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Program + øvelser til romaskine 
 
Vi har udarbejdet dette program og disse øvelser, til dig der måske aldrig har siddet på en 
romaskine før, og gerne vil godt i gang. Øvelserne til teknikken, vil sørge for at du ikke laver 
overbelastninger på kroppen, hvilket er vigtigt for din motivation til at fortsætte, og selvfølgelig for 
at du ikke bliver skadet. Programmet vil hjælpe dig godt i gang og guide dig til, hvordan du lige så 
stille kan øge niveauet, i takt med at du bliver mere komfortabel på romaskinen. 
 

Øvelser 
Nedenstående øvelser er for at øve den rigtige ro-teknik. Uden den rigtige ro-teknik kan du 
komme til at bruge en masse unødig kraft under træningen. Der er desuden mindre sandsynlighed 
for at overbelaste kroppen hvis man har den rigtige teknik. 
 
Øvelserne kan med fordel trænes på følgende måde: 
 
1min – Øvelse 1 
1min – Pause 
1min – Øvelse 2 
1min – Pause 
1min – Øvelse 3 
1min – Pause 
x 3 runder 
 
Du kan også se en video med korrekt teknik på romaskine ved at klikke her. 
 
 

Øvelse 1 – Kun Arme 

 
1. Sid med strakte ben med tæerne pegende væk fra dig. Hold din overkrop oprejst, brystet højt, 
og hold hovedet i en neutral position - ikke se op eller ned. 

https://www.youtube.com/watch?v=RmNZqaoZuK4
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2. Bevæg dine arme så langt, som de kan nå, men brug ikke din krop til at bevæge dig frem og 
tilbage. Hold dine ben/knæ strakte - men ikke presset stift ned - hold dem afslappede. Hold 
overkroppen i ro – husk kun at bruge armene. 

 
3. Træk let og afslut hvert træk ved at håndtaget når et sted mellem brystet og navlen (gerne lige 
under brystet. Du behøver ikke trække hårdt, men forsøg at hold det flydende. 
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Øvelser 2 – Arme og Ryg 

Her skal vi ro med arme og ryg/hofte. 

 
1. Sid med strakte ben med tæerne pegende væk fra dig. Hold din overkrop oprejst, brystet højt, 
og hold hovedet i en neutral position - ikke se op eller ned. 

 
2. Flyt dine arme væk fra dig, men brug ikke din krop til at bevæge dig frem før dine arme har 
bevæget sig næsten helt fremad. Hold benene nede og knæene let bøjede – og hold dem 
afslappede. De skal være lidt ødelagte uden pres på dine baglår. 
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3. Når dine arme er næste helt strakte så er det tid til at ”vippe” din overkrop fremad/bøge i 
hoften og mærk vægten af din krop bevæge sig fra den bagerste del af sædet til den forreste del af 
sædet. Bøj ikke ryggen og sørg for stadig at holde ryggen ret og brystet højt. Hold dit hoved 
neutralt – undgå at kigge ned. 

 
4. Træk i håndtaget ved at bruge din overkrop til at “vippe”/læne dig tilbage, og dermed overføre 
din vægt til den bagerste del af sædet. Når du bevæger dig tilbage, skal du forsøge at holde din 
core aktiv og holde ryggen i en naturlig stilling. Dine arme på dette stadie stadig strakte – træk ikke 
med dem endnu. 
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5. Afslut ro-taget ved at trække med armene ind som i øvelse 1. Mærk din kropsvægt flytte til 
bagerste del af sædet, mens dine knæ er strakte, men afslappede. Træk ikke hårdt med armene, 
dette er en øvelse. 
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Øvelse 3 - Quarter Slide 

Dette svarer til Øvelse 2, men du bukker dine knæ og glider fremad til et lille glide, mens du ror. 

 
1. Sid med strakte ben med tæerne pegende væk fra dig. Hold din overkrop oprejst, brystet højt, 
og hold hovedet i en neutral position - ikke se op eller ned. 

 
2. Flyt dine arme væk fra dig, men brug ikke din krop til at bevæge dig frem før dine arme har 
bevæget sig næsten helt fremad. Hold benene nede og knæene let bøjede – og hold dem 
afslappede. De skal være lidt ødelagte uden pres på dine baglår. 
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3. Følg herefter din overkrop fremad og mærk sædet bevæge sig fremad til du har let bukkede 
ben. Hold hovedet og brystet oppe. 

