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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 #17 
Nyårsspecial 

Hej! 
 
Det är dags att ta farväl av 2017 och blicka fram emot 
det nya roddåret. Här kommer lite info om vad vi kan se 
fram emot under 2018.  
 
Roddmaskinen är på framfart. 2018 blir året då det 
första officiella världsmästerskapet i roddmaskin 
anordnas, i Alexandria, Virginia, USA. För er som vill ta 
er över och tävla/semestra lite, boka in den 17-18 
februari snarast. Fantastiskt ROligt! Läs mer på 
https://ergsprints.com  
 
Fler och fler börjar upptäcka hur allsidig roddmaskinen 
är. Den får dig att jobba upp styrka och kondition på 
samma gång, samtidigt som den är skonsam och bra 
för knä- och höftleder. Ett lika bra tränings- som 
rehabredskap.  
Jag får många förfrågningar på tekniktips och hur man 
ska lägga upp träningen. Under 2018 kommer det att 
läggas ut fler teknikfilmer på Facebook och Instagram. 
Även tips på träningspass. För dig som vill ha ett mer 
personligt träningsprogram, hör av dig till mig på 
anders@backeussports.se. Om du signar upp dig på 6 
mån eller mer under januari, så bjuder jag på den första 
månaden. Missa inte detta! 
Under året kommer det även att bli fler tester på 
roddmaskiner, passande träningsredskap och övningar, 
för att kunna erbjuda lättare och bättre träning för alla. 
Några spännande nyheter är redan på gång. 
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Här är några viktiga datum att boka in för er 
roddintresserade: 
 
Roddmaskins-SM  
Deltävling 1, Trollhättan: 4 februari (anmälan ligger ute) 
Deltävling 2, Lidingö: 10 mars 
 
Roddmaskins-VM, USA: 17-18 februari 
 
Acid Masters, Stockholm: 7(?) oktober (kval till 
tävlingen kommer att vara innan) 
 
 
 
 
Backéus Sports tackar för året 2017 och ser fram 
emot ett ännu mer spännande roddår 2018! 
 
Passa gärna på att kom med synpunkter och förslag på 
ämnen du vill att jag tar upp i kommande nyhetsbrev. 
Glöm inte att följa @backeussports på Facebook, 
Instagram och Twitter. 
 
 
Ciao 
Anders 

 

Backéus Sports 
backeussports.se 

 
anders@backeussports.se  

+46(0)73-768 22 76 


