa in i mjukkil över tunnmatta på bredd eller längd 3.0
När gymnasterna behärskar övningen ovan kan ni i kilens början lägga en tunnmatta på bredden eller på längden för
större utmaning. Nu ska gymnasten utföra övningen som beskrivet ovan dock med utmaningen att denne måste lyfta
på fötterna högre samt hoppa längre innan landningen i kilen. I och med detta övar gymnasten på ett längre inhopp &
en mer explosiv höftuträtning vilket är önskvärt vid trampetthoppning.

4. Ansats + inhopp 4.0
Lägg ut stora kilen med låga delen mot ansatsen, lägg ett hopprep på tvären en bit upp på kilen och mät ut hur långt
du vill att gymnasten ska springa. Låt gymnasten springa så fort dom kan emot stora kilen för att sedan hoppa upp på
kilen över hopprepet, göra ett explosivt armdrag och landa stående med båda benen något framför kroppen, helt
utsträck/rak höft och armarna rakt upp. Gymnasten skall räta ut höften helt och göra ett litet ljushopp utan att böja i
knäna. Ljushoppet skall landas på rygg. Detta kan vara svårt för gymnasten att klara utan att böja på knäna. Tricket
är att snabbt räta ut höften

Träff i hoppredskap
1. Hoppa mellan satsbrädor utan att stanna
Ställ upp en pallplint, satsbräda, pallplint, satsbräda. Be gymnasten hoppa ner från den förstavpallplinten till den
första satsbrädan och sedan upp igen på nästa pallplint. osv. Här är det viktigt att få gymnasterna att hoppa ifrån
pallplinten med en fot och sedan träffa satsbrädan jämfota, hoppet upp från satsbrädan blir då jämfota.

2. Öva långt inhopp med satsbräda
Ställ upp en tjockmatta och en satsbräda, lägg ett hopprep en bit innan satsbrädan (ca 30cm) för att markera
inhoppet. Låt gymnasten ta några springsteg och hoppa upp på satsbrädan med en fot, träffa satsbrädan med två
fötter, raka ben och en spänd kropp, hoppa i spänd position till tjockmattan. Utöka inhoppets längd succesivt.
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Landningsträning
1. Öva stabil landning från höjd
Ställ upp en 4–5 delad plint framför en tjockmatta och lägg en pallplint på tjockmattan ca 50cm framför
plinten. Låt gymnasten hoppa ner från plinten för att stabilt landa på pallplinten i landningsposition. Låt
gymnasten stå kvar i positionen i 3–5 sekunder.

2. Ljushopp till landning
Ställ två blåa klossar på varandra framför en tjockmatta, låt gymnasten hoppa ner genom att göra ett
ljushopp från klossarna till tjockmattan och landa i stabil position.

3. Hopp från låg höjd till tunnmatta
Ställ upp en tvådelad plint med en tunnmatta efteråt. Låt gymnasten stå på plinten med armarna rakt upp.
Hoppa sedan ned till tunnmattan och landa med lätt böjda knän samt en liten vinkel i höften.

4. Hopp från höjd till tunnmattor
När gymnasterna klarar av att hoppa från en tvådelad plint så kan ni succesivt höja med en plint del i
taget upp till 6 delar.
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Raka trampetthopp samt voltförberedande hopp

OBS! För att få använda trampetten under träningarna krävs att du som ledare har trampettlicens. För
att få info om detta kontaktar ni kansliet. Gymnasten behärskar att börja hoppa trampett när denne
klarar av förövningarna för raka trampetthopp samt förövningarna under ”Träff i hoppredskap”.

Ljushopp: Ljushoppet ser ut som ett rakt sträck, spänt och lätt krummat. Ser man på ljushoppet från sidan så
hålls fötterna strax framför kroppen, rumpan är spänd, höften utan vinkel och armarna pekar rakt upp.
Landningen tas med lätt vinkel i höft & knän och armarna stannar vid ett ljushopp rakt upp i landningen.

Krysshopp: Krysshoppet startas som ett ljushopp med armarna upp, benen och armarna delas sedan
samtidigt till ca. 45 grader. Innan landningen skall gymnasten hinna tillbaka till ljushopps-position.

Gruppering: Grupperingen startas som ett ljushopp med armarna upp. Gymnasten utför sedan en gruppering
genom att dra knäna upp mot bröstet samtidigt som armarna gemensamt möter benen framför bröstet och
rundar knäna. Hela kroppen sträcks sedan ut igen till ett ljushopp innan gymnasten landar övningen.

Förövningar för trampetthopp
1. Gruppering på mark
Gymnasten lägger sig på rygg på en tunnmatta med armarna rakt upp och med spända raka ben & vrister.
Gymnasten utför sedan en gruppering liggandes genom att dra knäna upp mot bröstet samtidigt som armarna
gemensamt möter benen framför bröstet och rundar knäna. Hela kroppen sträcks sedan ut igen till ett ljushopp
i krum innan gymnasten är färdig med övningen.

