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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 #22 
Qicraft – Technogym 

Hej! 
 
Backéus Sports inleder ett samarbete med Qicraft 
Sverige – leverantörer av TechnoGym. Technogym har 
flera intressanta produkter vi ska gå igenom, men det är 
framför allt deras roddmaskin, SKILLROW™, och dess 
funktioner som vi ska grotta ner oss i här.  
Som deras Master Trainer, kommer jag att vara med på 
några utbildningar framöver. Där kommer jag att kunna 
erbjuda er gymägare och personliga tränare de bästa 
möjligheterna att få en gedigen utbildning kring 
utrustningen och framför allt kring roddtekniken. Kan 
flagga redan nu för en heldag i Kungliga Tennishallen i 
Stockholm den 4 mars. Den är gratis! Se inbjudan på 
https://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-
t13j3SHcM7SuwdTy-3gxuaQd2iO2X6EN1iaCVIzL-
Do.html 
 
Skillrow har en funktion som skiljer sig från Concept2-
maskinen, det Technogym kallar för MULTIDRIVE 
TECHNOLOGY™. Du väljer mellan Rowing eller Power 
mode. Rowing mode ger det vanliga luftmotståndet (1-
10, där du får fram en dragfaktor) och Power mode, 
som ger dig ett extra magnetiskt motstånd i tre steg. Ett 
efterlängtat steg för oss som vill köra roddspecifik 
styrketräning. Här kan du enkelt växla från kondition till 
styrka.  
Det andra som skiljer sig från övriga maskiner är att du 
enkelt ansluter telefonen på ett fäste ovanför displayen. 
Koppla upp dig mot appen ”SkillRow” och du är igång. 
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Nu kan du ställa in pass, tävla mot andra, få teknikhjälp 
och samla all data direkt. 
För mer info, kika in på Qicrafts hemsida: 
http://qicraft.se/product/skillrow/. 
 

 
Handtaget hängs tillbaka under displayen. 

 
Lite högre mankhöjd än övriga maskiner. 
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