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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 #14 
Fitnessmässan special 

Hej! 
 
Under helgen fylldes Stockholmsmässan med 
träningsintresserade från hela landet. Undertecknad var 
på plats och jobbade/tävlade. Tävlingen var den första i 
sitt slag. Det var världspremiär för Acid Masters, en ny 
tävlingsform arrangerad av Acid Training. Två timmar 
ös på roddmaskin, stakmaskin, cykel, löpband och fyra 
kroppsövningar (armhävningar, plankan, burpees och 
squats). Ett kul race som jag gick lyckligt segrande ur. 
Nästa oktober blir det en öppen tävling där alla som vill 
kan vara med. Mer om detta i ett senare brev. 
 
Backéus Sports fanns på plats och hade glädjen att få 
undervisa och utmana vem som ville i ett kort 
roddmaskinsrace, 250 m mot klockan. Som förväntat 
fanns det gott om explosiva talanger på mässan. 
Många imponerande tider. Ännu mer glädjande var alla 
de som kom förbi bara för att få snacka roddteknik och 
visade upp fina drag på maskinen. Såklart många 
crossfittare, som verkligen behärskade maskinen, på 
plats, men även en del andra som upptäckt den 
allsidiga träningen roddmaskinen ger och ville höra hur 
de kunde utveckla rodden vidare. Kanske några av 
dessa ställer upp på roddmaskins-SM i vår, det finns 
verkligen potential för bra tider där ute. 
 
Det var fullt upp med instruktioner på Concept2-
maskinen hela helgen, men jag fick möjligheten att 
smita iväg och testa en annan utmanare på marknaden. 
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Technogyms Skillrow. En roddmaskin, utvecklad av 
roddare, som har seglat upp som en stark utmanare till 
Concept2 på gymmen. Det fina med Skillrow är att den, 
till skillnad mot de andra utmanarna, inte försöker 
komma så långt bort från Concept2 som möjligt, utan 
istället har många likheter med denna. Vi har ett fläkthjul 
med en dragfaktor från ett stegrande motstånd (1-10). 
En tydlig display och uppbyggnad som ger en skön, 
roddlik position. Likt Concept2 så finns det än app där 
du kan koppla telefonen till maskinen och få ytteligare 
data i realtid. Allt för att få ut mer av din 
roddmaskinsträning.  
Ett par intressanta skillnader från Concept2-maskinen 
är den något jämnare kontakten från kedjan och 
fläkthjulet. Enligt tillverkarna för att likna rodden på 
vattnet ännu mer. Kanske bjuder det in till att man kan 
”fuska” med tekniken och ändå komma undan med en 
bra kontakt. Eller så betyder det att man tvärt om måste 
jobba biomekaniskt rätt för att orka. Den andra 
skillnaden är att Skillrow har ett magnetiskt motstånd i 3 
steg. Denna är till för att kunna köra en grenspecifik 
styrketräning på maskinen. Mycket intressant. Det 
kommer definitivt att bli mer test framöver för att få mer 
kött på benen för att kunna diskutera likheter/skillnader 
mer utförligt.  
 
Sammanfattningsvis kan vi bara konstatera att intresset 
för träning på roddmaskinen ökar lavinartat, vilket är 
extremt glädjande!  
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