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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 #15 
Julklappstips – topp 3 

Vintern rullar sakteliga in över Sverige. Det varvas en 
del kalla dagar med en del, mindre lustfyllda, regniga 
dagar. Men det är inte bara mörker och förkylningar 
som rusket för med sig. Vilket tryck det är på 
inomhusträningen! Inte minst den högintensiva 
intervallträningen i grupp. Kanske beror det på att folk 
vill väcka liv i kroppen när det är så mörkt utanför. För 
er som bor i Stockholm med omnejd, passa på att 
besök Acid training (Tegnérgatan 18) för ett HIIT-pass. 
På tisdagar kl 17:30 är Backéus Sports på plats och 
leder passet. Utöver ett pulshöjande pass på cykel, 
stakmaskin, rodd och diverse kroppsövningar får du 
nyttiga tekniktips på samtliga delar. Ett utmärkt tillfälle 
att få igång träningen genom att svettas i en studio med 
andra. 
 
I skrivande stund snöar det utanför fönstret och 
julruschen börjar ta fart på riktigt. För er som bor runt 
Stockholm och inte har inhandlat en julgran, kan jag 
passa på att tipsa om försäljningen i Vaxholm. 
Roddföreningen säljer julgranar varje helg fram till och 
med julafton. Passa på att stöd den ideella 
verksamheten med 270 kr per gran. Ett kalaspris! 
Den här veckan ska jag bjuda på några riktigt fina 
julklappstips. För er som behöver lite inspiration, 
kommer här min topp 3 lista över de viktigaste 
träningsredskapen för 2018. En lista på saker i olika 
prisklasser med tillhörande övningar, som kommer att 
göra stordåd för dig eller någon vän framöver. 
Från billigaste till dyraste, 1-3. 
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1. En pinne. Det bästa är att köpa ett träskaft till en 
sopkvast, 150 cm. Finns hos alla byggvaruhus 
för 20-30 kr. 
 

1.1 Övningarna är oändliga, kan användas till olika 
töjnings-/stretchövningar och till olika 
kroppsövningar. Det får bli ett separat 
nyhetsbrev för att täcka fler pinnövningar. Två 
favoriter är; situps med pinne (läs om den här: 
http://backeussports.se/nyhetsbrev/nyhetsbrev1
2.pdf) och utfallsteg. Håll pinnen på ryggen med 
ena handen i svanken och den andra i nacken. 
Tryck övre armbågen bakåt. Ta ett långt steg ut 
med ena benat. Tryck dig tillbaka. Håll en stabil 
kropp hela tiden (pinnen ska nudda rumpa-rygg-
huvud hela tiden). 5 steg på varje sida. Byt grepp 
och upprepa.  

 
2. Kettlebell. Finns olika storlekar hos de flesta 

sporthandlare och på nätet. Mitt tips är att du har 
två st. En tyngre och en lite lättare. Typ 10-20 kg 
och 30-40 kg. Kostar mellan 100-500 kr/st. 
 

2.1 Även här finns det oändligt med övningar. Sök 
på nätet och du kommer att få hur många 
övningar som helst. Det finns fina filmer och 
bilder på hur du ska utföra dem. Mina två 
favoriter är Kettlebell swing (ner mellan benen 
och svinga upp över huvudet) och utfallssteg av 
olika slag (fram och åt sidan där du sträcker ut 
armarna med vikten framåt när du kliver ut) 

 
3. Roddmaskin. Finns i alla prisklasser. En 

Concept2-maskin kostar strax över 10 000 kr och 
är mycket prisvärd. En julklapp för hela familjen 
 

3.1 Läs alla nyhetsbrev (framför allt nyhetsbrev 1 & 
2) från Backéus Sports och du kommer att få tips 
på hur du kan utveckla din rodd och varför du 
bör ha en sådan här maskin hemma. 
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