 
4. Træk i håndtaget ved at bruge dine (først) ben og (dernæst) overkrop til at bevæge dig tilbage. 
Når du bevæger dig tilbage, skal du forsøge at holde din core aktiv og holde ryggen i en naturlig 
stilling. Dine arme på dette stadie stadig strakte – træk ikke med dem endnu. 
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5. Afslut ro-taget ved at trække med armene ind som i øvelse 1. Mærk din kropsvægt flytte til 
bagerste del af sædet, mens dine knæ er strakte, men afslappede. Træk ikke hårdt med armene, 
dette er en øvelse. 

  



  Side 9 af 15 

  

Træningsprogram på romaskine 

Formålet med dette træningsprogram er, at få dig godt i gang med ro-træningen. Første træning 
vil tage i alt 15 min (hvoraf 5 min er arbejde) og sidste træning i programmet vil tage 50 min 
(hvoraf 40 min er arbejde). Programmet er opbygget, så du langsomt stiger i både tid og intensitet 
(hvor hårdt det er). 

Træningen starter med en opvarmning, som varierer fra 5-15 min i stille og roligt tempo. Derefter 
vil der være en decideret træningsdel som vil være enten en bestemt hastighed hele vejen 
igennem, eller intervaller med forskellig intensitet/hastighed. Til sidst bliver træningen afsluttet 
med en lille cool down.  

Forklaring af programmet: 
Hver træning er beskrevet med tid, intensitet og stroke rate (hvor mange ro-tag man tager i 
minuttet). Det er meningen, at du skal forsøge at bruge romaskinens display til hjælpe dig med at 
holde den rigtige hastighed. Derfor skal du forsøge at holde SPM (strokes per minut) som det står i 
programmet. 

5 minutters let ro-træning 

Denne 5-minutters nem ro-træning er perfekt til begyndere. At komme i gang med romaskinen 
handler om at tage sig tid til at lære god teknik og opbygge intensiteten langsomt. 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 
Opvarmning 5:00 Lav 20 

1 x 5 min 5:00 Mellem 22-24 

Cool down 5:00 Lav 20 

Total tid: 15 min; Workout: 5 min; Intensitet: Mellem 

 

10 minutters let ro-træning 

Denne 10-minutters nem ro-træning er perfekt til begyndere. At komme i gang med romaskinen 
handler om at tage sig tid til at lære god teknik og opbygge intensiteten langsomt. 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 

Opvarmning 5:00 Lav 20 
1 x 5 min 10:00 Mellem 22-24 

Cool down 5:00 Lav 20 
Total tid: 20 min; Workout: 10 min; Intensitet: Mellem 
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7 minutters træning i pyramide roning 

7-minutters pyramide træning med en hastighedsændring på 3-1-3 minutter mellem 20 og 22 
strokes i minuttet (SPM). Dette er perfekt for begyndere at lære hastighedsændringer. 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 
Opvarmning 5:00 Lav 20 

1 x 3 min 3:00 Mellem- 
Mellem/Høj 

22-24 

1 x 1 min 1:00 Lav 20 

1 x 3 min 3:00 Mellem- 
Mellem/Høj 

22-24 

Cool down 5:00 Lav 20 
Total tid: 17 min; Workout: 7 min; Intensitet: Mellem 

 
 
5 minutters træning i pyramide roning 
Denne 5-minutters pyramide-ro-træning er god til begyndere. 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 

Opvarmning 5:00 Lav 20 
1 x 2 min 2:00 Mellem- 

Mellem/Høj 
22-24 

1 x 1 min 1:00 Høj 24-26 
1 x 2 min 2:00 Mellem- 

Mellem/Høj 
22-24 

Cool down 5:00 Lav 20 

Total tid: 17 min; Workout: 5 min; Intensitet: Mellem-Høj 

 

5 minutters romaskine træning for begyndere 

5 minutters romaskinetræning for begyndere giver dig selvtillid til mere udfordrende ro-træning. 
Lær hvordan du ændrer intensitet, hastighed og rytme. 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 

Opvarmning 10:00 Lav 20 

1 x 2 min 2:00 Mellem- 
Mellem/Høj 

22 

1 x 3 min 3:00 Mellem- 
Mellem/Høj 

24 

Cool down 5:00 Lav 20 
Total tid: 20 min; Workout: 5 min; Intensitet: Mellem 
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12 minutters ro-træning 

Denne ro-træning hjælper dig med at lære, hvordan du ror i et kraftigt udholdenhedstempo, mens 
du holder en høj stroke-rate/kadence. 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 
Opvarmning 10:00 Lav 20 

