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AGF Ledardag 2016-01-09 med Mats 
Mejdevi 

Föreläsningen 
 

Anteckningar: 

 All träning är preparering för prestation (och livet) – ha något att bygga vidare på… 

 Det spelar ingen roll hur duktig du är om du är skadad 

 Tänk: Kropp före Sport 

 

Uppvärmningen 
Siffror visar övningar i turordning som vi körde på ledardagen. De representerar nya 

övningar. Bokstäver visar svårare varianter av samma övning. Underförstått är att träna på 

båda sidor av kroppen. T.ex. ”Stå på ett ben” = Gör repetitioner både på vänster och höger 

ben osv. Nästan alla övningar, som AGF fick ta del av under ”Ledardagen” 2016-01-09, 

demonstreras i videobiblioteket på www.sportsbasics.com. Dokumentet är strukturerat efter 

Mats praktiska upplägg och börjar med ”uppvärmningen” följt av själva träningen. Känn 

frihet att handplocka valfria övningar och sätt ihop en egen uppvärmning eller styrka till den 

egna träningen i hallen! 

 

Tips 1: Börja uppvärmningen från fötterna och uppåt för att täcka alla kroppsdelar! 

 

Tips 2: Utnyttja fantasi och kreativitet och kom på nya roliga varianter! 

 

Fotleder 

1. Stå på ett ben (helst på mjukt underlag som utmanar balans ytterligare) 

a. Blunda 

b. Vrid huvudet åt alla håll 

2. Små sidohopp på en fot 

3. Töj vader med rakt ben  Växla med böjt knä 

4. Rulla in handduken. Antingen med fysisk handduk som rullas in med tårna eller utan och 

då gäller det att förflytta sig en viss sträcka framåt med helt raka ben och enbart med 

styrkan i tårna och de små musklerna under foten. 

5. Förflyttning både framåt och bakåt. Mönster = Tårna pekar 1. Framåt, 2. Utåt (2:a 

position), 3. Framåt, 4. Inåt, 5. Upprepa! Gymnasten går ner i split = Fel 

6. Sitta i gruppering och vagga fram och tillbaka på ryggen - händerna på knäna 

a. Släpp händerna 

b. Höftutsträckning varannan gång gymnasten rullar bakåt (tårna upp i taket) 

c. Höftutsträckning varje gång med uppresning till stående. (Om övningen är för tung 

så underlättar det att köra i par). 

d. Samma som c fast i den här övningen börjar gymnasten stående. Bra benträning! 

e. Samma övning fast gör den på ett ben till stående istället  Alternera med 

explosivt upphopp till exempel  Använd fantasin! 

7. Knäböj med armarna parallellt med underlaget – hälarna på vådkant, eller liknande. För 

att göra övningen lättare kan en vikt i händerna eller en kompis med fördel användas som 

motvikt. 

a. Stå på plan mark (helst något mjukt, som en våd, för att intensifiera övningen) 
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b. Ändra vinkeln i fotleden ytterligare genom att utföra samma övning med tårna/ 

fotdynorna på vådkant, eller liknande. Detta ställer stora krav på rörligheten, 

främst i just fotleden. 

c. Knäböj med armarna helt uppåt så långt bakom huvudet som kroppen tillåter. 

Kvast, lätt stång eller liknande underlättar. Detta ställer ännu högre krav på 

fotledens rörlighet. Experimentera med vinkeln i foten enligt ovanstående (häl på 

vådkant, plant underlag, tår på vådkant). 

8. Längdhopp på ett ben 

9. Hopp rakt upp till ”landning” utan skruv. En korrekt gymnastisk landning, enligt Mats 

Mejdevi m.fl., är en gymnast där knäleden är i 90 graders vinkel och armarna är parallella 

med underlaget för extra balans. ”Jägarsits” eller ”toalettsittande” är andra benämningar 

på slutpositionen. 

a. Lägg till halv vändning med balans 

b. 1/1 (360 grader) skruv till kontrollerad ”landning” 

c. Öka skruvantalet tills gränsen är nådd 

10. Halv vändning till vänster och landa på höger fot och vice versa. Fokus på balans, kontroll 

och stabilitet i landningen. 

a. Öka skruvantalet tills gränsen är nådd 

11. Parövning: Den ena gör ett upphopp med sträckt och spänd kropp från topp till tå och den 

andra skjuter/ vrider/ drar gymnasten åt alla tänkbara håll. 

a. Landa på ett ben i taget 

b. Blunda 

c. Som b fast landningen sker på ett ben (om man är riktigt modig) 

d. Ju högre upp på torson (överkroppen) den andra personen skjuter/ vrider/ drar 

desto svårare blir övningen för den som gör upphoppet. 

