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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 #20 
Uppvärmning – för bästa prestation 

Hej! 
 
Den här veckan fortsätter vi på temat test/tävling. 
Egentligen så är innehållet i veckans nyhetsbrev viktigt 
för all typ av träning, oavsett aktivitet och om du ska 
köra korta och hårda intervaller eller längre varianter. 
Men kanske är det extra viktigt om du verkligen vill 
prestera bra på ett test eller i en tävling. Vi ska gå 
igenom hur du förbereder dig på bästa sätt inför ett 
hårdare pass, alltså hur du kan värma upp kroppen så 
att den är förberedd på kommande aktivitet. Här 
fokuserar jag på roddmaskinen, men självklart kan du 
anamma den här typen av uppvärmning på vilket annat 
träningsredskap som helst (t ex cykel, löpning, 
skidåkning etc).  
Hur lång tid och hur intensiv en uppvärmning bör vara, 
beror på vilken typ av intervaller du ska utföra. Även 
inför ett distanspass kan det vara nyttigt att utföra 
någon typ av uppvärmning, men då räcker det oftast 
med lite töjningsövningar (se pinnövningar nedan). Ska 
du köra intervaller så bör du ha minst 15 min 
uppvärmning och ska du tävla kanske du behöver 
ytterligare 5 – 10 min. Om du bara har begränsat med 
tid, säg 30 – 45 min, och du vill köra minst 15 min 
intervall, minska då ner uppvärmningen till 10 min. Då 
har du tid till 5 min nedvarvning också. 
Var inte rädd för att anstränga dig under 
uppvärmningen. Se till att väck kroppen ordentligt så att 
den inte får en chock när intervallerna drar igång.  
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Uppvärmning 
Börja med en serie rörlighetsövningar med pinne 
(https://youtu.be/lukx7UQ515o)  
2-3 x 5 på olympisk rörlighet 
2 x 20 bålrotation 
2 x 10 sidofällning.  
 
Därefter sätter du dig på roddmaskinen och rullar igång 
hjulet. Gå gärna tillbaka till nyhetsbrev 2 
(http://backeussports.se/nyhetsbrev/nyhetsbrev2.pdf) 
för en snabb genomgång av roddraget, viktigt att du får 
till en avslappnad rodd direkt. 
Kör 10 min i distansfart, lugnt och fint i ca 18 – 20-takt 
(drag/min; s/m).  
Kör sedan 1 min i 24-takt, följt av 1 min lugnt i 18 – 20. 
Sedan 1 min i 28-takt, följt av 1 min lugnt i 18 – 20. 
Sedan 30 s i 32-takt, innan du avslutar med 30 s lugnt. 
 
Min Takt 
0 – 10: 18 – 20 s/m 
10 – 11: 24 s/m 
11 – 12: 18 – 20 s/m 
12 – 13: 28 s/m 
13 – 14: 18 – 20 s/m 
14 – 14:30:  32 s/m 
14:30 – 15: 18 – 20 s/m 
 
Om du bara har 10 min till förfogande på 
uppvärmningsdelen, dra ner första 10 min till 5 min i 18 
– 20 s/m. 
Om du ska köra ett test eller en tävling; ta en kort paus 
efter 15 min. Drick lite. Kör sedan 30 s dragare (2 – 3 
st) i tävlingsfart och strax under. Så att kroppen hittar in 
i tempot. Du kanske också vill utöka första 10 min till 15 
min i 18 – 20 s/m. 
 
För att kroppen ska kunna prestera maximalt, krävs en 
ordentlig uppvärmning. Se till att bli varm, var inte rädd 
att bli lite trött under uppvärmningen. Generellt gäller ju 
hårdare intervaller desto hårdare uppvärmning krävs. 
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