2. Ljushopp, Gruppering & Krysshopp från höjd till mjuk landning
Innan gymnasten är redo att utföra de raka trampetthoppen på en trampett eller satsbräda är det bra om
gymnasten kan behärska övningarna när de hoppar från en lägre höjd till en mjuklandning. Ställ en 3–4 delad
plint eller ett par klossar på hög framför en tjockmatta eller flipperdyna. Låt gymnasten köra ett ljushopp, ett
krysshopp eller en gruppering ner från höjden på ett kontrollerat sätt med god teknik såväl under övningen som
vid landningen.

3. Ljushopp på satsbräda med upphöjd, kort ansats
Lägg ut två ansatsklossar, bänkar, plintar eller tunnmattor ovanpå varandra att springa på. Efter ett mellanrum
ställer du en ställ en satsbräda som gymnasten orkar trycka ner men inte gå igenom till marken när den hoppar
hårt. Bakom satsbrädan lägger du en tjockmatta. Gymnasten springer sedan på ansatsen, hoppar in med en
fot och träffar satsbrädan med två fötter. För att göra ett ljushopp till tjockmattan.

4. Ljushopp från höjd till höjd
Lägg två ansatsklossar på höjd, 4 delad plint eller en liten stapel med tunnmattor ovanpå varandra. Ställ sedan
en skoltrampett (med gummiband istället för fjädrar) med lätt vinkel eller helt platt, bakom en scen med en
tjockmatta på eller två-tre tjockmattor på hög. Gymnasten står stilla på höjden, hoppar ner med en fot och
träffar trampetten med två fötter och gör sedan ett ljushopp till tjockmattan.

5. Ljushopp på satsbräda med kort ansats
Lägg ut en tjockmatta och ställ en satsbräda som gymnasten orkar trycka ner men inte gå igenom till marken
när den hoppar hårt. Markera ut en kort ansats samt vart du vill att gymnasten ska göra sitt inhopp. Gymnasten
springer sedan den markerade ansatsen, hoppar in med en fot och träffar satsbrädan med två fötter. För att
göra ett ljushopp till tjockmattan.
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6. Ljushopp på trampett från höjd till låg landning
Ställ upp en plint, börja med 3–4 delar. Efter plinten ställer ni en nästan helt plan trampett. Därefter lägger ni en
tjockmatta. Gymnasten står stilla med armarna rakt upp på höjden och hoppar jämfota ner i trampetten. Se till
att magen är så spänd som möjligt så att gymnasten inte får ont i ryggen. Gymnasten utför sedan ett ljushopp
till tjockmattan utan att böja benen över kanten av trampetten. När gymnasten behärskar detta kan ni prova att
lägga på armdraget för ljushopp. (Se info under Tips 2!)

7. Kullerbytta på trampett från höjd till hög landning
Ställ upp en plint, börja med 3–4 delar. Efter plinten ställer ni en nästan helt plan trampett (en skoltrampett med
gummiband istället för fjädrar). Därefter lägger ni en upphöjd landning med en tjockmatta i toppen. Gymnasten
står stilla med armarna rakt upp på höjden och hoppar jämfota ner i trampetten. Se till att magen är så spänd
som möjligt så att gymnasten inte får ont i ryggen. Gymnasten utför sedan en kullerbytta till tjockmattan och
landar liggandes på ryggen. När gymnasten behärskar detta kan ni prova att lägga på armdraget för volt. (Se
info under Tips 2!)

8. Kullerbytta till skumkil med kort ansats & satsbräda
Markera en kort ansats med tex. ett hopprep. Markera om du vill ett inhopp med exempelvis ett hopprep eller
en liten matta. Ställ en mjuk satsbräda framför den låga eller den höga skumkilen, beroende på hur stor
utmaning din grupp behöver. Gymnasten ska nu starta vid markeringen, springa och hoppa på satsbrädan för
att göra en kullerbytta med händerna på kanten av skumkilen. Kullerbyttan avslutas antingen liggandes på rygg
i krum eller roteras hela vägen till stående. När gymnasten behärskar övningen kan ni prova att lägga på
armdraget för volt. (Se info under Tips 2!)

9. Ljushopp med upphöjd ansats
Lägg ut två-tre ansatsklossar, bänkar, plintar eller tunnmattor ovanpå varandra att springa på. Efter ett
mellanrum ställer du en ställ en lätt lutad skol-trampett (med gummiband istället för fjädrar). Bakom trampetten
lägger du en tjockmatta. Gymnasten springer sedan på ansatsen, hoppar in med en fot och träffar trampetten
med två fötter. För att göra ett ljushopp till tjockmattan. Ljushoppet ser ut som ett rakt sträck, spänt och lätt
krummat. Ser man på ljushoppet från sidan så hålls fötterna strax framför kroppen, rumpan är spänd, höften
utan vinkel och armarna pekar rakt upp. Landningen tas med lätt vinkel i höft & knän och armarna stannar vid
ett ljushopp rakt upp i landningen.