12. Parövningar: 
a. Utmaningen är att få den andra ur balans genom att enbart trycka undan händerna 

b. Utfallssteg med målet att nudda den andra personens vader så många gånger som 

möjligt för att ”vinna” (eller bli redigt varm) 

c. Här hoppar gymnasterna in i varandra med ambitionen att försöka knuffa den 

andra ur balans med höften. Haken är att de båda måste hålla fast foten vid rumpan 

med bägge händer (som om vi skulle stretcha framsida lår). Byt fot. 

d. Paret står på huk i en gruppering med händerna på knäna och ska försöka bryta den 

andras balans genom att knuffa omkull ”motståndaren” med mittenpartiet. 

13. Växla mellan att gå på insidan och utsidan av foten. Fyra gånger på varje. 

14. Vandra framåt med tårna pekandes utåt (2:a position) och inåt med spikraka knän. Fyra 

gånger på varje. 

a. Lägg till händer. Tårna utåt = Fingertopparna pekar mot varandra (tänk: flickis). 

Tårna pekar inåt = Fingrarna är vända utåt sidorna så vi utmanar hjärnan att vara 

aktiv när händer och fötter går i motsatt riktning. 

15. Alternera mellan gång på tå/ häl. Självfallet raka knän här med! 

16. Byt mellan att gå så högt som möjligt (bli stor: händerna upp i taket, på tå, sträck på dig) 

och så lågt som möjligt (bli liten: gå på huk, kura ihop dig, tyst som en mus). 

17. Gående fällkniv (tänk: ”hunden” eller larvgång med arslet högt hela tiden) med stort fokus 

på att hålla superraka ben och knän. Tänk dig att du trycker knäskålen bakåt så du känner 

en kontraktion i quadriceps främre del. 

18. Hoppande krysshopp in och ut, framlänges/ baklänges 

19. Bilda led, nu är det tävling. Hoppande krysshopp i tvåtakt. Två hopp i ett stort kryss, två 

med ben och armar ihop. Vinnare gör fem armhävningar och förlorare två stycken. Viktigt 

att förstärka en god prestation/ gott beteende med fysisk träning. Då blir det något positivt 
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och gymnaster vill till slut träna för deras egen skull istället för att lura sig själva genom 

fusk. 

20. Samma princip som #17 men armar flaxar utmed sidorna av kroppen samtidigt som benen 

skiftar fram och bak likt ett utfallssteg eller en längdskidåkare. 

a. Byt ordning på armar och ben. 

b. Lek med rytmen. När benen går isär går armarna samlade ihop och tvärtom blir 

krysshoppet nu med samlade ben till skillnad mot tidigare. Här visar grunderna i 

Basics vikten av att lära känna kroppen redan från ett tidigt stadium för att ha en 

stark bas att utgå ifrån när gymnasten blir avancerad i sina rörelser och kanske gör 

multipla rotationer med skruv. 

c. Double time. Nu kör vi fyrtakt med armarna (pendla upp och ner som en pump två 

gånger följt av en armbåge i taget två gånger, tänk: kycklingdans) och benen i två 

takt (ihop och isär). Alltså, två hopp med benen motsvarar hela ”serien” med 

armarna i fyrtakt. En riktig utmaning! 

21. Harskutt framåt/ bakåt 

22. Löpspark (sparka mot arslet) var tredje steg. Växla mellan båda fötterna. 

23. Liknar #21 fast byt ut löpsparken mot knälyft. Annars samma princip. 

24. Löpspark vänster fot, knälyft höger ben. 

a. Omvänd ordning 

b. Lägg på en axelrull och kombinera med exempelvis knälyftet. Använd fantasin, 

experimentera fram nya kombinationer. 

