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Backéus Sports nyhetsbrev #21 
Raceupplägg 

Hej! 
 
Sist ut i serien om test/tävling blir en beskrivning om hur 
man ska tänka kring loppupplägg, alltså hur man ska 
disponera sina krafter på bästa sätt. Här blir det ett 
fokus på 2000m. Är det längre sträckor kan man tänka 
likadant, men korta ner startsträckan något. 
 
För att lyckas prestera på topp och få ut allt du har för 
dagen gäller det att vara klar på vad du har med dig i 
bagaget. Hur du har tränat fram till tävlingsdagen, om 
du varit sjuk, etc. Om du har legat på en tung 
träningsbelastning långt inpå tävlingsdagen ska du 
kanske inte förvänta dig stordåd kontra om du har 
släppt upp träningen i god tid och känner dig alert i 
benen. Samma gäller om du varit sjuk nära inpå, men 
ändå känner dig frisk nog att tävla. Kroppen behöver 
inte vara ur slag om det varit en kort sjukdom, men det 
kan vara fint att få ett par dagar att komma igång och 
testa på tävlingsfart innan dagen d.  
Det viktigaste, för att kunna lägga upp loppet på bästa 
sätt, är att veta vilken fart du har i kroppen. Med det 
menat, vad du har kunnat hålla för split (tid/500m) på 
dina maxintervaller 
(http://backeussports.se/nyhetsbrev/nyhetsbrev19.pdf).  
Har du gjort ett test eller deltagit i en tävling nyligen, är 
det såklart mycket bra att ha med dig. Då kan du 
utvärdera det loppet och finjustera de olika delarna. 
Man pratar inom rodden oftast om ett race i 3 faser. 
Start, mittenfas (race pace) och inrodd (spurt). 
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Hur lång startsträcka du bör ha kan variera, men oftast 
är 250m ett riktmärke (max i 100m, sedan någon/några 
sekunder under slutlig splittid). Även om du vid 500m 
rodda kommer ligga lite under din slutliga splittid, bör du 
inte gå max hela vägen dit. Det kommer kännas lätt i 
början och det kan därför vara bra att släppa upp farten 
när du passerat 250m så att du inte går dig stum för 
tidigt. Mittenfasen är den del av loppet där det är bra om 
du hittar en avslappnad rodd och bara försöker ”mala 
på”. Du hittar in i en fart som du räknat ut innan att du 
bör kunna hålla, någon sekund över din tänkta slutliga 
splittid. Inrodden kan börja vid 500m kvar. Det är här du 
försöker skruva till farten lite (plocka ner spliten någon 
sekund). Känner du dig riktigt stark redan vid 800m kvar 
kan du skruva upp tempot lite redan här, men har du 
god koll på vad du klarar av kommer du känna att det 
nog är lite väl tidigt. Med 200m kvar är det bara att 
öppna spjället och gå all-in.  
 
Ett exempel (2000m): 
Siktar på en sluttid runt 6:30 min, vilket betyder en 
splittid på 1:37.5/500m. 
 
Start: 1:34-1:35 till 250m, 
Släpp sedan upp till 1:38-1:39. 
Med 500m kvar ner till 1:36 
Sedan all-in. 
 
Om du aldrig har tävlat tidigare, behöver ett så kallat fly 
and die-lopp (man går ut hårt och tappar sakta ända in i 
mål) inte vara så dåligt. Ibland sparar man sig lite för 
mycket och känner att det finns kraft kvar när mållinjen 
passerats. Efter ett par tävlingar, med finslipad race 
plan, ligger oftast fokus på mittenfasen. Av egen 
erfarenhet, gäller det att bita i och inte bli för bekväm 
mitt på. Det kommer att svida lite, men under ett lopp 
kan det vara bra att skita i tankarna som dyker upp. Följ 
bara planen så kan du vara mer än nöjd när du gått i 
mål. 
Lycka till! 
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