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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 #7 
Tävla på roddmaskinen 

Hej! 
 
Det är oktober och hösten är här på riktigt. Det är en 
fantastisk årstid att vara ute på vattnet och bara njuta 
av färgerna och lugnet. När löven har fallit och kylan tar 
vid byts fler och fler roddpass på vattnet ut mot träning 
inomhus. Trots att jag ganska snabbt saknar värmen 
och de många passen på vattnet, så ser jag med glädje 
fram emot de många timmarna på roddmaskinen. Att 
bara få nöta, nöta, nöta med långa distanspass och 
tuffa intervaller. 
Vad som inspirerar till att träna hårt på vintern är inte 
bara att komma till vattensäsongen i sitt livs bästa form, 
utan även för att kunna prestera på test och tävlingar 
under inomhussäsongen. De vanligaste testen för 
roddare är på 2000m och 5000m eller 6000m. Sedan 
finns det många som testar sig på 500m, 4min och 30 
min. Runt om i världen tävlar man på roddmaskinen 
med allt från 250m för ungdomar till 1000m eller 2000m 
för seniorer och masters.  
Intresset för att tävla på roddmaskinen har verkligen 
ökat de senaste åren. I och med crossfitens intåg har 
fler lagt ner mycket tid kring träningen på roddmaskin 
och därmed också velat mäta sina krafter mot roddarna. 
Även här i Sverige tycker jag mig ana ett ökat intresse 
för träning och test/tävling på roddmaskinen hos ”icke-
roddare”, vilket är riktigt kul. 
Är du sugen att testa på roddmaskin och är intresserad 
av att tävla på denna? Då kommer lite info här: 
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SM-serien avgörs på 2 deltävlingar; 3 feb i Trollhättan 
och 10 mars på Lidingö. Det räcker att vara med på en 
av tävlingarna för att få ett resultat men en sammanlagd 
poäng räknas ihop, så man ställer med fördel upp på 
båda för ett bättre resultat.  
 
Utöver de svenska tävlingarna finns det fler online 
tävlingar och för den riktigt inbitne har vi de brittiska 
mästerskapen (http://indoorchamps.britishrowing.org) 
den 9 december utanför London och CRASH-B indoor 
rowing championship (http://www.crash-b.org) den 25 
februari i Boston. 
 
Vill du testa dig själv innan är det bara att hitta till 
närmaste roddmaskin, ställa in den på enkeldistans 
2000m och sedan köra på med allt vad benen bär. 
 
Vill du ha hjälp med att komma igång med 
roddmaskinsträningen genom att få teknikhjälp och 
träningsupplägg? Det första du kan göra är att hålla dig 
uppdaterad på nyhetsbreven och få tips och tricks kring 
din träning. Det andra du kan göra är kontakta Anders 
på anders@backeussports.se eller sociala medier 
(@backeussports) för att få personlig träning. 
 
Nu laddar vi för vintersäsongen! 
 
Ciao 
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