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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 #9 
Hitta glädjen med löpningen igen 

Vad är nu detta tänker du? Det här ska väl handla om 
rodd och inte om löpning? Då har du helt rätt. Detta är 
ett informationsblad för att sprida kunskap och tips kring 
rodd- och roddmaskinsträning. Men när jag rannsakar 
mig själv handlar det i grund och botten om att sprida 
glädje kring träning i allmänhet, inte bara kring rodden. 
Att visa på fördelarna med att aktivera kroppen och få in 
mer motion i samhället. När vi nu har en mer 
stillasittande vardag bör vi se till att det finns mer tid för 
motion utanför jobbet (eller varför inte på?) och mer 
idrottstimmar i skolan. 
Vi människor måste aktivera muskulaturen emellanåt. 
Genom att gå tillbaka några 100 000 år kan vi se hur 
människan utvecklades för att röra på sig. Löpningen 
blev ett sätt att överleva på savannen. Det här är viktigt 
att ta med sig för att inse att vi, vid sidan av vårat 
fantastiska tänkande, är skapta för att röra på oss. Jag 
har nyligen läst ”Born to run” av Christopher McDougall. 
Vilken inspirerande och rolig läsning. Jag har alltid 
funnit glädje och harmoni i löpningen och efter att ha 
läst den här boken har funderingarna kring träning och 
hälsa bara ökat. 
Som jag skrev i nyhetsbrev 1 har flera av de jag 
coachar knä- eller höftproblem och har därför problem 
med viktbärande träningsformer. Jag skulle här vilja gå 
in på hur bra roddmaskinen är, inte bara för den 
allmänna träningen, utan också för att stärka kroppen 
så att du kan hitta tillbaka till löpningen igen. Löpningen 
är, efter rodden såklart, en av de mest allsidiga 
träningsformerna. 
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Har du knä-/höftproblem och har tvingats bort från 
löpningen, ta då och sök upp närmaste roddmaskin. Lär 
dig tekniken, nyhetsbrev 2, och träna upp styrkan och 
rörelsen. Börja sakta men säkert att gå och sedan växla 
över till löpning. Se bara till att du är helt återställd innan 
du börjar på löpningen igen. Jag har själv haft 
hopparknä och vet att det kan ta en bra tid i början. Se 
även till att springa på mjukt underlag i början och 
använd INTE mjuka, jätteuppbyggda skor som 
genererar fel löpteknik (jag kommer inte att gå in på det 
djupare just nu, men läs mer om det i ”Born to run”). 
Längre och längre sträckor när du känner dig redo, men 
börja lugnt. Då du vid det här laget har tränat upp en bra 
bålstabilitet från rodden, kommer du märka att 
löpningen troligtvis kommer att svara mycket bättre än 
innan.  
 
För er som ror och inte har knäproblem, glöm inte bort 
att sticka ut och kuta lite ibland. Det brukar göra gott att 
varva rodden med en annan träningsform. Du anar inte 
hur mycket dina andra träningsformer kommer att 
gynnas av en förbättrad koordination och styrka, vilka 
du båda får genom en förbättrad roddteknik. 
 
Läs boken och låt dig inspireras! 
 
 
Ciao  
Anders 
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