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Sveriges bästa roddare. 
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roddmaskin. 
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roddmaskin & styrketräning. 
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på backeussports.se. 
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Backéus Sports nyhetsbrev #23 
Hur ska jag få kontakt med bål och ben? 

Innehållet i detta nyhetsbrev är viktigt och oerhört bra 
för dig som precis kommit igång med rodden och för dig 
som tragglar på men inte får till den där känslan med 
koppling i bålen. Det kan vara lätt att förstå principen 
när du ser det från sidan, men ack så svårt att verkligen 
få till när du väl sitter där och ror.  
Redan i nyhetsbrev #2 pratade vi om vikten av att ha 
trycket i bålen, från benen, genom hela draget. 
Övningen som du ska få nu går emot det jag sagt 
tidigare om ”rätt” position vid isätt. Du ska INTE ha 
smalbenen vinkelräta mot golvet. Hälarna får alltså inte 
lyfta från fotsparken (fotplattan) när du komprimerar 
kroppen. Varför inte?  
Det många gör är att de åker fram på slejden (sitsen) till 
dess att den nästan slår i hälarna. Den bakåtlutade 
position (även om du sträcker dig fram så här höften 
tiltad åt fel håll; 
http://backeussports.se/nyhetsbrev/nyhetsbrev8.pdf bild 
4) gör det omöjligt att få kopplingen i bålen. För att du 
verkligen ska hitta stämmet i kroppen, där du 
sammankopplar ben med bål genom höften, är det 
viktigt att kroppen vet vilka muskler den ska aktivera vid 
rätt tillfälle. Det är lätt att man strävar efter längd i 
draget och därför rusar fram på slejden (sitsen) och 
slänger fram armarna när man börjar på ett nytt drag. 
Glöm längden i draget för ett tag. Det viktiga är att 
kroppen lär sig aktivera rätt muskelgrupper, sedan kan 
du skapa längd i draget; genom att jobba upp 
rörligheten (nyhetsbrev #18 
http://backeussports.se/nyhetsbrev/nyhetsbrev18.pdf).  
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Sätt dig i isätt. Hälarna kvar i fotsparken med kontakt 
mot plattan. Nu när benen är lite mer utsträckta, luta dig 
framåt genom att tilta höften (testa att svanka) och 
slappna av i axlarna. När du nu börjar ro, gå inte längre 
fram än att hälarna är i plattan hela tiden. När hälen är i 
plattan redan vid startögonblicket, kommer du mycket 
enklare att kunna trycka med benen från start utan att 
dra i handtaget. Ta hjälp av övningen i nyhetsbrev #13 
(http://backeussports.se/nyhetsbrev/nyhetsbrev13.pdf). 
Detta kommer garanterat att ge dig en bättre 
uppfattning om vad som menas med kopplingen i bålen. 
 
Lycka till! 
Anders 
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