
Uppvärmning inför träning för Torslanda GK Juniorer – 10-15 min

Uppvärmning inför ett träningspass är viktigt inom alla idrotter. I golf glöms detta ofta bort i jämförelse med t.ex. fotboll
och innebandy. Där är det mer naturligt att uppvärmning innebär en pulshöjning för att få värme i kroppen och 
uppmjukning av hela kroppen. Vi tycker detta även ska kännas naturligt inför golfträningen.

Grunden för uppvärmningen följer Physical literacy (rörelserikedom) som strävar efter att ge alla samma förutsättningar 
att få utökad rörelserikedom. För att bli en bra golfspelare behöver man känna sin kropp och ha en bred rörelserikedom 
och det är detta Physical litteracy handlar om. Mer om detta kan bl.a. läsas här https://change-the-game.se/snabbguide-
om-physical-literacy/

https://change-the-game.se/snabbguide-om-physical-literacy/


Block 1: Uppvärmning
Första blocket handlar om att få värme i kroppen. Börja med att springa runt huller om buller. Rotera försiktigt på 
armar. Vid signal ges olika kommandon, t.ex.

 Snabb riktningsförändring, höger eller vänster
 Tiger crawl (krypa på alla fyra)
 Snurra runt (kvarts, halv eller helt varv)
 Göra kullerbyttor
 Göra grodhopp
 Fartökning
 Knäböj

Springa fram och backa tillbaka. Sidledsförflyttning åt båda sidor.

Använda färjade gummipluppar och sprid ut på marken. Hoppa från plupp till plupp.

Leka ”Jage”

Leka ”Under Hökens Vingar”



Block 2: Explosivitet

 Gå ihop två och två. Svep med trästav (eller klubba) mot huvud alternativt 
fötter. Den andre får då ducka och hoppa. Börja långsamt och öka varefter och 
försiktigt så ingen skadas.

 Håll trästav (eller klubba) lodrät. Släpp och försök fånga innan den slår i marken. 
Prova att blunda en sekund eller två när staven släpps. Djupa explosiva rörelser 
behövs för att fånga den.



Block 3: Smidighet 
 Stå på ett ben och dutta handen ner i marken så långt 

ifrån fötterna som möjligt på lite olika ställen. Här 
krävs att höfterna roteras för att nå riktigt långt. Säg 
hej till en kompis på vägen upp igen.

 Rotation med trästav (eller klubba). Håll trästaven på 
ryggen eller axlar. Böj benen och sitt djupt och rotera 
långsamt åt båda hållen.

 Höft rotation. Placera fötterna inåt som ett ”T”.  
Rotera höfterna. Byt plats på höger och vänster fot.

 Gå ner på alla fyra till en planka. Ta ena foten fram 
mot handen och rotera upp samma hand upp mot 
himlen. Byt ben.



Detta ger förhoppningsvis förslag och inspiration på hur uppvärmningen kan se 
ut, men det är viktigt att känna av gruppen så de tycker det är roligt.

För de äldre kan  uppvärmningen ledas av  repektive ledare eller om juniorerna 
vill hålla i det själva så går det också bra.

Att kuna röra säj 

är lika viktit som 

att stava rät