Tips 1! Desto längre inhopp desto högre hopp och därför strävar vi alltid efter långa inhopp utan att förlora
teknik i träffen i hoppredskapet. Det långa inhoppet måste dock övas in och utökas succesivt.

Tips 2! Det finns två typer av armdrag. Armdrag för ljushopp och armdrag för volt.
Ljushoppets armdrag utförs tydligt underifrån upp tills dess att armarna täcker öronen. Detta sker efter träffen i
hoppredskapet på luftfärden på väg uppåt.
Armdrag för volten utförs tidigare, gymnasten hoppar in i hoppredskapet med armarna redan framför kroppen
och har hunnit rakt upp så att öronen täcks redan när hoppredskapet är i sitt mest nedtryckta läge.

Tips 3! Finns ingen plan trampett tillgänglig så ställer ni något under ena sidans ben så att trampetten blir plan.
Exempelvis ett plintlock eller tunnmattor.

Tips 4! Det finns flera sätt att bygga en upphöjd landning på i våra hallar för att vara så redskapseffektiv som
möjligt. Det smidigaste sättet är att fälla ner någon av de två ”scener” som finns bakom speglarna i sporthallen.
Ovanpå speglarna lägger ni tjockmatta/mattor.
Sätt nummer två är att ställa upp två plintar i önskad höjs utan lock. Lägg tre bänkar mellan plintarna och lägg
därpå en tjockmatta.
Sätt nummer tre är att, om det finns gott om lediga tjockmattor, stapla tjockmattor efter önskad höjd.
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Frivolt på trampett

Obs! För att göra fria volter på trampett krävs att gymnasterna behärskar de förövningar från förra
avsnittet samt att de ledare som skall passa har rätt licens för att använda trampetten.

1. Startposition med armarna rakt upp när trampetten är maximalt nedtryckt

2. Gör ett ljushopp mot taket och vid ljushoppets högsta punkt startar gymnasten rotationen

3. Rotationen skapas genom att dra armarna snabbt mot knäna medan knäna böjs. Händerna nuddar de
böjda knäna.

4. En snabb rotation utförs och utsläppet skall sedan ske när fötterna just har passerat ”rakt upp”/”klockan
12”. Utsläppet skall ses mer som ett utskjut, där gymnasten skjuter ut benen helt raka med spända vrister.

5. Landning sker med lätt böjda knän och armarna strax framför kroppen.

6. Efter landning för att avsluta samt göra av med överskottsfart tas ett steg framåt och bromsar medan
båda armarna går rakt utåt sidorna och stannar statiskt i ett ögonblick så att man kan uppfatta att
gymnasten har kontroll över landningen.

Att tänka på:
Se till att hakan är mot bröstkorgen under frivolten.
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Plinthopp & Bordhopp

Plinthopp
Katthopp - ljushopp på plint
Stäm i brädan med armdrag framåt mot plinten, häldrag och snabb gruppering upp på plinten för att sedan ta
ett steg och hoppa ett ljushopp ned. Träna inte med för hög plint, det är bättre att gymnasten hoppas lågt själv
än högt med pass.

Kullerbytta på plint
Efter stämmet i satsbrädan så sätts händerna på plinten och rumpan lyfts mot taget. Händerna ska placeras på
plinten och inte runt omkring.

Förövningar till plinthopp
Stilla katthopp ljushopp
Ställ upp en tvådelad plint med en tunnmatta framför. Gymnasten står framför plinten med samlade ben och
händerna en bit in på plinten. Gymnasten hoppar jämfota upp på plinten utan att flytta fram händerna. Ställer
sig rakt upp, tar ett steg fram med valfri fot och trycker ifrån/hoppar av plinten i steget i ett ljushopp. Landa med
armarna upp, med en lätt vinkel i knä & höft.

Halv kullerbytta på höjd
Gymnasten ligger på rygg på en höjd som att den har stannat mitt i en kullerbytta, längst ut på kanten, och
sedan släpper ut positionen, sätter ned fötterna på golvet och ställer sig upp. Se till att det är tillräckligt högt att
gymnasten inte behöver putta sig upp med händerna utan kan rulla av med händerna framför kroppen.
Gymnasten kan klämma en ärtpåse mellan hakan och bröstet utan att tappa den.

Stilla kullerbytta på plint
Ställ upp en tvådelad plint med en tunnmatta bakom. Gymnasten står framför plinten med samlade ben och
händerna en bit in på plinten. Med eller utan pass hoppar nu gymnasten jämfota och gör en kullerbytta på
plinten och avslutar med armarna rakt upp.

Katthopp ljushopp från höjd
Ställ upp två klossar på höjd framför en vippbräda/satsbräda, sedan en ex. fyra-delad plint med två tunnmattor
bakom. Gymnasten står på klossarna framför vippbrädan och hoppar, träffar brädan med samlade fötter och
sätter händerna en bit in på plinten. Med eller utan pass hoppar nu gymnasten jämfota och gör ett katthopp
ljushopp på plinten med armarna rakt upp bakom plinten med en lätt vinkel i höft och knä.

