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                    Parövningar och samarbetsövningar        
                                                Genomförs på en träningsmatta i par 

 

1. Rör er runt varandra och försök att med händerna träffa varandras vader. Det gäller att 

skydda sig själv samtidigt. Poäng vid träff. 

 

2. Stå på alla fyra (som en armhävning utan knän i golvet) mot varandra och försök 

sedan att slå din kompis på händerna. Gäller att själv inte bli träffad och man får inte 

sätta i knäna. Poäng vid träff.  

 

3. Sitt på golvet med ryggarna mot varandra och kroka i armarna. Försök resa er upp och 

sedan sätta er ner igen utan att släppa armarna. Viktigt att ha skosulorna i golvet och 

trycka ryggarna mot varandra för att få kraft. 

 

4. Liggande armbrytning med både höger och vänster hand 

 

5. Dra omkull varandra genom att sätta ena foten mot den andres fot och koppla ena 

handen. Båda står med samma fot mot varandra (utsida mot utsida). Får inte släppa 

någon fot från golvet och inte använda några andra kroppsdelar för att få kompisen ur 

balans.  

 

6. Kräftgång runt mattan där det gäller att jaga ifatt kompisen medsols runt mattan. Först 

som hinner ifatt ger poäng.  

 

7. Benkrok. Ligg på rygg på golvet vid sidan om varandra. Omvänt och tätt så att 

huvudena är nästan bredvid varandra och fötterna åt olika håll. Håll armkrok och lyft 

ena benet (det ben som är närmast kompisen) och kroka i varandras vader och dra runt 

varandra. Den som trycker hårdast kommer få kompisen att göra en bakåtkullerbytta.  

 

8. Balans. Stå mittemot varandra på varsin sida av mattan. Sträck fram armar så att 

händerna rör varandras handflator. Nu gäller det att trycka/stöta kompisens händer så 

hen tappar balansen. Man kan även snabbt rycka bort sina egna händer när kompisen 

trycker så att denne tappar balansen. Fötterna får aldrig flyttas. 

 

9. Rumpbrottning. Gäller att putta ut kompisen från mattan genom att bara använda 

rumpan. Om man är snabb och smidig så kan man flytta sig snabbt förbi kompisen så 

att hen själv kliver ut från mattan.   

 

10. Knäböj. Den ena hoppar upp på den andras rygg och genomför 10 knäböj 

 

11. Kullerbytta över kompis som står på alla fyra. Sätt händerna i sidan på kompisen som 

står på alla fyra och lägg samtidigt ditt eget bröst mot kompisens rygg. Sedan är det 

bara att rulla över. Viktigt med en matta under och att kompisen spänner kroppen.  
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12. Axel-attack. Den ena ligger på rygg och ska skydda sig med ben och fötter så att den 

andra inte kan nudda axlarna vilket är målet för den som står upp. Obs! Får ej sparkas. 

 

13. Knäbrottning. Sitt på knä på varsin sida av mattan och lägg händerna på varandras 

axlar. Nu gäller det att brottas så att något tappar balansen och faller åt sidan. Får inte 

lyfta knäna.  

 

14. Gå så långt ifrån varandra som möjligt men händerna ska hela tiden ha kontakt. 

Viktigt med skor på fötterna och fäll inte kroppen framåt då den ska vara helt rak. 

 

15. Bensläng (övning för styrka). Den ena ligger på rygg på golvet och håller om 

kompisens vader (kompisen står vid huvudet). Den som står upp ta tag i kompisens 

fötter och ”slänger” dem framåt och åt sidorna. Den som ligger ner får inte böja benen.  

 

16. Reaktion. Den ena sträcker fram sina händer och den andra killar försiktigt på 

handflatorna innan hen försöker slå på ovansidan av fingrarna. Den som blir killad på 

handflatorna måste snabbt vara med på när kompisen försöker slå på fingrarna och då 

rycka bort.  

 

17. Benpress. Den ena ligger på rygg och drar benen intill bröstet och håller upp 

fotsulorna i luften. Den andra sätter sig på kompisens sulor som sedan trycker till så 

att hen flyger i väg som en raket.  

 

18. Blåspingis. Lägg en pingisboll mellan 2 linjer på golvet och uppgiften är nu att blåsa 

eller vifta över bollen till motståndarens sida.  

 

19. Forma tillsammans siffrorna 1, 2, 3, 4 och 5 med hjälp av era kroppar. Båda ska vara 

med i varje siffra.  

 

20. Bencirklar. Träna mage genom att sitta på rumpan men händerna i golvet och sedan 

lyfta benen (raka) och göra cirklar runt varandra ben. Gör både medsols och motsols.  

 

            


