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Om Handgympa 

Handen är otroligt viktig i en människas liv – tänk bara på allt fantastiskt man kan 
göra med en väl fungerande hand. Den här träningsformen vänder sig till alla som 
känner att de har ett behov av just handgympa och träningen sker i sittande.  
 
Redskap: Liten mjuk boll och en större boll. 
 
Syftet med träningen är främst att påverka handens rörlighet, muskelfunktion och 
blodcirkulation, men programmet innehåller också moment för armar, axlar och 
nacke. Upprepa varje övning 10-15 ggr på varje sida. Var och en tränar utefter sin 
egen förmåga och gör de övningar som känns bra. 

Om Fotgympa 

Med rörliga och starka fötter är det lättare att röra sig i sitt dagliga liv och också att 
utföra fysisk aktivitet. Den här träningsformen vänder sig till alla som känner att de 
har ett behov av just fotgympa. Träningen sker mestadels i sittande, men en låt är 
helt i stående och några övningar har stående delar. 
 
Utan redskap. 
 
Syftet med träningen är framför allt att stimulera blodcirkulationen, upprätthålla och 
förbättra rörligheten i foten, men också muskelfunktionen. Foten är i fokus men 
hela benet involveras i träningen.  
 
Upprepa varje övning 10-15 ggr på varje sida. Var och en tränar utefter sin egen 
förmåga och gör de övningar som känns bra. 
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Här kan du se lite olika program som jag har tagit fram: 
 

https://www.youtube.com/user/SOND1998/videos 

Handgympa  

1 Uppmjukning Du är min man - Helen Sjöholm 

2 Rörlighet Den lilla vita duvan - Mats Rådberg 

3 Styrka och rörlighet Säg det med en sång - Lena Andersson 

4 Styrka och rörlighet Ge en sol - Ted Gärdestad 

5 Koordination och kondition Det gör ont - Lena Philipson 

6 Styrka  Dag efter dag - Chips 

7 Koordination och rörlighet Empty rooms - Sanna Nielsen 

8 Koordination och rörlighet Papaya Coconut - Kicki Danielsson 

9 Rörlighet Se på mig - Jan Johansen 

10 Rörlighet I did it for love - Jessica Andersson 

11 Rörlighet och avspänning Håll mitt hjärta - Björn Skifs 

   

   

Fotgympa  

12 Uppvärmning Håll om mig - Nanne 

13 Uppvärmning Här kommer alla känslorna - Per Gessle 

14 Rörlighet & koordination Rulla in en boll - Gösta Linderholm 

15 Rörlighet Se mig - Barbados 

16 Styrka och rörlighet Santa Maria - Sten & Stanley 

17 Styrka Guenerina - Paul Paljett 

18 Kondition Crazy in love - Jill Johnson 

19 Styrka och rörlighet Snart tystnar musiken - Tomas Ledin 

20 Balans Vem tänder stjärnorna - Eva Dahlgren 

21 Rörlighet  & avspänning Av längtan till dig - Å Jinder & C-S Åkerström 

22 Rörlighet och avspänning En sång om sorg och glädje - Agnetha Fältskog 
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 1. Uppmjukning Du är min man - Helene Sjöholm 

 Dra upp och sänk axlarna   Svep växelvis långt bak med armarna 

  Vrid huvudet åt sidan, kom fram, hö/vä   Sträck upp armarna växelvis 

 Böj fram och klappa på utsidan av under-
benen, räta upp och klappa på höfterna 

 Sträck fram armarna och spreta med   
fingrarna, dra bak armbågarna och knyt  
händerna 
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 2. Rörlighet Den lilla vita duvan - Mats Rådberg 

 Spreta med fingrarna och slappna av   Händer och armar på högkant, böj och 
sträck i tummens ytterled 

  Vila underarmarna på bordet med av-
spända händer, kom upp på fingertopparna, 
lägg ner händerna, lyft upp och spreta med 
fingrarna, lägg ner händerna 