Kullerbytta på plint från höjd
Ställ upp två klossar på höjd framför en vippbräda/satsbräda, sedan en ex. fyra-delad plint med två tunnmattor
bakom. Gymnasten står på klossarna framför vippbrädan och hoppar, träffar brädan med samlade fötter och
sätter händerna en bit in på plinten. Med eller utan pass hoppar nu gymnasten jämfota och gör en kullerbytta
på plinten och landar med armarna rakt upp bakom plinten med en lätt vinkel i höft och knä.

Katthopp ljushopp/Kullerbytta med upphöjd ansats
Lägg ut två klossar efter varandra & ställ upp en fyra/fem-delad plint med en vippbräda/satsbräda framför & två
tunnmattor bakom. Utför nu katthopp ljushopp eller kullerbytta som ni övat i förövningarna ovan.
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Bordhopp
Överslag på bord
Inhoppet i trampetten ska ske med armarna underifrån och fram mot bordet, Inhoppet ska vara flackt och kroppen utsträckt
mot bordet när händerna träffar bordet, huvudet neutralt

Det är viktigt att hoppa många överslag till liggande så att gymnasten behärskar alla förövningar och kan hoppa ett perfekt
överslaf till liggande,

Förövningar för överslag
1. Stilla överslag över halvmåne
Lägg ut en tjockmatta och ställ halvmånen i ena änden. Lägg en kloss framför halvmånen på golvet och ställ lagom en hård
vippbräda/satsbräda framför. När gymnasterna blir lite längre/äldre byggs stationen med fördel utan satsbräda. Gymnasten
startar på stilla på satsbrädan/klossen med armarna pekandes rakt upp. Är gymnasten av det kortare slaget kan övningen
behöva startas med ett litet hopp för att nå tillräckligt långt fram, är gymnasten längre räcker det med att luta sig mot
halvmånen utan att hoppa i starten. Gymnasten skall nu skapa en ”rullande” rörelse i handstående position över halvmånen.
Magen skall rulla över halvmånen strax efter mitten. Händerna sätts i bakom halvmånen i tjockmattan och gymnasten ”rullar”
över halvmånen upp på händer i en enda rörelse från start till handstående. Gymnasten ska nu falla till rygg i tjockmattan
och landa i krum. Landningen skall ske utan svank och med rumpa och rygg först. Landar fötterna först har gymnasten
tappat bål-spänningen. I denna övning övar gymnasten på att skapa ett ”häldrag” utan att tappa svanken samt att komma in
i handståendet med något större hastighet än vanligt.

2. Överslag med upphöjd ansats, satsbräda & hög landning till rygg
Lägg ut två klossar efter varandra med ett litet mellanrum framför en vippbräda/satsbräda av lagom hårdhet. Efter
satsbrädan lägger ni en skumkil/två tjockmattor på hög. Gymnasten startar med att springa på klossarna, hoppar med en fot
ner på satsbrädan för att träffa satsbrädan med två fötter samtidigt. Armarna pekar i inhoppet rakt nedåt då man över
överslag och dras (samtidigt som satsbrädan skjuter upp gymnasten) underifrån och framåt innan händerna sätts i
kilen/tjockmattorna så långt fram som gymnasten kan. Armarna skall täcka öronen och axlarna vara maximalt upptryckta vid
träffen. Gymnasten skall nu skapa ett tryck och falla till rygg i mattorna. Landningen sker i krum där rumpa, rygg och axlar
landar samtidigt innan fötterna. Blicken är riktad på magen efter tryck och i landning.

3. Överslag med landning på rygg (trampett till mjuk matta)
Lägg en tjockmatta på längden bakom en trampett med en slaskmatta ovanpå. Lägg två-tre tunnmattor på bredden framför
tjockmattan och lägg en ansatskloss på bredden ovanpå tunnmattorna (klossen skall vara lika hög som landningen). Ställ ett
plintlock på bredden framför klossen och ställ en blå trampett (ca. 24–28 fjädrar) med de låga benen på plintlocket så att
trampetten blir nästan plan men lätt lutande mot klossen. Gymnasten står nu på klossen, tar ett steg bakåt och hoppar
jämfota i trampetten. Gör ett snabbt armdrag underifrån och sätter händerna på klossen, benen håller ihop och gymnasten
gör en snabb höftuträtning. Gymnasten gör ett överslag över klossen, trycker i axlarna och landar på rygg, i krum på
landningen. (Man kan även öka svårighetsgraden genom att köra till stå med pass. Var då noga att gymnasten inte
börjar svanka)

4. Överslag från höjd till hög landning
Ställ upp ca. 3 klossar på höjd eller ta en plint i motsvarande höjd. Ställ en blå trampett framför med de låga benen på ett
plintlock (på bredden). Ställ det mjuka bordet (ungefär i jämnhöjd med toppen av en medellång gymnasts i er grupps huvud)
Bygg en mjuk höjd bakom som är ungefär i höjs med bordet. Gymnasten startar med att stå på klossarna och hoppa ner i
trampetten, gör ett snabbt armdrag underifrån och sätter händerna på mjukbordet, benen håller ihop och gymnasten gör en
snabb höftuträtning. Gymnasten gör ett överslag över klossen, trycker i axlarna och landar på rygg, i krum på landningen.

