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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 
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Backéus Sports nyhetsbrev #3 
Rodd, bara jobbigt och tråkigt? Testa att ro intervaller! 

Hej! 
 
Har du lätt för att tröttna på roddmaskinen? Du ror 5-10 
min som uppvärmning innan styrkepasset? Du är inte 
ensam. De vanligaste kommentarerna jag hör om 
roddmaskinen är att den är jobbig och tråkig. Jag tror 
det beror på två saker, dels att man inte lärt sig 
roddtekniken, dels att man är inställd på att bara 
använda roddmaskinen som uppvärmningsredskap och 
därför är färdig med den redan innan man börjat ro. 
Förutom att lära sig ro riktigt (läs nyhetsbrev 1), kan det 
vara ett lyft att testa olika typer av träningspass på 
roddmaskinen. Veckans snack kommer därför att 
handla om hur man ställer in displayen för att ro 
intervaller på en Concept2-roddmaskin. 
Genom att välja träningspass på maskinen, istället för 
"Bara Ro", kan du även få en tydlig utvärdering av ditt 
pass efteråt. ”ReRow” ger dig en bra återkoppling på 
dagens träning och det blir lätt att jämföra med tidigare 
pass och följa en utveckling i din träning. Nästa gång du 
har värm upp 5-10 min, kliv av maskinen, drick lite 
vatten, ställ in maskinen enligt nedan och riv av ett 
intervallpass! 
 
Hoppas att detta kan ge dig en bättre upplevelse av 
rodd inomhus. Tips på olika typer av intervaller kommer 
i senare nyhetsbrev. 
 
Ciao 
Anders 
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• Från huvudmenyn: Tryck 
på "Välj pass" (1) och 
sedan "Nytt pass" (2). 
 

• Välj om du vill köra en 
eller flera intervaller. Om 
du ska köra ett test, typ 
2000m på tid, välj 
"Enkeldistans". Här 
väljer jag "Intervall" (3). 
 

• Välj om du vill köra på 
tid, distans eller kalori. 
Du kan även välja 
växlande intervall om 
dina intervaller ska ha 
varierande tid eller 
distans. Här väljs 
"Intervall: tid" (4). 
 

• Ange intervallens längd 
och vilotid/vilodistans [1] 
och tryck sedan på ok 
[2] (5). 
 

• Nu är det bara att köra! 
(6) 
 

• Efter avslutat pass: I 
huvudmenyn, tryck på 
"Välj pass" och sedan 
"ReRow" (7). 
 

• Här kan du nu utvärdera 
ditt pass [1] eller köra 
samma eller något 
tidigare pass igen [2] (8). 
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