 

Handleder/ Bålstyrka/ Core 

1. Tre stycken kullerbyttor 

a. Håll fast en strumpa mellan fötterna. Förstärker effektiviteten med 300 % eftersom 

gymnastens största fokus naturligt faller på att ha en samlad kropp genom hela 

övningen. 

b. Rulla på handlovarna. Resultat = huvudet sticker inte ut och tar smällen. Tränar 

även mod! 

c. Samma som b men lägg på uppsträckning (till stående) efteråt med händerna mot 

taket, sänk därefter ned armarna längs utsidan med handflatorna nedåt, rotera 

armarna 180 grader när de är parallella med underlaget och lyft upp samma väg 

tills händerna är ovanför huvudet igen. 

2. Parövning: Skottkärran. Den som för ”skottskärran” ståendes på vänster sida om 

gymnasten ska endast hålla hens vänstra ben hela vägen. Här ligger fokus på att 

gymnasten lär sig att knipa ihop benen och hålla en samlad kropp inför t.ex. skruvar. Ju 

längre ut mot foten man håller desto tyngre blir övningen. 

a. ”Vanlig skottkärra” var två ben hålls samtidigt. Gymnasten går med händerna 

ut, ut  in, in  underarm, underarm 

b. Den som står upp håller sina händer bakom huvudet och gymnastens utmaning är 

att knipa ihop benen runt överkroppen hela vägen utan att tappa taget och falla ner, 

vilket oftast upplevs som tyngre än vad det ser ut. 

c. Varje steg som gymnasten tar med händerna = en stor armsving, varannan arm och 

nudda låret varje gång. 

d. Liknar c men lägg till ett moment där den som håller släpper ett ben i taget 

slumpmässigt. 
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Hopp 

1. Fyra stycken spänsthopp (knäna till bröstet). Övningarna görs med fördel på våd och ses 

som en progressiv serie med ökad svårighetsgrad. Stanna aldrig = kontant rörelse! 

a. Lägg på ett graciöst svankhopp (tänk: landningen i slutet på handvoltens 2:a fas) 

och kör vartannat spänsthopp. 

b. Lägg till en split i luften i slutet av serien i a. Först ett hopp med höger fot fram, 

sen ett andra med vänster fot. Totalt två stycken splithopp. 

c. Addera ett krysshopp i slutet av serien i b 

d. Följ samma mönster och plussa på serien med en 1/1 vändning (360 graders skruv) 

e. Lägg nu till en ”smash” genom ett upphopp i luften med hela armen aktivt och 

skrik ut din glädje (”aahhhh”). 

f. Avrunda med att göra hela serien hittills baklänges. Alltså, samma ordning fast 

bakåt istället. Allt man kan göra framåt kan man även göra bakåt är en av 

gymnastikens gyllene regler. 

 

Träningen 
Bålen sträcker sig enda från skuldrorna till rumpan, och inte enbart magen och ländryggen. 

Tennisbollen är bra för att skifta gymnastens fokus (”det händer något spännande/ 

annorlunda”) vilket kanske genererar mer än 10 sekunders extra fysiskt arbete utan att det 

känns speciellt tungt till en början. 

 

Ben + Bålstyrka/ Core stabilitet med band och tennisboll 

1. Med bandet fäst runt anklarna/ fotknölarna, gå i sidled åt båda hållen med låg tyngdpunkt. 

2. Liknar #1 fast gå nu framåt och sen baklänges tillbaka. OBS! Ingen vridning i höften. 

3. På mage. 10 rygglyft (blicken i marken). 

a. Lägg på ett rygglyft varannan gång där gymnasten först reser benen så högt 

som möjligt, delar isär, samlar ihop igen och sen långsamt sänker ner kroppen. 

Håll spänningen. Inga ben nuddar golvet. 

4. På rygg. Spetspikvarianter på rumpan (gruppering, sträckta ben, vik in ett ben i taget, dela 

m.m.). 