5. Överslag med upphöjd ansats, trampett & hög landning
Lägg ut ca. 4 klossar och lämna ett mellanrum till en mjuk trampett som passar er grupp (dock max 28 fjädrar). Ställ det
mjuka hoppbordet framför en höjd som är lika hög som bordet. Bordet skall inte vara högre än ca. en och en halv gymnast
hög. Gymnasten springer nu mot trampetten och gör ett inhopp in i trampetten. Armarna pekar i inhoppet rakt nedåt i
överslag och dras (samtidigt som trampetten skjuter upp gymnasten) underifrån och framåt innan händerna sätts i
kilen/tjockmattorna så långt fram som gymnasten kan. Armarna skall täcka öronen och axlarna vara maximalt upptryckta vid
träffen. Gymnasten skall nu skapa ett tryck och trycka sig till rygg i mattorna. Hela övningen sker i lätt krum där rumpa, rygg
och axlar landar samtidigt innan fötterna. Blicken är riktad på magen efter tryck och i landning.
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Friståendesvårigheter
En av tre grenar i truppgymnastiken är grenen fristående. Det är en dans som gruppen utför
tillsammans där en mängd med olika balanser, akrobatiska svårigheter, styrkemoment & hopp
blandas in. Oavsett om gymnasterna väljer truppgymnastik längre fram så är dessa
svårighetsmoment bra att öva på. Det gynnar såväl styrkan, balansen och koordinationen hos
våra gymnaster.

Balans 45°
Framåt - Låt gymnasten stå på ett ben med det andra benet upplyft från golvet. Benet ska lyftas så att det
är mitt emellan 90° och golvet. Armarna hålls i axelbredd med handflatorna uppåt armarna sluttar nedåt
och håller samma vinkel som benet (ej som på bilden). Spänn den vristen som är i luften. Hitta balansen
och räkna till 8.

Sidan - Låt gymnasten stå på ett ben med det andra benet upplyft från golvet. Benet ska lyftas så att
det är mitt emellan 90° och golvet. Händerna hålls i midjan (ej som på bilden) och kroppen är upprätt
som att gymnasten står med två fötter i golvet. Spänn den foten som är i luften. Hitta balansen och
räkna till 8.

Balans 90°
Framåt - Låt gymnasten stå på ett ben med det andra benet upplyft från golvet. Benet ska lyftas så att
det pekar rakt framåt 90° från golvet. Magen skall ligga mot låret, överkroppen är alltså framåtlutad och
händerna fattar tag om vristen (ej som på bilden). Hitta balansen och räkna till 8.

Sidan - Låt gymnasten stå på ett ben med det andra benet upplyft från golvet. Benet ska lyftas så att det
pekar rakt ut åt sidan, 90° från golvet. Armarna sträcks rakt ut som ett flygplan och kroppen är upprätt, rak
som att gymnasten står med två fötter i golvet. Hitta balansen och räkna till 8.

Balans 120° - OBS! Lärs enbart ut om gymnasten behärskar Balans 90°
Framåt - Låt gymnasten stå på ett ben. Det andra benet ska lyftas till 120° (mellan 90° och rakt upp i taket)
med hjälp av händerna som fattar tag om vristen. Tårna ska i regel vara framför gymnastens panna.
Kroppen skall hållas upprätt som om gymnasten står på två fötter. Hitta balansen och räkna till 8.

Sidan - Låt gymnasten stå på ett ben. Det andra benet ska lyftas till 120° (mellan 90° och rakt upp i taket)
med hjälp av handen på samma sida som det ben som lyfts. Handen fattar tag om vristen och lyfter benet
uppåt. Kroppen skall hållas upprätt som om gymnasten står på två fötter. Hitta balansen och räkna till 8.

Vippsittande
Gymnasten sitter på rumpan och lyfter benen samlat från golvet. Överkroppen går samtidigt framåt för
att möte upp benen. Positionen skall se ut som ett V om du tittar från sidan. Armarna skall hållas raka
på var sin sida om benen utan att nudda (ej som på bilden) ELLER med handstöd i golvet bakom
kroppen (som på bilden). Hitta balansen och räkna till 8.
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Pikfäll
Gymnasten sitter på golvet med raka ben. Benen håller tight ihop med spända knän och vrister. Gymnasten
skall nu fälla sig framåt så långt som möjligt. Vid idealutförande skall magen och bröstet ligga mot benen utan
att benen böjs.

