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Backéus Sports nyhetsbrev #5
Roddmotstånd – Hur man ställer in dragfaktor
Hej!
Det finns en enkel formel för att ro snabbt på
roddmaskinen: Effekten [W]*antal drag per min [s/m].
För att ro snabbt på längre sträckor, säg i 500m eller
längre, så gäller det att ha en bra teknik och hitta sin
optimala dragfaktor för att orka hålla en maximal effekt
hela vägen in. Det gäller alltså att hitta ett motstånd där
man utnyttjar sin muskulära och aeroba kapacitet
optimalt. Exempelvis, om man har en hög aerob
kapacitet och vill jobba i högre takt så kanske man får
sänka roddmotståndet. Den här veckan ska jag förklara
lite kring motståndet på fläkthjulet (roddmotstånd eller
dragfaktor) på roddmaskinen. Vad ska man tänka på?
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Roddmotståndet bestämmer inte farten på maskinen,
utan du kan likna roddmotståndet med växlarna på en
cykel. Om du lägger in tyngsta växeln och orkar hålla
en hög kadens så får du en hög utväxling, en hög
effekt. Däremot orkar du troligen inte ligga där under en
längre tid innan intensiteten börjar dala. Om du lägger
in lättaste växeln så orkar du trampa längre, men när
cykeln får upp en hög hastighet (bra snurr på fläkthjulet)
så kan det vara svårt att känna trycket i pedalerna.
Det kommer till en början att vara svårt att ro med ett
lågt roddmotstånd. Det kräver en god teknik för att
koppla rätt muskler vid rätt tillfälle under draget. Genom
att förbättra din teknik (läs nyhetsbrev nr 2) kan du få
trycket genom hela roddfasen trots väldigt lågt
roddmotstånd. Du kommer till och med att bli tvungen
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att sänka motståndet efter du har rott några gånger, då
du kommer att inse att ju bättre din teknik blir desto
tyngre kommer det att kännas på högsta motståndet.
Sedan handlar det såklart om vad du har för mål med
din rodd. Som roddare vill jag efterlikna rodden på
vattnet så mycket som möjligt. Därför drar jag ner
motståndet för att det ska efterlikna genomdraget av
bladet i vattnet så mycket som möjligt. Vill du använda
roddmaskinsträningen som en del i styrketräningen, kan
du dra upp fläkthjulet till max och köra x antal drag med
maxtryck i väldigt låg takt (typ 16 drag/min).
Det krävs ett antal test för att hitta ett motstånd som är
optimalt för dig. Ett tips är att köra ett klassiskt 4*4 min
intervallpass eller att göra ett test på 2000m på ett visst
motstånd, sedan träna ett par veckor identiskt och göra
passet/testet igen på ett annat motstånd. Således kan
du leta dig fram till ett motstånd som ger bäst resultat.
Motståndet på fläkten (mellan 1 – 10) kan variera väldigt
mycket mellan olika maskiner beroende på bland annat
lufttryck och om det är mycket damm i hjulet. På
Concept2-roddmaskinen kan du med ett par knapptryck
lätt se roddmotståndet, ett nummer, och därmed ställa
in det motstånd du är van vid.
Jag tränar normalt med dragfaktor 130. När jag slog mitt
rekord på 2000m hade jag 140 (ungefär 5 på hjulet).
Starta monitorn → Fler alternativ → Visa roddmotstånd
→ Ro några drag och justera sedan fläkthjulet efter
önskat roddmotstånd.
Hoppas att detta var till någon hjälp.
Vi hörs nästa vecka.
Ciao
Anders
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