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STABILITET; SKULDRA & ARM

Slag med gummiband
Stå i din fightstance, håll i ett gummiband som är fäst bakom dig 
och se till att du har god hållning och stabilitet. Utför slaget. Se till 
att du sträcker ut ditt slag fullt ut, och att du bibehåller bäcken och 
bål stabilitet under hela rörelsen. Undvik att tippa kroppen åt sidan, 
försök att få en ren rotationsrörelse av bål och axlar. 

Viktad skuggboxning En-armspress
Ha en hantel i vardera hand, stå i din fightstance och utför olika 
typer av slag. Var explosiv och se till att du sträcker ut slagen fullt. 
Du kan med fördel stanna till lite i ytterläget av ett slag och “låsa” 
slaget för att se till att du blir stabil i dessa lägen. Kraften ska 
utvecklas och bäras av framförallt höfterna och benen. 

Stå i din fightstance, med en kettlebell hållandes i ena handen. Gör 
en explosiv press snett-uppåt. När du exlpoderar upp i pressen så 
bör sätet hjälpa till och driva kraften. När du sänker ned kettlebel-
len så bör höften och knät böjas lite lätt för att absorbera kraften 
så att du snabbare kan explodera upp igen.

Plankslag Självbehandling
Stå i plankan position, gör en explosiv plank-hävning så att du lättar 
från marken med armbågarna. När du väl är i luften så ska du slå 
ned armbågarna hårt i marken samtidigt som du ser till att stabili-
sera bål och nacke så att ingen extra svank uppstår i samband med 
slaget. 

Stelhet och obalanser i elasticitet av muskler kan få dessa att 
fungera sämre. Dels så blir vissa muskler starkare och vissa 
svagare, vilket gör att leder kan dras mer åt ett visst håll jämfört 
med motsatt håll. Stelheter och dysfunktionell vävnad ger också 
sämre information till hjärnan om hur de är positionerade.

Slagdrag
Stå i din fightstance, håll i ett gummiband som är fäst framför dig 
och se till att du har god stabilitet och hållning. Utför ett slag med 
armen som du inte håller i gummibandet, samtidigt som du explosivt 
drar bak skuldran på den sidan där armen håller i gummibandet. 
Bibehåll hållning och stabilitet under hela rörelsen. 

  -

Hur mycket kraft du kan utveckla ut ur din 
arm är till stor del beroende av hur bra din
stabilitet är över skuldran. Ifall din skuldra
är instabil så kommer andra muskler att
kompensera och det ger ett tydligare tak
för hur mycket din prestation kan utvecklas.

månader
 -

pass per vecka
-  x  - 1-3 min
reps      set vila mellan set