Övningar för pikfäll:
1. Pikfäll med hälarna på höjd
Gymnasten lägger upp fötterna på en höjd ex. två tunnmattor på hög. Höjden ökas succesivt vart eftersom
gymnasten behärskar höjden innan.

Brygga
Obs! Var noga med att rörligheten i axelleden är den som utövas vid bryggor så att vi inte uppmuntrar
till stor belastning av svanken vilket blir det naturliga för gymnasten när axlarna är stela.

Gymnasten ligger på ryggen och sätter händerna bredvid öronen. Vid ett idealutförande trycker
gymnasten upp sig i brygga med samlade ben. När de är yngre kan ni dock med fördel börja
med delade ben för att, när rörligheten i ryggen ökat försöka sätta ihop fötterna och sträcka ut
benen som bilden visar.

Piksitt
Gymnasten sitter på rumpan med raka samlade ben framför kroppen. Handflatorna mot marken
mittemellan rumpan och knäna. Gymnasten lyfter nu rumpan, benen och fötterna från marken och
sitter med raka, spända ben utan att vingla så länge som möjligt. Tänk på att axlarna kan tryckas
nedåt för att skapa extra höjd från marken i lyftet.

Övningar för piksitt:
1. Lyft rumpan och/eller fötterna från marken mellan pallplintar
Ställ upp två pallplintar eller bänkar med så pass stort mellanrum att gymnasten får plats mittemellan men inte
med länge avstånd än så. Gymnasten sätter sig med rumpan mellan pallplintarna och handflatorna på var sin
pallplint. Nu lyfter gymnasten upp sin rumpa från marken och om denne kan, så även fötterna samtidigt som
rumpan och håller stilla i maxläge så länge som möjligt.

2. Lyft rumpan från marken
Gymnasten sätter sig på rumpan med spända, raka, samlade ben framför sig. Nu lyfter gymnasten upp sin
rumpa från marken och håller stilla i maxläge så länge som möjligt.

3. Lyft fötterna från marken
Gymnasten sätter sig på rumpan med spända, raka, samlade ben framför sig. Nu lyfter gymnasten upp sina
ben samlade från marken och håller stilla i maxläge så länge som möjligt. Variant 1 på denna övning är att
även göra så många lyft uppåt och nedåt som möjligt efter varandra. Variant 2 på denna övning är att lyfta
varannan fot utan att tappa positionen. Gör så många lyft som möjligt. Tänk på att inte luta överkroppen bakåt
under denna övning utan snarare framåt.
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Ljushopp 180°
Obs! Ljushopp i friståendets användning är snarlikt men utförs inte på samma sätt som ett
ljushopp vid hoppning på hoppredskap.
Starta med armarna rakt ut åt var sida, som att flygplan. Benen startar något delade för att under
luftfärden klistras ihop tight mot varandra. Gymnasten tar fart genom att böja lätt på knäna och hoppar
uppåt och snurrar ett halvt varv innan landning. Under luftfärden är kroppen helt rak, benen ihop och
armarna ligger längs med gymnastens sidor. Landningen tas med lätt böjda ben som fortfarande är ihop
för att sedan lägga till en studs till där gymnasten delar på benen något för att snabbt hitta balans.
Armarna följer med ut och släpper sidorna något, men är fortfarande spända och raka. Variera vilket håll
gymnasten hoppar åt så att denne är bekväm med at hoppa åt båda hållen.

Ljushopp 360° - När gymnasten behärskar ljushopp 180°
Obs! Ljushopp i friståendets användning är snarlikt men utförs inte på samma sätt som ett ljushopp vid
hoppning på hoppredskap.
Starta med armarna rakt ut åt var sida, som att flygplan. Benen startar något delade för att under luftfärden
klistras ihop tight mot varandra. Gymnasten tar fart genom att böja lätt på knäna och hoppar uppåt och snurrar
ett helt varv innan landning. Under luftfärden är kroppen helt rak, benen ihop och armarna ligger längs med
gymnastens sidor. Landningen tas med lätt böjda ben som fortfarande är ihop för att sedan lägga till en studs
till där gymnasten delar på benen något för att snabbt hitta balans. Armarna följer med ut och släpper sidorna
något, men är fortfarande spända och raka. Variera vilket håll gymnasten hoppar åt så att denne är bekväm
med at hoppa åt båda hållen.

Övningar för ljushopp:
1. Ljushopp i tjockmatta
Utför ljushoppet med den rotationsmängden ni valt fast i en mjuk tjockmatta. Detta gör att det blir svårare för
gymnasten som kommer att lära sig att ta i ordentligt för att skapa höjd och rotation.
2. Ljushopp upp på höjd
Utför ljushoppet med den rotationsmängden ni valt fast upp på en höjd. Starta med att hoppa upp på ca. två
tunnmattors höjd, öka succesivt höjden varteftersom gymnasterna klarar att komma upp på höjden utan att
böja på benen. Gymnasten kommer av denna förövning att lära sig att ta i ordentligt för att skapa höjd och
rotation i ljushoppet med egen kraft.

