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Bana 1: 

1. Balansstenar - gå, balansera. 

2.   Frekvensstegar - hoppa, gå, springa. 

3.  Air track (använd presenning under som skydd) - rulla, hoppa, åla, krypa.  

4.  Rockringar - hoppa, gå, springa.  

5.  Hoppboxar (yogamattor kan läggas under för landning) - hoppa, kliva, klättra. 

6.  Slackline balanslina - gå, balansera. 

7.  Häckar orangea (15 + 30 cm) - hoppa, gå, kliva. 

8.  Yogamattor + justerbara häckar, 2 låga + 2 höga - kliva över, åla, krypa under. 

9.  Gula plastkäppar + fötter - springa sicksack. 

 

Bana 2 (kan utföras vid användande av rullstol eller gånghjälpmedel med                           

alternativt avslut på nr 14):  

10. Gula plastkäppar + fötter - sicksack. 

11. Rebounder kastvägg nät + bollar - kasta/fånga. 

12. Stora tärningar - blandade rörelser enligt tärningar. Kan tolkas och anpassas 

utifrån individuella förutsättningar samt fyllas på med egna förslag.              

Ena tärningen har rörelser som kan utföras i sittande.  

13. Chipkorgar med nät + ärtpåsar - sikta och kasta 

14. Gymnastikmattor blå - rulla, hoppa, åla, krypa.  

Alternativ för 14, bredvid gymnastikmattorna: hastighetsökning - spurta in i mål.  

 

• Runda blå markeringskoner ca 60 st, kan användas för att markera               

avgränsning mellan rörelsebanorna (se mallen). 

 

Utöver detta finns dessa saker att komplettera banan med: 

• Plastplattor, använd pilar, hand- och fotmarkeringar för att styra utövaren till att 

gå, krypa, balansera, stödja, hoppa enligt bildinstruktionerna. 

• Rockringshållare, placera rockringarna ståendes i dessa för att krypa eller åla 

igenom.  

• 8 röda koner. 

• Jongleringsdukar - kasta och fånga.  

• Långhopprep - att hoppa med, eller balansera på liggandes på marken. 



Innehåll Färg Antal 

Runda markeringskoner Blå 62 st 

Höga koner Röda 8 st 

Air track luftmadrass 6 m Grå/turkos 1 st 

Presenning (att placera under Air track) Grön 2 st 

Gymnastikmatta 2 m Blå 2 st 

Yogamatta Blå 4 st 

Hoppboxar 1 röd, 1 blå, 1 svart 3 st 

Slackline balanslina Blå/svart 1 st 

Rebounder nätvägg Blå/svart 1 st 

Chipkorgar nät Vita 4 st 

Frekvensstege Röd/gul 2 st 

Justerbara häckar, 2 st låga + 2 st höga Silver/blå 4 st 

Häckar, 5 st 15 cm + 5 st 30 cm Orange 10 st 

Rockringar, 5 st små + 5 st stora Blandade färger 10 st 

Rockringshållare Blandade färger 5 par 

Plastkäppar Gula 19 st 

Fötter till plastkäppar Gula 16 st 

Balansstenar Röda, gula, blå 12 st 

Plattor med pilar, fötter, händer Blå, grön, gul, röd 24 st 

Stora tärningar/rörelsekuber Blandade färger 5 st 

Långhopprep Gul, orange, grön, blå 4 st 

Bollar - basketbollar ”Zone 3-6” 2 gröna, 1 röd, 1 lila 4 st 

Bollar - mjukbollar mellan + stor 

”Dragonskin” 

3 röda, 3 orangea 6 st 

Bollar - små skumgummibollar Gula 8 st 

Ärtpåsar Gul, röd, blå, grön 20 st 

Jongleringsdukar Gul, röd, blå 33 st 

Bollpump Svart 1 st 

Kabelvinda Svart 1 st 

Första hjälpen-kudde Röd 1 st 

Städmaterial (pappersdukar, tvättsvampar,   


