”Eat natural, Move natural, Live your life with love”

EatMoveLive
Ett holistiskt hälsoföretag – med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa

Boll som kombinerad skrivbordsstol
och träningsredskap
Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad risk för flertalet av de
stora folksjukdomarna och för tidig död. Stillasittande jobb har ökat och många har idag en
passiv arbetsdag.
Med hjälp av ett höj och sänkbart skrivbord och en boll så kan man göra sin arbetsdag mer
aktiv. Det handlar om att undvika långvarigt stillasittande – paus efter 45 minuters sittande
rekommenderas, upp och stå och arbeta med cirkulation, rörlighet, styrka och stabilitet på
bollen. Kräver inget ombyte bara låt barnet i dig vakna och lek en stund.

Fördelar med boll
Rygg och bäcken hamnar i ett 		
gynnsammare läge än vad en stol 		
kan erbjuda.
Behåller cirkulation i rumpa och lår.
Utmanar bålstabiliteten.
Mycket billigare än en dyr stol.
Framför allt bidrar boll till en aktiv 		
sittställning.
Bryt stillasittandet med 5 minuters paus
– du hinner ca 4 övningar, drygt 1 minut
vardera.
Välj ut 4 övningar, nästa gång tar du 4 nya.
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För den försiktiga bollanvändaren
som vill ha mer aktivitet än stillasittande, men det får helst inte synas.
Dessa övningar tar inte så stor plats och går att göra vid skrivbordet.

För ryggens rörlighet fram/bakåtböj
Runda ryggen, hela vägen ner ifrån ländrygg, genom bröstrygg upp till nacken,
skjut fram höften.
Sträck på ryggen, svanka, skjut fram
bröstet, skulderblad ihop, titta upp i taket.
Upprepa ca 10 ggr.

För höften och nedre delen av
ryggens rörlighet
Dra upp höger sida höft mot armhåla,
skifta dra upp vänster sida höft mot
armhåla.
Upprepa ca 10 ggr på varje sida.

För ryggens rörlighet i rotation
Stilla bäcken, händer på axlar, armbågar i
axelhöjd, vrid ryggen åt höger, vrid ryggen
åt vänster.
Kan göras långsamt och inkännande, kan
göras i tempo.
Upprepa ca 10 ggr på varje sida.

För styrkan i höft och stabilitet i bål
Sitt stabilt på bollen, lång rygg, händerna
bakom ryggen, ihop med skulderblad,
öppet bröst.
Lyft höger ben så högt du kan, behåll
stabiliteten, gör samma med vänster ben.
Upprepa ca 10 ggr på varje ben.
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För den försiktiga bollanvändaren forts.
som vill ha mer aktivitet än stillasittande, men det får helst inte synas.
Dessa övningar tar inte så stor plats och går att göra vid skrivbordet.

För rörlighet i axel, skuldra & bröst
Sitt stabilt på bollen, lång rygg, höger
armbåge ner och vänster armbåge upp,
sträva efter att händerna möts bakom
ryggen. Byt, vänster armbåge ner och
höger upp.
Bli medveten om ev. sidoskillnader.
Upprepa ca 10 ggr med varje arm.

Höftens rörlighet
Sitt med en lång rygg och lätt svank.
Lägg upp foten på knäet och låt knäet
peka rakt ut åt sidan. Stramar det redan
här så arbeta med att enbart pressa knäet
nedåt. Känner du dig rörlig så fortsätter du
med att luta dig framåt, håll kvar din svank.
Håll kvar ca 45 sek eller arbeta upp och
ner med ryggen 10 ggr på varje sida.

Rörlighet för ryggens sida & insida lår
Börja med en lång rygg flytta ut höger ben
åt sidan och lägg höger hand på vänster
ben. Luta sedan dig åt höger och det
sträckta benet. Byt ben och sträck ut
andra sidan på samma sätt.
Håll kvar 45 sek på varje sida eller arbeta
sida till sida ca 5 ggr på varje ben.
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För den modiga bollanvändaren
som vågar ta plats i rummet. Dessa övningar tar mer plats och kräver golvyta. Kanske
börjar kollegorna titta på dig och övningarna kan locka fram skratt - bjud in dem också!