  Vila underarmarna på bordet med knutna 
händer, lyft upp och sänk händerna 

 Vila underarmarna på bordet med raka  
händer, vrid händerna inåt och tillbaka 

 Armbågarna på bordet och handflator 
ihop med fingrar som pekar uppåt, böj    
händerna från sida till sida 
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 3. Styrka & rörlighet Säg det med en sång - Lena Andersson 

 Underarmen på bordet med bollen löst i  
handen, spänn armen och lyft underarmen, 
samtidigt som du kramar till om bollen, sänk 
armen och slappna av 

  Armbågarna på bordet med händerna på 
högkant, rulla bollen genom att böja och 
sträcka i handleden. 

  Vila underarmen på bordet och rulla runt  
bollen i liten cirkel med bara fingertopparna 

  Underarmen på  bordet med tummen 
mitt på bollen, krama till runt bollen med 
tummen och ett finger i taget 
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 4. Styrka & rörlighet Ge en sol - Ted Gärdestad 

 Underarmen på  bordet med tummen mitt 
på bollen, pressa ner tummen i bollen mot 
lillfingret, släpp efter 

  Vila underarmen på bordet och rulla bol-
len från tummen till lillfingret och tillbaka 
med bara fingertopparna 

  Underarmen på bordet med handen lätt 
över bollen och rulla handen över bollen från 
sida till sida 

  Armen och handen helt raka, rulla bollen  
under handen genom att dra armbågen fram 
och tillbaka samtidigt som du pressar ner 
handen mot bordet 
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 5. Koordination & kondition Det gör ont - Lena Philipson 

 Dra upp en axel mot örat, släpp ner, rulla 
axeln bakåt, hö/vä 

  Armarna i kors 
över bröstet och 
marschera  med  
benen 

  Marschera med 
både armar och ben 

  Armbågarna i sidan med böjda armar, 
vrid armarna från sida till sida och spreta 
med fingrarna och knyt händerna  

 Svep armarna 
växelvis framåt 

 Svep armarna 
växelvis bakåt 
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 6. Styrka  Dag efter dag - Chips 

 Bollen i ena handen, böj och sträck i arm-
bågen, lägg den andra handen på bollen och 
håll emot lite om du vill öka motståndet 

  Håll bollen i ena handen med armarna 
rakt ut, för upp armarna rakt upp och flytta 
bollen till andra handen, kom ut med         
armarna igen 

  Håll bollen rakt fram i båda händerna, 
dra bak bollen i ena handen och vrid upp 
handflatan och följ bollen med blicken, hö/vä 

  För bollen i cirkel runt kroppen och byt 
hand bakom och framför kroppen, upprepa 
åt andra hållet 
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 7. Koordination & rörlighet  Empty room - Sanna Nielsen 

 Rita stora cirklar växelvis framför kroppen 
med handflatan framåt och spretande fingrar 

  Håll ena armen sträckt, den andra       
armens fingrar kryper upp och ner längs  
med armen, hö/vä 

  Svep växelvis med armarna runt huvudet, 
från näsan och bak till nacken 

  Raka armar snett uppåt och utåt, sänk 
och böj armarna och dra upp ena knät, hö/vä 



©  11 Hand- & Fotgympa 2016 

 8. Koordination & rörlighet  Papaya Coconut - Kicki Danielsson 

 För bollen i cirkel runt kroppen igen och 
byt hand bakom och framför kroppen, upp-
repa åt andra hållet 

  Håll bollen i båda händerna och rita en 
åtta från sidan till sida 

  Svinga bollen växelvis högt upp åt sidan 
och följ den med blicken 

  Dra upp knäna växelvis och flytta bollen 
från den inre till den yttre handen 
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 9. Rörlighet  Se på mig - Jan Johansen 

 Sjunk ihop över benen och låt armarna 
hänga löst ner mot golvet, räta upp och skjut 
fram bröstet 