Galopphopp
Händerna hålls i sidorna under hela galopphoppet (ej som på bilden). Gymnasten skall nu lyfta ena benet från
marken framför sig med böjt knä upp till 90° vinkel (i knät & höft) framför magen. Benväxling sker under
luftfärden & benen ska nå horisontalplan någon gång under hoppet. Gymnasten skall inte förflytta sig så
mycket framåt under hoppet. Var även noga med att hoppet ”inte ska synas i överkroppen”, det vill säga att
gymnasten inte skall tappa överkroppen bakåt eller framåt utan hålla kvar den i samma läge som vanligt.
Variera vilket ben hoppet startas med så att gymnasten är bekväm att starta med båda benen. När gymnasten
behärskar hoppet kan med fördel ett schase-steg läggas till innan galopphoppet. Var då noga med att själva
galopphoppet inte ”vandrar” för mycket framåt utan utförs mer på stället.
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Saxhopp 45°
Obs! Saxhoppet på bildillustrationerna nedan utförs med armarna uppåt. Man kan utföra saxhoppet
med händerna i midjan eller rakt ner längs sidorna. Var noga med att armarna ej gör en pendlande
rörelse utan hålles stilla under hela saxhoppet.

Händerna hålls i sidorna under hela saxhoppet, gymnasten skall nu lyfta ena benet från marken framför sig,
spänt och rakt 45° ovanför marken. När benet nått 45° byter gymnasten ben och hoppar till den andra foten.
Även detta ben ska vara rakt och spänt såväl i knä som i vrist. Delningen mellan benen skall vid ett
idealutförande vara 45°. Gymnasten skall inte förflytta sig framåt under hoppet. Var även noga med att hoppet
”inte ska synas i överkroppen”, det vill säga att gymnasten inte skall tappa överkroppen bakåt eller framåt utan
hålla kvar den i samma läge som vanligt. Variera vilket ben hoppet startas med så att gymnasten är bekväm att
starta med båda benen. När gymnasten behärskar hoppet kan med fördel ett schasesteg läggas till innan
saxhoppet. Var då noga med att själva saxhoppet inte ”vandrar” framåt utan utförs på stället.

Saxhopp 90° - utförs när gymnasten behärskar saxhopp 45°
Händerna hålls i sidorna under hela saxhoppet, gymnasten skall nu lyfta ena benet från marken framför sig,
spänt och rakt 90° ovanför marken. När benet nått 90° byter gymnasten ben och hoppar till den andra foten.
Även detta ben ska vara rakt och spänt såväl i knä som i vrist. Delningen mellan benen skall vid ett
idealutförande vara 90°. Gymnasten skall inte förflytta sig framåt under hoppet. Var även noga med att hoppet
”inte ska synas i överkroppen”, det vill säga att gymnasten inte skall tappa överkroppen bakåt eller framåt utan
hålla kvar den i samma läge som vanligt. Variera vilket ben hoppet startas med så att gymnasten är bekväm att
starta med båda benen. När gymnasten behärskar hoppet kan med fördel ett schase-steg läggas till innan
saxhoppet. Var då noga med att själva saxhoppet inte ”vandrar” framåt utan utförs på stället.

Övningar för saxhopp
1. Saxhopp i tjockmatta
Utför saxhoppet som instruerat ovan fast i en mjuk tjockmatta. Detta gör att det blir svårare för gymnasten som
kommer att lära sig att ta i ordentligt för att skapa höjd & kraft.

2. Saxhopp upp på höjd
När gymnasten lärt sig lägga till ett schasesteg framför saxhoppet kan ni utföra denna förövning. Starta med
höjden av ca. 2 tunnmattor och utöka höjden varteftersom gymnasterna behärskar föregående höjd.
Gymnasten gör nu ett schasesteg mot höjden och utför saxhoppet upp på höjden. Detta medför att saxhoppet
”vandrar” något framåt och är inget vi egentligen önskar så var noga att prata om detta och att saxhoppet, när
det utförs på mark, skall ske på samma ställe från start till slut.
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Vändning/Gåsnurr på tå 360°
Gymnasten sätter händerna i sidorna och ställer sig på tå med samlade ben. Sedan tar gymnasten ett kliv i
sidled åt vänster eller höger, vrider sedan kroppen ett halvt varv medan nästa fot flyttas ett halv varv, och tar
sedan ett kliv till med 180° rotation. Kroppen ska förflyttas likt ”en snurrande pepparkaksgubbe” runt sig själv.
Först när hela gåsnurren är färdig får hälarna nudda marken.

Piruetter
Piruett-preparation bakåt piruett – UTAN ROTATION
Nedan beskrivning gäller för piruett-preparation på höger ståben. Öva sedan på att stå på vänster ben
och byt då arm som pekar framåt.

