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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 & 
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Backéus Sports nyhetsbrev #13 
Teknikövningar – del 2 

Hej! 
 
Den här veckan är det dags för del 2 av de 
grundläggande teknikövningarna som kommer att 
förbättra din rodd. I del 1 gick jag igenom två viktiga 
positioner i början av draget. Den ena var hur man 
kopplar på de stora muskelgrupperna genom att hålla 
positionen på knäna. Den andra var för att visa hur man 
med en enkel positionsförändring kan få en betydligt 
starkare hållning och ett mer kraftfullt drag.  
Den här veckan handlar det om mittenfasen på draget. 
Vändningen från drag till vila. Hur man ger sig den 
bästa förutsättningen för en längre vila och en ståtligare 
och starkare hållning till nästa drag. I nyhetsbrev 2 
förklaras roddraget i sin helhet; ben-rygg-arm till arm-
rygg-ben. Jag sa då att ”… på tillbakagången är det 
återhämtning. Händerna leder avslappnat vägen fram”. 
Här kommer en enkel övning för att låta händerna leda 
vägen fram och inte rusa för fort på slejden med benen. 
Varför det är så viktigt att rulla fram med armar rygg 
innan benen vecklar ihop sig, är för att man ska komma 
fram till en stark position med överkroppen innan man 
vänder för nästa drag. Det ger en mer tid till vila och 
man behöver inte kompensera den dåliga hållningen 
med att koppla på axlar och armar i nästa drag. 
 
Övningen göra i korta drag. Se till att börja lugnt, dela 
upp draget, för att sedan öka på längden och 
hastigheten när du är bekväm. 
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1. Starta på halv slejd. 
Knävinkel i >90 
grader 
 

2. Pressa ben. 
 

3. Följ efter med 
ryggen. 

 
4. Dra in armarna. 

 
5. Vänd direkt med 

händerna. 
 

6. Låt händerna leda 
fram överkroppen. 

 
7. Fäll överkroppen. 

Ta vinkel i höften 
(lätt svank, krumma 
ej övre delen på 
ryggen). 

 
8. Stanna med 

armarna och ryggen 
på väg framåt och 
benen i utsträckt 
läge. Den här 
positionen kallas 
”färdigposition” och 
det är viktigt att du 
når den här 
positionen i varje 
drag, innan benen 
börjar gå tillbaka. 

 
Gå fram till halv slejd och 
upprepa övningen om och 
om igen. Efter ett tag kan du 
gå till full längd. Se till att 
göra en kort paus i 
”färdigposition” varje drag. 
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