  Sträck växelvis högt upp och åt sidan 

  Vrid från sida till sida och klappa långt 
bak på höften 

  Rak i ryggen och spänd mage, sträck 
fram ena armen med handflatan uppåt, dra 
sedan bak armbågen samtidigt som hand-
flatan vrids ner och handen knyts, följ     
handen med blicken 
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 10. Rörlighet  I did it for love - Jessica Andersson 

 Luta huvudet åt sidan, fatta tag om hand-
leden och dra armen lite neråt och åt samma 
håll som huvudet lutar åt, släpp sedan efter 
och räta upp huvudet igen, hö/vä 

  Håll armarna i kors över bröstet, luta 
överkroppen framåt och vrid så armbågen 
går mot motsatt knä, kom upp, hö/vä 

  Sätt upp ena handen på motsatt axel, lyft 
och sänk armbågen 

  Koppla ihop händerna och sträck upp ar-
marna och titta uppåt, sänk armarna och 
slappna av i axlarna 
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 11. Rörlighet & avspänning  Håll mitt hjärta - Björn Skifs 

 Händerna vilar i knät och sänk axlarna, 
knip ihop med hela ansiktet, slappna av 

  Vila händerna på knäna, luta överkroppen 
framåt och rulla sedan upp i ryggen kota för 
kota  

  Händerna vilar i knät, blunda och slappna 
av och känn hur det känns i hela kroppen 

  Rak i ryggen med sänka axlar, händerna 
på bakhuvudet och böj fram huvudet sakta 
och res upp igen lika sakta och kom ut och 
bak med armbågarna 
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 12. Uppvärmning  Håll om mig - Nanne 

 Marschera med benen och låt armarna 
svänga med vid sidan av kroppen 

  Sätt i hälen snett utåt, samma med andra 
foten, tillbaka med första foten, tillbaka med 
andra foten, börja växelvis med hö/vä ben 

  Böj in ena benet under stolen och dutta i 
tårna, tillbaka, hö/vä 

  Lyft ut ena benet åt sidan, tillbaka, hö/vä 
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 13. Uppvärmning  Här kommer alla känslorna - Per Gessle 

 Lyft benen växelvis och sätt hälen mot  
underbenet så högt upp det går 

  Två steg åt sidan, två steg tillbaka, hö/vä 

  Dra upp knäna växelvis mot magen   Håll i sitsen, lyft fötterna från sida till sida 
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 14. Rörlighet & koordination Rulla in en boll - Gösta Linderholm 

 Lyft stortårna och pressa ner de mindre 
tårna, pressa ner stortån och lyft de mindre 
tårna 

  Dra in tårna så långt det går så fotvalvet 
höjs, sträck ut och lyft upp tårna 

  Ha fötterna brett på golvet, vrid  ut     
fötterna så utsidorna är i golvet, vrid in      
fötterna så insidorna är i golvet 

  Lyft hälen på den ena foten och tårna på 
den andra, växla 
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 15. Rörlighet  Se mig - Barbados 

 Hälarna i golvet, rita en halvcirkel med 
foten från sida till sida i en båge uppåt  

  Klappa ihop fötterna 

  Fotsulorna i golvet, dra bak fötterna   
växelvis in under stolen med hälen kvar i   
golvet hela tiden 

  Fotsulorna i golvet, vrid fötterna utåt och 
inåt, knäna följer med i rörelsen 
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 16. Styrka & rörlighet Santa Maria - Sten & Stanley 

 Fötterna tätt intill varandra med fot-
sulorna i golvet, pressa ihop insidan av     
fötterna mot varandra, slappna av 

  Kom sakta upp på tå, kom sakta ner 

  Tryck ner båda fötterna i golvet, lyft ena 
foten och tryck ner den andra foten i golvet, 
växla fötterna och upprepa, sätt ner foten 
och vila 

  Sträck benen växelvis 
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 17. Styrka Guenerina - Paul Paljett 

 Håll händerna på låren och ryggen rak, 
res upp nästan helt och sitt ner riktigt sakta 

