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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 #12 
Styrkeövningar – bålstyrka 

Hej! 
 
Den här veckan går jag igenom några trevliga övningar 
för att stärka upp kärnan till hela kroppen. Vi snackar 
bål-/core-/magövningar. Denna otroligt viktiga del, som 
är grunden till all kraft vi behöver och producerar när vi 
rör oss på olika sätt, i olika vinklar. Bålmuskulaturen 
innefattar inte bara magen utan den kopplar även 
samman höften och bröstkorgen. Tittar man på en karta 
över människans anatomi ser man hur musklerna sitter 
kors och tvärs och man inser ganska snart att styrkan i 
bålen är avgörande för i stort sett all rörelse vi utför, 
framför allt styrketräning och gymnastiska rörelser, men 
även de flesta uthållighetsidrotter som t ex löpning, 
rodd, skidåkning etc.  
Jag ger nedan en introduktion till några övningar som 
ligger mig varmt om hjärtat. Dessa övningar kan utföras 
som rena styrkeövningar med x antal reps/set, men 
läggs med fördel in i en cirkelträning. En favorit är att 
avsluta ett träningspass med typ 6 bålövningar, där 
man kör 45s aktivitet och 15s vila mellan varje övning. 
Kör 2-3 varv och vila 1 min mellan varje varv. 
Det fina med bålövningar är att du kan utföra dem på 
oändligt många sätt. Se bara till att hålla magen 
aktiverad hela tiden så kan du lyfta ben/armar/rumpa 
lite hur som helst. Detta gör du genom att puta ut 
magen och låsa den i ett hårt läge.  
 
Allt för nu. 
Ciao 
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1. Situps med pinne 
Dra upp knäna mot 
bröstkorgen. För sedan 
pinnen över fötterna, 
tillbaka igen och sträck 
ut. Håll svanken i 
backen hela tiden. 

 
2. Sidoplankan m rot. 
Håll kroppen i en rak 
linje. För armen under 
kroppen och rotera över 
på tå. Fäll sedan ut i 
rakt läge igen. 

 
3. Knädrag med 

boll/TRX-band 
Stå i 
armhävningsposition 
med smalbenen på 
bollen. Dra upp knäna 
mot bröstkorgen och gå 
tillbaka igen. Se till att 
hålla uppe svanken 
hela tiden. Kan göras 
med fötterna i ett TRX-
band. 

 
4. Fällniven 
Lyft upp fötterna med så 
raka ben som möjligt. 
För händerna mot 
fötterna. Ner till rakt 
läge. Håll svanken i 
backen hela tiden. 

 
5. Benlyft med skruv 
Lyft upp fötterna med så 
raka ben som möjligt. 
Tryck upp höften i luften 
och vrid/rotera benen i 
luften. Kicka upp 
fötterna åt olika håll för 
att aktivera alla små 
muskler. 
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