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Låt 1  
Intro 
BPK: --, Tid: 0.59  
Greensleeves - Pentatonix  

 

● Göra sig redo 

Låt 2 

Uppvärmning A 
BPK: 29, Tid: 2.47 Let it Snow! Let it 
Snow! Let it Snow! - Blake Shelton 
 

● Kort intro - Twista fritt 
● Pumpa fritt med ett ben 

- byt ben fritt 
 

● Pumpa fram/bak. Ev sätt 
i tårna bak - byt ben fritt 
 

● Outro - Twista fritt med 
snyggt utsträckt slut 

 

  

 



Jul-vattengympa made by Lisel Humla 2019 © 
 

Låt 3 

Uppvärmning B 
BPK: 32, Tid: 3.24 
White Christmas - Michael Bublé 
 

● Twista fritt - Tramp-twista 
eller Glid-twista 

 
● Pumpa petigt med ett ben 

-  byt ben fritt 
 

● Samma benpump som 
sakta piruett. Byt håll ofta 

 
● Förflyttning sidled på rätt 

djup - Twista fritt, byt håll 
ofta och fritt 

 
● Benpumps-piruett igen för 

rätt placering 
 

● Outro: Valfri twist med 
armar uppåt sträck! 
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Låt 4 

Smidighet/Balans 
BPK: 15, Tid: 3.37 
Your Christmas Story 
Andreas Johnson 
 

● Benkors växelvis, 
“Nudda skenbenen” 

● Lägg till Armkors, 
“Nudda” underarmarna” 

 
● Ai chi-balans 1. Stå på 

ett ben, dra det andra 
benet långt fram, långt 
bak. Båda armarna åt 
motsatt håll 
 

● Ai chi-balans 2. Samma 
som ovan men benet 
och armarna åt samma 
håll 
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Låt 5 
Styrka/Smidighet 
BPK: 22, Tid: 3.41 
Ingen jul utan dig - Playtones 
 

● Stå bredbent  “håll i en 
stor handväska” 
Sväng armarna 
sida/sida. Segt, tungt 

 
● Börja trampa segt, dra 

upp knät, sätt i hela 
foten. Trampa hit och 
dit 

 
● På stället, armarna fram, 

dra armbågen bak 
växelvis (rörlighet 
skulderblad) 

 
● Trampa sida, ihop, sida, 

ihop, ev i foxtrot, ett, ett, 
två... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



Jul-vattengympa made by Lisel Humla 2019 © 
 

Låt 6 

Styrka/kroppskontroll 
BPK: 29 , Tid: 1.53 
The Nutcracker Op. 71 TH 14 
Burning River Brass 
 

● Balett-lek, testa olika 
balett-positioner:  

 
● Pressa ut balett-armar 

 
● Långsamma 

balett-piruetter 
 

 
● Balettben-press, 

snabbt, hårt, rakt: 
framåt, snett utåt, åt 
sidan. Trötta ut benet. 
Byt ben 
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Låt 7 
HIIT-sprint 400 m 
BPK: --/32, Tid: 3.43 
Fira jul med mig - Linnea Henriksson 
 

● Versen: vila + 
genomgång av långa 
HIIT:en 

● Refrängen: kämpa med 
valfria rörelser, orka håll 
tempot uppe hela 
refrängen (32 pulsslag) 

● Versen: super-vila, det 
ska behövas 

● Refrängen: Orka kämpa 
hela igen (32 pulsslag) 

● Kort mellanspel: kort 
super-vila 

● Refräng resten av låten: 
Slappe-jogga lugnt och 
lätt ut till kanten. Cykla 
med stång/vägg som 
stöd eller gör nåt annat 
lojt. 

 

 
 
 
 
 

  

 



Jul-vattengympa made by Lisel Humla 2019 © 
 

Låt 8 
Styrka/vägg 
BPK: 14, Tid: 4.28 
Kan du fira jul med en sån som jag? 
Thorsten Flinck 
 

Olika styrkeövningar vid 
kanten, t ex 
 

● “Sit ups” av olika slag, 
framåt och bakåt. 

