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Utbildningsdag med Qicraft och Technogym
Vilken heldag i Kungliga Tennishallen!
Tillsammans med Linus Åberg från InMo hade vi nöjet
att få instruera och diskutera kring träning i allmänhet
och rodd i synnerhet för ett 20-tal instruktörer från
diverse gymkedjor. Roligt och oerhört nyttigt att få dela
med sig av sina egna erfarenheter och ta del av andras.
Under 6 h hade vi möjlighet att visa på Technogyms
Skill-serie; Linus på löpbanden och jag på
roddmaskinen. Både grundläggande teknik och olika
utmaningar. Alltid lika roligt att få lära ut grunderna i
roddteknik, speciellt när det finns ett utbyte där erfarna
instruktörer får ställa specifika frågor och komma med
egna erfarenheter. Rodden har definitivt fått en rejäl
uppsving de senaste åren, till stor del tack vare
Crossfitens utbredning. Det blir extra slående vid dessa
tillfällen, då det visar sig att det finns en god
grundteknik och kunskap hos så många
träningsintresserade idag. Den allsidiga och enkla
träningen är något som är mycket eftertraktat idag,
därför är jag säker på att rodden kommer att växa
mycket mer framöver.
Rodd är en allsidig träningsform. Den kan utövas av
vem som helst och risken för skada är väldigt liten. Att
den sedan kan användas i både tränings- och
rehabsyfte är guld värt. Något som många blev nyfikna
på under helgen var Multidrive funktionen på
SkillRow:en (Rowing och Power mode - läs mer i
nyhetsbrev 22). Att kunna växla över till roddspecifik
styrketräning är något nytt och unikt. Denna magnetiska
broms kan användas till både styrke- och teknikträning.
Backéus Sports
Org.nr: 19870701-7235

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

anders@backeussports.se
+46(0)73-768 22 76

Vrid upp motståndet till nivå 3 och kör några reps eller
ta ner den till nivå 1 och öva in tekniken och kontakten
med bålen i början av draget. Här snackar vi inte bara
styrketräning för roddare. Säg att någon vill träna hela
kroppen men känner sig osäker på fria vikter. Sätt
personen i fråga på roddmaskinen, vrid upp motståndet
och vips så har du en styrkeövning för hela kroppen!
Varje grupp avslutade sin session med en utmaning på
350m. Alltid lika härligt att se ansiktsuttrycken när
”nummerlappen” åker på. Kika in filmen under länken
nedan. Simulatorer av liknande slag kommer att ta över
roddvärlden framöver, det är jag säker på.
Tack Qicraft Sverige!
https://youtu.be/3IrFMlvkDJ4
http://backeussports.se/nyhetsbrev/nyhetsbrev22.pdf
Backéus Sports nyhetsbrev kommer framöver att
komma ut varannan vecka. Detta för att skapa en bättre
kvalitet i innehållet.
Allt för den här veckan!
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