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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 & 
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Backéus Sports nyhetsbrev #16 
Ro in julen 

Julen är snart här! Äntligen lite ledigt. Mer tid till att röra 
på sig. För många elitidrottare ser dagarna och 
veckorna rätt så lika ut under året. Det är träning, 
kanske lite jobb för att sedan åter få in ett träningspass. 
För de flesta heltidsarbetande kan det däremot vara 
svårt att få in den träningen man vill ha under veckorna. 
Då är dessa högtider de härligaste dagarna på året. 
Fyllda med familjehäng och för de som vill, massvis 
med träningstimmar. 
Backéus Sports befinner sig i Falun över jul. Samlar 
timmar på skidorna och på roddmaskinen. 
Förhoppningsvis är snöläget tillräckligt bra för att kunna 
åka långa fina pass i Lugnet-terrängen. Det är ju bara 
helt underbart att få åka upp och kliva på skidorna och 
rulla varv efter varv, samtidigt som man stöter på 
massa kända ansikten och tiden bara flyger iväg. För 
att sedan komma hem och njuta av julstämningen hela 
helgen. 
Den här veckan testar vi på något nytt och skickar ut ett 
par träningsprogram för julhelgen. Ett för den 
nytillkomne och ett för den mer vältränade. 
 
Tips: Försök att göra det som en familjeaktivitet. Åk 
skidor tillsammans eller kör någon typ av stafett på 
roddmaskinen. Går inte det, försök att gå upp och träna 
tidigt så att du får mer tid till familjen under dagen. 
 
Ha en riktigt god jul! 
Anders 
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