1. Gymnasten börjar med hela kroppen riktas rakt fram och tar sedan ett kliv fram med höger ben (stödbenet)
samt lyfter vänster arm pekandes rakt framåt, höger arm lyfts rakt ut åt sidan.

2. Preparationen startar med att böja lätt i knäna medan armarna hålls statiskt i utgångsläget. Vikten läggs på
den främre foten/stödbenet som böjs lätt för att skapa fart.

3. Stödbenet skjuter sedan ifrån uppåt kraftigt medan det bakre benet dras in mot stödbenet, foten placeras vid
stödbenets knä och båda knäna pekar rakt fram.4. Armarna går samtidigt från startpositionen till att:
ALT 1. läggas längs med kroppens sidor, helt sträckta, slickade längst med kroppen
ALT 2. Föras framåt helt raka så att fingrarna nuddar det böjda knät.

5. Gymnasten skall nu räkna till två medan han/hon försöker hålla positionen och balansen

6. Gymnasten avslutar med att ta ett kliv framåt med det benet som är i luften medan armarna dras längs med
kroppen och stannar, helt sträcka, med fingrarna pekandes nedåt, snett bakom kroppen.

Piruett-preparation framåt piruett – UTAN ROTATION
Nedan beskrivning gäller för piruett-preparation på höger ståben. Öva sedan på att stå på vänster ben
och byt då arm som pekar framåt.
1. Gymnasten börjar med hela kroppen riktas rakt fram och tar sedan ett kliv fram med höger ben (stödbenet)
samt lyfter höger arm pekandes rakt framåt, vänster arm lyfts rakt ut åt sidan.

2. Preparationen startar med att böja lätt i knäna medan armarna hålls statiskt i utgångsläget. Vikten läggs på
den främre foten/stödbenet.

3. Stödbenet skjuter sedan ifrån uppåt kraftigt medan det bakre benet dras in mot stödbenet, foten placeras vid
stödbenets knä och båda knäna pekar rakt fram.

4. Armarna går samtidigt från startpositionen till att:
ALT 1. läggas längs med kroppens sidor, helt sträckta, slickade längst med kroppen
ALT 2. Föras framåt helt raka så att fingrarna nuddar det böjda knät.

5. Gymnasten skall nu räkna till två medan han/hon försöker hålla positionen och balansen

6. Gymnasten avslutar med att ta ett kliv framåt med det benet som är i luften medan armarna dras längs med
kroppen och stannar, helt sträcka, med fingrarna pekandes nedåt, snett bakom kroppen.
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Piruett framåt 360°
Gymnasten börjar med hela kroppen riktas rakt fram och tar sedan ett kliv fram med höger ben (stödbenet)
samt lyfter höger arm pekandes rakt framåt, vänster arm lyfts rakt ut åt sidan. Vikten läggs på den främre
foten/stödbenet. Stödbenet skjuter sedan ifrån uppåt kraftigt medan det bakre benet dras in mot stödbenet,
foten placeras vid stödbenets knä och båda knäna pekar rakt fram. Händerna placeras lätt på det lyfta benets
knä. Gymnasten roterar nu ett varv runt sig själv åt höger (för framåt piruett på höger ben) på ett spänt, rakt
stödben utan att vingla och avslutar genom att efter ett varv sätta fram benet som varit i luften framför kroppen
och lägga vikten på den främre foten. Hälen får inte nudda golvet under piruetten då den då räknas som
avbruten. Armarna avslutar genom att sträckas rakt ned längs gymnastens sidor.

OBS! Framåtpiruett åt vänster utförs på vänster ben åt vänster på samma sätt som beskrivet ovan

Piruett bakåt 360°
Gymnasten börjar med hela kroppen riktas rakt fram och tar sedan ett kliv fram med höger ben (stödbenet)
samt lyfter vänster arm pekandes rakt framåt, höger arm lyfts rakt ut åt sidan. Vikten läggs på den främre
foten/stödbenet som böjs lätt för att skapa fart. Stödbenet skjuter sedan ifrån uppåt kraftigt medan det bakre
benet dras in mot stödbenet, foten placeras vid stödbenets knä och båda knäna pekar rakt fram. Händerna
placeras lätt på det lyfta benets knä. Gymnasten roterar nu ett varv runt sig själv åt vänster (för bakåt piruett på
höger ben) på ett spänt, rakt stödben utan att vingla och avslutar genom att efter ett varv sätta fram benet som
varit i luften framför kroppen och lägga vikten på den främre foten. Hälen får inte nudda golvet under piruetten
då den då räknas som avbruten. Armarna avslutar genom att sträckas rakt ned längs gymnastens sidor.

OBS! Bakåtpiruett åt höger utförs på vänster ben åt höger på samma sätt som beskrivet ovan

1. Piruett eller preparation på bänk
Ställ upp en rättvänd bänk och låt gymnasten utföra piruetten på bänken.

2. Piruett eller preparation på uppochnedvänd bänk
Ställ upp en uppochnedvänd bänk och låt gymnasten utföra piruetten på den smala sidan av bänk.
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