  Spänn och lyft upp skinkorna växelvis 
från stolen  

  Håll i sitsen, dra upp och lyft ut fötterna 
åt sidorna och lyft tillbaka 

  Dra upp benen från golvet, håll ryggen 
rak och håll balansen lite, upprepa några 
gånger 
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 18. Kondition Crazy in love - Jill Johnson 

 Skidåkning, ena benet går fram och det 
andra bak under stolen, motsatt arm går 
fram och den andra bak, växla 

 Tvista, vrid knäna och huvudet åt ena hål-
let och armarna åt det andra, växla 

  Dra upp knäna växelvis och pressa ner 
händerna vid sidan av knät 

  Händerna på låren med rak rygg, dutta i 
tårna växelvis på utsidan av den andra foten 
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 19. Styrka och rörlighet Snart tystnar musiken - Tomas Ledin 

 Stå bakom stolen och håll i ryggstödet, 
håll mage och rumpa spända, pressa ut rakt 
ben snett bakåt, upprepa på andra sidan 

  Stå bakom stolen och håll i ryggstödet, 
håll mage och rumpa spända, kom ut med 
tyngden på lätt böjt ben och pressa motsatt 
arm åt samma håll, kom tillbaka till mitten, 
hö/vä 

  Stå bakom stolen och håll i ryggstödet, 
håll mage och rumpa spända, böj benen och 
låt handen glida ner längs benet till knät, 
sträck upp och följ handen med blicken,    
hö/vä 

  Stå bakom stolen och håll i ryggstödet, 
håll mage och rumpa spända, dra upp ena 
knät, vrid ut benet och dutta ner foten,  dra 
upp knät igen och vrid tillbaka och sätt ner 
foten, hö/vä 
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 20. Balans Vem tänder stjärnorna - Eva Dahlgren 

 Stå bredvid stolen och håll i ryggstödet, 
håll mage och rumpa spända, kom upp på tå, 
kom ner, kom upp på hälarna, kom ner 

  Stå bredvid stolen och håll i ryggstödet, 
håll mage och rumpa spända, pendla med 
rakt ben i luften fram och tillbaka, upprepa 
på andra sidan 

  Stå bakom stolen och håll i ryggstödet, 
håll mage och rumpa spända, lyft ut rakt ben 
bredvid stolen, sträck ut benet bakåt, dra  
sedan upp knät, sätt ner foten 

  Stå bredvid stolen och håll i ryggstödet, 
håll mage och rumpa spända, fötterna axel-
brett eller ihop, böj och sträck i knäna 
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 21. Rörlighet & avspänning Av längtan till dig - Jinder & Åkerström 

 Stå bakom stolen och håll i ryggstödet, 
trampa ner långt bak med ena foten, tårna 
pekar framåt och hela hälen i golvet, håll 
kvar en stund, hö/vä 

  Stå bakom stolen och håll i ryggstödet, 
fatta tag om foten och dra upp den mot   
rumpan, håll ryggen rak, låt knäna gå ihop 
och skjut fram höften, håll kvar en stund,  
hö/vä 

  Händerna på knäna, luta överkroppen 
framåt, rulla upp i ryggen kota för kota 

  Sitt lite längre fram på stolen, händerna 
på ryggen, sätt fram ena benet med hälen i  
golvet, böj fram i höften och håll kvar en 
stund, hö/vä 
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 22. Rörlighet & avspänning En sång om sorg och glädje - A Fältskog 

 Sätt ut ena foten åt sidan med händerna 
på knät, fäll fram överkroppen med rak rygg 
så långt ner det går och håll kvar en stund, 
hö/vä 

  Håll upp ena benet och rulla runt foten 
först 8 ggr utåt och sedan 8 ggr inåt, hö/vä 

  Vila händerna i knät, blunda och slappna 
av, känn hur det känns i hela kroppen 

  Sitt med breda ben, rak rygg och händer-
na på insidan av knäna, luta överkroppen 
framåt med rak rygg och låt händerna glida 
ner längs insidan av benen ända ner till    
fötterna, räta upp igen 
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