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Backéus Sports nyhetsbrev #6 
Rodd-VM special – test av BikeErg 

Hej! 
 
Rodd-VM avgjordes i Sarasota, Florida, för ett par 
veckor sedan. Undertecknad var på plats och kände på 
konkurrenterna i singeln. Det var som förväntat ett 
mycket tufft startfält och efter en tävlingsvecka där inte 
formen var helt på topp blev det en slutplacering 22 av 
40 deltagare. En i övrigt bra säsong, så jag går nöjd och 
glad in i säsongsvila. 
 
Det jag tänkte snacka lite om är den nya träningscykeln 
från Concept2 – BikeErg. Som ni säkert räknat ut vid 
det här laget är jag ett stort fan av Concept2’s 
träningsredskap, så jag blev väldigt intresserad och fick 
snabbt höga förväntningar när de gjorde sina hypade 
release för några månader sedan. Till min stora glädje 
var hela uppvärmningstältet (Athlete warm up area – 
finns alltid på stora tävlingar. Bra för uppvärmning och 
nedvarvning) fyllt med nya ergometrar, för både cykel 
och rodd. 
Det första jag slogs av var hur lätt cykeln är att ställa in, 
precis så enkelt som på reklamen: 
https://youtu.be/LmVrw5JcKoc  
Det jag ganska snart insåg var dock att sadeln inte gick 
att höja tillräckligt högt, så jag fick gå förbi spärren och 
satt därför lite för högt. Konstigt, då det är många 
roddare runt 2 m.  
Det andra som slog mig var hur tungt fläkthjulet var satt, 
jag fick köra på motstånd 1-2, för att det skulle vara en 
rimlig belastning. Då drar jag ändå 240-270 W i 90 rpm. 
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Extremt muskelarbete om du drar upp motståndet. Bra 
om du ska köra intervaller. 
Den tredje saken jag upptäckte direkt och ställer mig lite 
kritiskt till är det tunga igångdraget vid start och när man 
ska växla tempo.  
När man väl har fått igång fläkthjulet och trampar 
konstant med lättare ökning och sänkning går cykel som 
ett smäck. Fläkthjulet går relativt tyst. Kroppspositionen 
går att få till riktigt bra och displayen är som vanligt hos 
Concept2, väldigt tydlig och smart. 
 
Tyvärr måste jag säga att jag hade skruvat upp 
förväntningarna lite för högt. Inte lätt att hålla nere med 
tanke på den hypen som varit på sociala medier. 
Det positiva med BikeErg är ändå att du får en fin och 
robust träningscykel till ett otroligt bra pris (under 10 000 
kr).  
Som tur är fick jag ändå framfört mina kommentarer till 
Concept2 på plats. En del hade de koll på och en del 
skulle de ta med sig. Så förhoppningsvis kommer det 
snart en uppgraderad ergometer som kommer att fajtas 
med de främsta på marknaden. Intresset finns där och 
de har en gedigen skara gym och privatpersoner som 
använder deras produkter. 
 
Mitt råd är alltså att vänta ett litet tag innan man köper 
om man vill ha den bästa träningscykeln. Vill man ha ett 
bra redskap för kondition, med fokus ben, så slå till. Det 
är ett kanonpris! 
 
Allt för nu. 
 
Ciao 
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