● Armhävningar av olika 
slag 

● Bendrag av olika slag, 
raka och karate, t ex 
 
När gitarrsolot börjar 
 

● Ta flytredskap och på 
valfritt sätt ta sig ut i 
vattnet till lämplig plats 

● Kör egna valfria rörelser 
resten av låten 
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Låt 9 
Syre-Flytredskap 
BPK: 22, Tid: 3.09 
Sankt Staffan Han Rider - Ital skurk 
 

Sitt gränsle på korven 
Jobba på stället eller 
med förflyttning utan att 
nudda botten (eller 
nudda för säkerhet) 
 

●  “Åka skidor” valfria 
stilar, mjukt eller tufft 

 
● Gunga framåt/bakåt, 

“hästen sparkar 
bakut/stegrar sig” 

 
● Rid “på riktigt” med 

parallella ben 
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Låt 10 
Styrka - Flytredskap 
BPK: 17, Tid: 2.58 
White Christmas - Eric Clapton 
 

● Håll i korven framför. 
Hitta lagom nivå för 
armhävningar. Framåt 
(lätt), nedåt (lagom), 
sidled (tungt) 

● Variera med enhands vid 
sidan av kroppen 
(tyngre), byt arm 

● Håll korven bakom 
kroppen och gör 
armhävningar. Stå eller 
halvsitt. 
 

● Byt till “benhävningar”. 
Placera korven under 
foten. Håll i kanten vid 
behov. Stå stadigt. håll 
emot upp och pressa ner, 
i olika riktningar. Byt ben.  
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Låt 11 

Balans-Flytredskap 
BPK: 24, Tid: 2.01 
Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow! 
Pentatonix 
 

● Olika placeringar med 
korven men alltid 
“vågrätt”. Balansera 
lekfullt på olika sätt. 

 
● Lättast: Häng på korven 

framför eller bakom 
bröstkorgen 

 
● Mellan: Sitt på korven 

som på en brädgunga 
(testa ta upp händerna) 

 
● Svårast: Stå på knä på 

korven eller stå med 
fötterna på den.  
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Låt 12 
Syre-Flytredskap 
BPK: 20, Tid: 3.29 
Jag Kommer Hem Igen Till Jul  
Oscar Danielsson 
 
 

● CYKLA halvliggande i 
olika variationer på 
stället eller med 
förflyttning, i olika 
plan, lätt eller tungt 

 
● I GOD TID dirigera ut 

deltagarna till kanten 
för att lägga bort 
korvarna och dansa ut 
till sin plats 
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Låt 13 

Danssteg 
BPK: 3/4 takt, Tid: 2.06 
Julpolska  - Tommy Körberg &  
Orsa Spelmän 
 

● Hela låten: Dansa en 
variant av Jenka till 
Polskan 
 

● Steg 1: Snett lågt 
benkick två ggr ena 
benet, två gånger andra 
benet 

 
● Steg 2: Hoppa jämfota 

fram, bak, fram, fram 
 

● Upprepa Steg 1 & 2  
hela låten 
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Låt 14 

Styrka/Massage 
BPK: 24, Tid 3.25 
Ritsch rap - Black-Ingvars 
 

● Lekfull styrke-HIIT 
Växla mellan 
improviserad 
hårdrocks-styrka  och 
hårdrocks-massage 
(fladder med eller utan 
händernas hjälp) 
 
Ps. Kör bara låten så 
länge du märker att 
deltagarna och du 
klarar att lyssna på 
den. Jag brukar spola 
fram till det roliga: Nu 
är det äntligen slut!  
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Låt 15 

Stretch/Eftervärmning 
BPK: -- Tid 4.43 
Jul, jul, strålande jul 
Linnea Henriksson 
 

Börja gärna med den 
magiska axel-avspänningen: 

● Fingertopparna mot 
utsida lår. Tryck ner 
axlarna. Håll nere. 
Slappna sen av i 
axlarna. Låt armarna 
flyta upp av sig självt. 
Upprepa gärna. 
 

● Gå styltigt med höga 
knän, sätt i hela foten 
och fortsatt avspända 
“sovande” armar ut till 
kanten 
 

● Tid för egen stretch 
eller om du styr 
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Låt 16 
Simning med mera 
BPK: -- Tid 4.27 
Twas the night before--- 
Cirque the Soleil 
 
 

Tack för idag. Bra jobbat! 
 
 

Egen eftervärmning 
 

● Gå omkring 
● Dansa fritt,  
● Stretcha mer 
● Gör älsklingsrörelser 
● Simma skönt  
● Trampa vatten 
● Flyt... 

 

 


