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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 
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Backéus Sports nyhetsbrev #11 
Teknikövningar del 1 

Hej! 
 
Den här veckan ska vi gå igenom ett par teknikövningar 
som kommer att göra susen för dig och din rodd. Dessa 
övningar kommer inte bara att hjälpa dig att ro bättre, 
de kommer att ge en bättre hållning i vardagen, vilket i 
sin tur ger dig förutsättningar att förstår och förbättra 
tekniken även i andra sporter. 
 
Den ena övningen är till för att förbättra bensparken i 
början av draget. För att få på kopplingen i baksidan 
(hamstrings) och yttre sidan av låret, via rumpan 
(gluteus) upp i bålen, är det viktigt att se till att knäna 
pressas utåt genom hela benfasen. Du ska inte sitta 
skräddare framme vid isätt utan bara se till att knäna 
inte faller in mot varandra när du skjuter ifrån. Om 
knäna faller in tappar du kopplingen med bålen och får 
kompensera med rygg/armar för att hålla uppe trycket. 
 
Den andra övningen är till för att få ordning på 
hållningen på överkroppen genom hela draget. Detta 
kommer att ge dig mer kraft genom core-muskulaturen 
och se till att du är aktiverad (stark) i överkroppen utan 
att koppla på armarna i början på draget. Bara genom 
att pressa fram bröstryggen eller att skjuta bak axlarna 
får du automatiskt en bra stabilitet genom hela 
överkroppen. Stelhet i bröstryggen är troligen det 
vanligaste problemet jag ser hos de jag tränar idag. Lätt 
att hamna i en ihopsjunken position framför datorn på 
jobbet. Den är övningen kommer att hjälpa. 
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(1) Rätt. 

(2) Fel.               (3) Fel. 
 

(1) Fel.

(2) Rätt. 
 

Från isätt: Håll ut knäna 
något. Pressa sedan knäna 
utåt genom hela benfasen 
för att koppla på rätt 
muskelgrupper. Börja med 
bara ben, om och om igen. 
Sedan ut till fulla drag.  
Försök att inte vinkla ut 
knäna för mycket (2) eller 
att de sjunker in under 
draget (3). Detta kan leda till 
överbelastning på knä- och 
fotleder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitt framåtlutad, genom att 
ta vinkel i höften. Tänk att 
något drar upp bröstkorgen 
med ett snöre. Bara den 
övre delen på ryggen rättas 
upp. Känn skillnaden mellan 
att sträcka dig fram, skjuta 
fram axlarna och krumma 
övre delen (1) jämfört med 
att pressa bak axlarna och 
skjuta fram bröstryggen (2). 
Du får i stort sätt samma 
längd, men en bättre 
hållning och styrka genom 
den senare. 
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