Pulshöjare och stabilitetsträning
Sitt med en lång rygg, kläm fast bollen
mellan dina ben, sitt brett. Hoppa runt med
bollen fastklämd mellan dina ben till andra
sidan och sedan tillbaka. Bollen ska klämmas fast ordentligt så att den följer med
dig. Fortsätt tills du tröttnar.

Rygg i bakåtböj, höft & knä rörlighet
Starta med att sitta på huk framför bollen,
ha bollen som ryggstöd. Pressa ryggen
mot bollen och börja rulla bakåt tills ryggen
ligger över bollen och benen är utsträckta.
Slappna av i huvud och låt armarna hänga
åt sidorna, så att det även sträcker på
framsidan av axel/bröst.
Upprepa ca 10 ggr.

Sträcker ut sidan av ryggen
Lägg sidan av din rygg på bollen, höften
kommer nära bollen. Låt ryggen formas
efter bollen och sträck ut armarna ovanför
huvudet, slappna av i nacken och låt
huvudet hänga.
Häng 45 sek – 1 min, byt sida.
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För den modiga bollanvändaren forts.
som vågar ta plats i rummet. Dessa övningar tar mer plats och kräver golvyta. Kanske
börjar kollegorna titta på dig och övningarna kan locka fram skratt - bjud in dem också!

Sträcker ut höft på benet som är uppe på bollen
Lägg upp ett ben på bollen och rulla försiktigt bak
bollen tills du känner en töjning i höften. Främre foten
ska vara framför knäet. Tänk stort steg. Behöver du
extra hjälp med balansen håller du i skrivbordet.
Håll ca 45 sek, byt ben. Vill du utmana extra så rullar
du bollen fram och tillbaka, kom upp till sträckt höft,
parallella lår och vrist kvar på boll, rulla bak bollen
igen.

Sträcker ut höft på benet som är bak
Stort steg, ta hjälp av bollen för att hålla balansen,
låt främre foten vara framför knäet. Håll ca 45 sek.
Jeans med stretch rekommenderas.

Bål/skulderstabilitetsträning
Sträckta armar, placera händerna rakt under axlarna,
gärna med fingrarna utåt för att handlederna ska hamna
i ett gynnsammare läge. Enbart tårna i. Var helt stabil i resten av kroppen och flytta kontrollerat bollen fram/bak/sida/
runt. Stöka till det med bollen för att utmana bål/skulderstabilitet lite extra. Vill du höja utmaningen en nivå så lyfter
du kontrollerat upp ett ben i taget, räcker med att lätta
foten något från golvet. Gör det så länge du har kontroll på
kroppen, pausa, spänn om kroppen och gör det igen.

Stärker ff.a. ryggens nedre del
Lägg dig över bollen med höften på bollens högsta punkt. Händer stabilt i golvet
och fötterna fria. Samla ihop fötterna och
lyft de upp mot taket med så sträckta ben
som möjligt. Kom så högt du kan,
ha flexibl a armbågar som böjs när du
lyfter benen. Arbeta aktivt upp och ned,
upprepa ca 10 ggr.
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Tränar bål/skulderstabilitet
Lägg upp underben på bollen, placera
händerna rakt under axlarna och sträva
efter en så rak kropp som möjligt, var
stark i din mage för att skona ryggen.
Böj i knä och höft och dra bollen emot
dig sträck sedan ut benen igen och låt
kroppen bli rak.
Upprepa ca 6 – 10 ggr.

Balans, kontroll & fokus
Kom upp på bollen så lugnt som möjligt,
kanske behöver du ta hjälp av ditt skrivbord i början. Sträck ut höften, ha en lång
rygg och nacke, blicken långt fram.
Sträva efter att vara så stilla som möjligt.
Är det för enkelt så flaxa med en arm för
att utmana balansen ytterligare, byt sedan
arm. Är det för svårt så börja med att stå
på alla fyra på bollen. Gör det tills du tröttnar eller tappar fokus.
Har du boll hemma så funkar dessa övningar lika bra som ett träningspass i din
hemmiljö.
Vill ni ha en genomgång på arbetet av programmet med de olika övningarna,
så bidrar jag gärna med det. Boka en tid så gör vi det tillsammans i grupp.
Lycka till med bollen, du kommer inte att vilja ha din passiva kontorsstol tillbaka!

”Eat natural, Move natural, Live your life with love”

Stina Dahan, stina@eatmovelive.se, 0708-677 611, www.eatmovelive.se
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