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Skor att ro i – med eller utan
Hej!
Den här veckan bjuder på lite materialsnack. Jag tänkte
ge min syn på vilken typ av skor som är lämpade att ro
i, om man nu ska ha ett par skor över huvud taget?
Själv ror jag alltid med tunna, billiga sneakers eller utan
skor med låga strumpor (barfota om jag ror på egen
maskin). Varför jag väljer sneakers är för att de sitter
bra och har en minimal sula, vilket gör att jag får en
direkt kontakt med maskinen. Varför jag inte ror med
höga strumpor är för att jag upplever att de lätt glider i
hälen. Med låga strumpor har du lite hudkontakt med
fotsparken (fotplattan) i hälen, vilket gör att det inte
släpper. Helt barfota är optimalt för känslan, men är
ofräscht på allmänna maskiner och kan skava när man
spänner åt. Har även testat att ro med mina lyftarskor
(Do-Win, äldre modell med hög träsula). Upplevelsen
där är en mycket fin kontakt med maskinen, men att
vinkeln i fotleden blir flack och det då blir svårt att
komma fram till isätt i en bekväm position. Sen kan jag
tycka att den där känslan med maskinen försvinner.
Löparskor är för mig ett stort nej. De sitter förbaskat bra
på foten, men, den mjuka dämpade sulan gör att jag,
varje gång jag vänder och ska trycka ifrån, kan känna
hur foten sjunker ner i sulan innan den får kontakt med
maskinen. Det försvinner alltså lite energi vid varje
drag. Om du har ett par tävlingsskor utan fet häl, så kan
det såklart fungera bra. Det viktiga att tänka på är att
hitta en favorit som har bra känsla och inte skaver.
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Har utifrån mina erfarenheter slängt ihop en plus/minuslista över olika typer av skor.
Ciao
Anders

Barfota – Bästa valet om
det inte skaver? Använd
strumpor på allmänna gym.

Barfota
+ Optimal känsla.
+ Direkt kontakt med maskinen – ingen energiförlust.
- Kan skava och upplevas att det domnar under fotsulan
efter ett tag.
- Hygienrisk på allmänna roddmaskiner, ej om du har
strumpor (kör då låga).

Lyftarskor – Direkt kontakt.
Välj ett par med låg sula,
typ CrossFit-variant.

Lyftarskor
+ Hård sula – ingen energiförlust.
+ Direkt kontakt med hälen.
- Om det är en hög sula så blir vinkeln på foten flack
och det kan vara svårare att få en bra vinkel vid isätt.
- Tappar lite känsla mot maskinen.

Löparskor – Välj i så fall ett
par med liten dämpning.

Löparskor
+ Skön passform.
- Fet och mjuk sula (om det inte är ett par riktigt tunna
tävlingsskor) – försvinner energi.
- Kan vara svårt att få plats i hälen på fotsparken med
stora skor.
Sneakers
+ Skön passform.
+ Direkt kontakt.

Sneakers – Mitt val! Bra
kontakt, skön känsla och
går att få till bra pris.

- Inte vad jag kan komma på. Skulle vara att de lätt drar
åt sig svett och blir sunkiga att gå i efteråt.
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