5. Statisk maggunga med delning 

6. Parövning: Statisk maggunga och fånga/ kasta tennisboll, helst med en hand. Den som 

står upp hämtar alltid bollen om den flyger iväg så vi maximerar fysiskt arbete. Håll c:a 30 

sekunder. Risken finns att tränarna har samma marknadsklocka som Mats Mejdevi hade 

och då kan den ”haka upp sig ibland”. 

a. Fånga bollen med motsatt hand. Med andra ord: Om bollen kommer på min 

vänstra sida så måste jag fånga den med höger hand och vice versa. 

b. Fånga bollen med valfri hand. Så fort gymnasten kastar tillbaka bollen så 

måste hen rulla stock snabbt åt ena sidan för att sedan fånga bollen igen och 

upprepa rörelsen åt andra hållet. Inga armar eller ben i golvet. Slår gymnastens 

armbågar i golvet under rullningen? Lösning: Håll fast en sko mellan 

händerna och den andra mellan fötterna och rulla stock med fokus att hålla 

skorna så långt ifrån varandra som möjligt! Armbågar i golvet visar på en brist 

i axlarnas rörlighet (jag känner mig skyldig…). 

7. Parövning: Gymnasten som ligger på mage ska studsa upp tennisbollen så högt hen kan 

till den som står upp, som sedan rullar tillbaka bollen längs marken. Tips! Lyft 

överkroppen maximalt. 

8. Parövning: Armböj med krum (arslet nedanför axlarna som är högsta punkt) och rulla 

tennisbollen fram och tillbaka (tänk: airhockey). 
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a. Turas om att stå i armhävningsställning. Fånga bollen med motsatt hand och 

studsa tillbaka till partnern. Med andra ord: Om bollen kommer på min vänstra 

sida så måste jag fånga den med höger hand och tvärtom. 

b. Liknar a men lägg till en armhävning efter varje tillbakakast genom studs. 

9. Parövning: Båda står i plankan med en krummad rygg. Utmaningen är att hålla kroppen 

lika spänd som en järnstång och samtidigt boxa tennisbollen fram och tillbaka till 

varandra. 

 

Abdominals (magen) 

1. Övningarna görs med fördel på våd och ses som en progressiv serie med ökad 

svårighetsgrad. 

a. Våghalvstående i c:a 5-10 sekunder, vänster + höger 

b. Lägg till en kullerbytta efteråt och stanna direkt i en statisk maggunga (Mats 

kallar det ”frisbee”) utan att nudda benen i marken först. Gäller verkligen att 

spänna magen och kontrollera kullerbyttan för att inte få för mycket fart och 

slå över. Håll i fem sekunder. 

c. Fortsätt serien i b med att rulla stock åt vänster som omedelbart följs av en stor 

vipp/ fällkniv. Rulla sedan stock tillbaka åt höger. 

d. Lägg till plankan (modifierad version) i slutet! Istället för att ha armbågarna 

under kroppen så flytta ut de åt sidan och lägg huvudet på händerna. 

Underarmarna ska bilda en linje och händerna överlappar varandra. Det 

rekryterar fler muskelfibrer från bl.a. triceps och gör övningen tyngre. 

 

Stretching 

1. Spagat. Tips! Om du har vänster ben fram, lägg då motsatt hand (höger) på knät för att 

minska vridningen i höften. 

a. Luta överkroppen bakåt 

2. Split 

3. ”Sälstretch” för magen 

a. Flytta händerna längre fram vilket tar högre upp på ryggen eftersom 

brytpunkten förflyttas. 

4. Brygga två gånger á 10 sekunder. Tips! Ta hjälp av en kompis som lyfter axlarna uppåt 

eller lägg händerna på en höjd, t.ex. blåkudde, för att göra det lättare. 

 

 

 

Vid frågor eller förbättringsförslag, kontakta Viktor Jansson (Mixen, AGF Örebro): 

 

E-post – viktor_nr.16@hotmail.com  

 

Mobil – 0736-29 62 88 

 

I hallen – Anytime 

mailto:viktor_nr.16@hotmail.com

