
Backéus Sports   anders@backeussports.se 
Org.nr: 19870701-7235   +46(0)73-768 22 76 
	 	 	

 

Backéus Sports drivs av 
Anders Backéus – 
Sveriges bästa roddare. 
Svensk mästare i rodd & 
roddmaskin. 
 
Backéus Sports erbjuder 
coachning i rodd, 
roddmaskin & styrketräning. 
Enskilda pass eller specifika 
träningsprogram. Läs mer 
på backeussports.se. 
 
Facebook, Instagram & 
Twitter: @backeussports 
 
www.backeussports.se 
 

 

Backéus Sports nyhetsbrev #1 
Roddmaskinen – Träningsredskapet för alla 

Hej på er! 
 
Det här är det första i raden av nyhetsbrev från 
Backéus Sports. Tanken är att det ska komma ut ett 
nytt nyhetsbrev på Facebook-sidan (@backeussports) 
och hemsidan (backeussports.se) varje vecka. Syftet 
med de här nyhetsbreven är att jag på ett enkelt sätt vill 
dela med mig av mina kunskaper från roddsporten i 
förhoppning om att uppmuntra fler till att prova på eller 
utöka sitt kunnande om rodd. Rodd innefattar allt från 
träning på roddmaskinen till rekreationsrodd och 
tävlingsrodd på vattnet. I nyhetsbreven kommer jag att 
förklara varför man ska börja ro, lära ut roddteknik och 
hur man ställer in roddmaskinen, ge tips på olika 
teknikövningar och tillämpade styrkeövningar samt att 
svara på frågor och slå hål på en och annan myt kring 
rodd och träning i allmänhet.  
 
Som tävlingsroddare ska jag inte sticka under stolen 
med att jag vill att gemene man ska få upp ögonen för 
denna ädla sport, i hopp om att kunna locka fler till att 
börja ro för någon klubb och kanske så småningom 
även vilja ställa upp på en regatta (roddtävling). Men, 
det fina med denna sport, motionsform, idrott, lek (kalla 
det vad ni vill), är just att den lämpar sig och finns 
tillgänglig för alla – från små barn till pensionärer. Det 
finns gott om vattendrag att ro på och gym med 
roddmaskiner överallt. Stabila kustbåtar till avancerade 
roddmaskiner. Och det bästa av allt är att rodd är 
perfekt för dig som har knä- och höftproblem och har 
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svårt med viktbärande träningsformer. Flera av de jag 
coachar idag har börjat ro roddmaskin för att de har haft 
problem med sina knän. 
Att roddmaskinen blivit utsedd till det mest allsidiga 
träningsredskapet på gymmet idag 
(http://aktivtraning.se/traning/fitness/roddmaskinen-ar-
effektivast-pa-gymmet) är inte helt oväntat då den 
stärker upp hela kroppen, förbättra konditionen, höjer 
mjölksyratålighet och bränner kalorier i mängder. 
 
Så, se till att testa rodd. Kliv på roddmaskinen nästa 
gång du är på gymmet. Nästan alla gym i landet har en 
ståendes någonstans i lokalen. För att sedan få ut det 
bästa av rodden, gå till närmaste roddklubb och se hur 
du kan bli medlem. De flesta roddklubbar arrangerar 
roddskolor vid vissa tidpunkter på året. Om du vill lära 
dig att ro på vattnet så kommer du ha en fördel av att ha 
rott på maskinen innan. Mitt tips är att gå med i en 
roddklubb under vintern för att sedan vara fullt 
förberedd när rodden rullar igång på våren. 
 
Nästa vecka tänkte jag gå igenom grunderna i 
roddteknik. Hur man delar upp draget för att jobba med 
de stora muskelgrupperna. 
 
Allt för nu! 
 
Ciao 
Anders 

 

Backéus Sports 
backeussports.se 

 
anders@backeussports.se  

+46(0)73-768 22 76 


