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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 #2 
Roddteknik – grunderna. 

Hej! 
 
Den här veckan kommer jag att gå igenom grunderna i 
roddteknik. Varför är det viktigt att ro rätt? Därför att det 
ger en behagligare upplevelse, då man med rätt teknik 
lär sig att använda de stora muskelgrupperna och 
följaktligen kan ro mer avslappnat. Detta blir en kort 
sammanfattning av de viktigaste momenten i roddraget. 
En bra början för att orka ro längre och snabbare.  
 
Tänk på att roddrörelsen är en väldigt lång och 
svepande rörelse, till synes ganska lätt att utföra då vi 
helt enkelt jobbar: ben – rygg – arm → arm – rygg – 
ben. Det svåra ligger i att upprepa en perfekt rörelse 
drag om och om igen. Det handlar om att jobba med de 
stora muskelgrupperna runt sätet och bålen för att 
kunna sitta så avslappnat som möjligt i axlar och armar. 
Roddraget är ungefär 60-70 % ben, försök därför att 
fokusera på att trycka ifrån med fötterna och inte dra i 
handtaget. Försök att få kraften från hälarna, genom 
benen och kroppen, ut i armarna till handtaget, istället 
för omvänt. 
 
För kortare teknikfilmer kika in på Facebooksidan 
@backeussports. 
 
 
Ciao 
Anders 
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• Vid isätt (startposition), sitt 
stark i bålen, häng över låren 
genom att vinkla dig framåt i 
höften. Du får en stark 
position genom att hålla uppe 
bröstryggen. Försök att vara 
helt avslappnad i axlar och 
armar. Smalbenen är ungefär 
vinkelräta med golvet (1). 
 

• Börja sedan draget genom att 
skjuta iväg rumpan samtidigt 
som överkroppen sitter kvar i 
en stark, lätt framåtlutad 
position (2).  
 

• När du jobbat ut benen nästan 
helt gäller det att svinga bak 
med ryggen, börja med en 
ganska kort sving (3). 
 

• Till sist markerar du draget in 
mot bröstkorgen med armarna 
(4). 
 

• På tillbakagången är det 
återhämtning. Händerna leder 
avslappnat vägen fram (5). 
 

• När armarna nästan är helt 
utsträckta följer överkroppen 
efter, fram till en stark position 
(6). 
 

• Slutligen är det bara att rulla 
tillbaka in och vända med 
benen till nästa drag (1). 

	


