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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 #10 
Styrketräning – bra övningar för att utveckla sin rodd 

Hej! 
 
Styrketräning är inte bara bra för att bygga muskler och 
bli starkare, det är också ett bra verktyg för att lära 
känna och få kontroll på sin kropp. Styrketräningen lär 
dig vilka muskler som är aktiverade och när musklerna 
ska koppla på och av vid olika tidpunkter under en 
rörelse. En förbättrad rörelseekonomi leder till att man 
sparar kraft och energi på att utföra den specifika 
rörelsen. Det här låter ju ganska självklart, men det är 
inte alltid så lätt att lita på att rätt rörelse ger bäst 
resultat. Ofta så ser jag hur många lägger tekniken åt 
sidan och bara fokuserar på kraft när det ska ros snabbt 
eller man vill få upp pulsen på en intervall. Detta 
resulterar ofta i att man blir mycket belastad lokalt i 
vissa muskler och därför tappar effektiviteten. Det är 
självklart inte lätt i början (tro mig, jag har slitit i många 
år för att räkna ut att 100 % kraft inte genererar bästa 
resultatet på 2000m rodd). Det tar ett tag att träna in 
roddrörelsen så att den sitter på ryggmärgsnivå, utan 
att behöva tänka igenom varje del i draget. 
Roddens ”golden four”; frivändning, knäböj, marklyft och 
liggande rodd (bänkdrag), är fyra basövningar där man 
jobbar med de stora muskelgrupperna och aktiverar 
större delen av kroppen, precis som i rodd. Plocka in 
dessa i din träning och du kommer verkligen att lära 
känna din kropp och lyfta din rodd till en ny nivå! 
 
Ciao 
Anders 
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Har du inte tillgång till skivstång eller 
hantlar, använd något annat tungt du 
kommer över! 
Kom ihåg att träning är som allt annat 
här i livet; öva, öva, öva, så blir det bra. 
 

• 1. Frivändning 
Hela roddraget i en rörelse: Ben-
rygg-arm. Lite komplicerad, men 
grymt bra och kul övning! Öva på 
att hålla armarna raka så länge 
som möjligt och tryck ifrån med 
ben och bål. Accelerera upp 
stången och möt den genom att 
komma under i en knäböj. 
 

• 2. Knäböj 
Perfekt för att öva isättsrörelsen, 
den rörelse där du sitter 
komprimerad och ska skjuta iväg 
kroppen med benen. När du är 
nere och vänder, tryck dig upp 
genom att pressa ut knäna och 
skjuta upp kroppen utan att 
rumpan sticker iväg. Viktigt med 
en stabil bål och upprätt hållning 
i bröstryggen.  

 
• 3. Marklyft 

En av de bästa övningarna. 
Relativt lätt att utföra och bra för 
hela kroppen. Bra övning för att 
öva på överkroppens hållning i 
draget. Ha en stark och naturlig 
hållning i bålen, där bröstryggen 
ser till att överkroppen hålls 
upprätt. Tänk på att dra upp 
stången genom att pressa upp 
kroppen med kraften från mitten 
på foten genom benen och upp. 
 

• 4. Liggande rodd 
Träna på slutdraget. Se till att 
pressa ner axlarna så att du 
känner hur stången dras upp 
med latsen (stora ryggmuskeln). 
Tänk på att accelerera stången 
upp i bänken. 
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