
Flexövningar

10 effektiva övningar  
med fokus på core

Hela kroppen sitter ihop  
i långa muskelkedjor.  
Genom att tänja ut dem  
i de här flexflödena kan du 
som gymmare och löpare 
vidareutvecklas.

Upprepa varje övning 10 gånger. 

Kör igenom hela passet två gånger.



Flex 1

 Huksittande till ”ljuset”  
Börja i huksittande. Hela fotsulan ska vara 
i golvet. Sträck armarna framåt och nå så 
långt fram som möjligt. Behåll hela fotsulan 
i golvet så att du utmanar rörligheten i 
fotleden. Kom över på knä och tyng med din 
rumpa mot underbenen så att du utmanar 
rörligheten i tålederna. Sträck samtidigt upp 
armarna och för dom uppåt-bakåt så långt 
du kan med bibehållen neutral ryggposition.

Hela 
fotsulan 
i golvet

armarna 
uppåt–
bakåt

nå långt 
fram



Flex 2

 Ryggrullning till bensträckning  
Ligg på rygg. Ta tag om ena knät och låt det andra benet ligga sträckt 
längs golvet. Tryck med knät mot händerna och ha raka armar. Sträva 
sedan framåt med knät och rulla upp kota för kota i ländryggen. På 
vägen tillbaka lägger du ner ryggen mot golvet. Sträck ut benet mot 
taket så mycket du kan. Dra benet mot dig. Flexa foten och spreta 
med tårna, känn sträckningen i benets baksida. Upprepa med det 
andra benet.
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Flex 3

 Sittande till höft öppning 
med rotation 

sträck upp 
ryggen

dra knät 
bakåt 

öppna 
höften

vrid dig bakåt, 
känn din längd 
från tå till 
f ingertopp

Börja i sittande ställning, 
pressa  sittbensknölarna mot 
golvet och sträck upp ryggen. 
Ta tag runt ena knät och dra 
det bakåt så mycket som 
möjligt. Öppna höften, utmana 
rörligheten i höft och ljumskar. 
Behåll en lång rygg. Släpp ner 
knät mot golvet, rotera ryggen 
och sträck dig bakåt så långt 
det går. Utmana rörligheten 
i höften, rumpan och ryggen. 
Upprepa med det andra benet. 



Flex 4

Båten till att sitta på huk
Kom ner i en djup utfallsposition, 
sträck det bakre benet, sjunk 
ner med höften och håll upp 
överkroppen upp mot taket. Stöd 
ena handen i golvet, sträck upp 
den andra armen mot taket, och 
rotera med hela överkroppen. 
Utmana höftens framsida och 
ryggens rotation. Kom över till 
djup sumoposition, håll  
upp ryggen och sjunk  
ner med rumpan så  
djupt det går. Knän  
och fötter ska vara utåtvinklade. 
Utmana ljumskarnas rörlighet. 
Kom ner till utfallsposition igen på 
andra sidan. 

upp med ryggen, 
ner med rumpan

 hela överkroppen 
vrids uppåt

sjunk ner 
med höften



Flex 5

Benfällning från 
sida till sida
Sätt foten på ena knät, 
vinkla ut det andra knät 
och tryck det framåt  
och bort från 
överkroppen. Tryck ifrån 
med händerna så att 
du kan vara i en ”lång” 
ryggposition. Fäll benen 
till ena sidan, sträva 
efter att sätta ner foten i 
golvet. Behåll den ”långa” 
ryggen. Känn utmaningen 
för rotationen i rygg och 
höft. Fäll benen till andra 
sidan och sträva efter 
att fälla ner båda benen i 
golvet. Upprepa med det 
andra benet.
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Flex 6

Ryggflöde. Sjunk ner med rumpan mot hälarna, sträva framåt 
med armarna och försök komma ner med huvudet mellan armarna. 
Sätt i händerna i golvet och tryck ifrån. Runda upp ryggen så mycket 
som möjligt, skopa in ryggen, även ländryggen.  
Tryck ifrån med händerna och sänk höften framåt. Pressa försiktigt 
så ryggen och höften mjukt följer med. Titta framåt-uppåt och känn 
en skön tänjning för ryggens bakåtböjning.
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