1 x 12 min 12:00 Mellem 22-24 

Cool down 5:00 Lav 20 

Total tid: 27 min; Workout: 12 min; Intensitet: Mellem 

 

2 x 8 minutters ro-intervaller 
 
2 x 8 minutters ro-intervaller med 2 minutters hvile. Intensiteten er skiftende. Dette er en hård 
træning for nybegyndere der ikke har prøvet intervaller før. 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 
Opvarmning 5:00 Lav 20 

1 x 8 min 8:00 Mellem/Høj 24 

1 x 2 min pause 2:00   

1 x 8 min 8:00 Mellem/Høj 24 
Cool down 5:00 Lav 20 

Total tid: 33 min; Workout: 16 min; Intensitet: Høj 

 

8 minutters træning med kraft-/hastighedsændringer 

Denne hjælper dig med at få mere kontrol over kraft til stroke-rate/kadance-forhold. Lær, hvordan 
du ændrer hastighed og effekt sammen. 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 

Opvarmning 10:00 Lav 20 
1 x 1 min 1:00 Mellem/Høj 24 

1 x 2 min  2:00 Mellem 22 

1 x 3 min 3:00 Mellem/Høj 24 

1 x 2 min 2:00 Mellem 22 

Cool down 5:00 Lav 20 
Total tid: 23 min; Workout: 8 min; Intensitet: Mellem-Høj 
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20 minutters udholdenhedstræning 

Denne træning med intervaller på 5+10+5 minutter, vil hjælpe med at skabe mere udholdenhed, 
samt med hastigheds- og kraftændringer. 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 
Opvarmning 10:00 Lav 20 

1 x 5 min 5:00 Mellem 22 

1 x 10 min 10:00 Mellem/Høj 24 

1 x 5 min 5:00 Mellem 22 

Cool down 5:00 Lav 20 
Total tid: 35 min; Workout: 20 min; Intensitet: Mellem- Mellem/Høj 

 

3 x 5 minutters intervaltræning 

Dette er en udfordrende 3 x 5 minutters intervaltræning. Forøg din kondition med 5 minutters 
power-roning med 26 strokes i minuttet (SPM) og hvil i 2 minutter. 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 

Opvarmning 15:00 Mellem 22-24 
1 x 5 min 5:00 Høj 26 

1 x 2 min Pause 2:00   
1 x 5 min 5:00 Høj 26 

1 x 2 min Pause 2:00   

1 x 5 min 5:00 Høj 26 

Cool down 10:00 Lav 20 

Total tid: 44 min; Workout: 15 min; Intensitet: Høj 

 

14 minutters pyramide træning 

Forbedre din kondition med denne 14-minutters pyramide-træning. Træn smart med den rette 
intensitetszone. 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 
Opvarmning 10:00 Lav 20-22 

1 x 5 min 5:00 Mellem 22 

1 x 4 min 4:00 Høj 26 
1 x 5 min 5:00 Mellem 22 

Cool down 5:00 Lav 20 
Total tid: 34 min; Workout: 14 min; Intensitet: Mellem-Høj 
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14 minutters Power træning 

Denne 14 minutters træning, vil hjælpe med at forbedre din power.  

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 

Opvarmning 10:00 Lav 20 
1 x 2 min 2:00 Mellem/Høj 24 

1 x 5 min  5:00 Høj 26 

1 x 2 min 2:00 Mellem/Høj 24 

1 x 5 min 5:00 Mellem 22 

Cool down 10:00 Lav 20 
Total tid: 34 min; Workout: 14 min; Intensitet: Mellem-Høj 

 
 

15 minutters hård træning 

Denne 15 minutters hårde træning hjælper med at forbedre din kondition. 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 

Opvarmning 12:00 Lav 22 
1 x 5 min 5:00 Mellem 22 

1 x 10 min 10:00 Høj 26 
1 x 5 min 5:00 Mellem 22 

Cool down 10:00 Lav 20 

Total tid: 42 min; Workout: 15 min; Intensitet: Mellem-Høj 

 

24 minutters intervaltræning 

Denne 24 minutters intervaltræning ved Mellem intensitet er opdelt i 2x12 minutter. Indstil dig 
selv en god rytme. 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 

Opvarmning 10:00 Lav 20 

1 x 12 min 12:00 Mellem 24 
1 x 10 min 3:00   

1 x 12 min 12:00 Mellem 24 

Cool down 5:00 Lav 20 
Total tid: 42 min; Workout: 24 min; Intensitet: Mellem 
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2 x 15 minutters træning ved Mellem intensitet 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 

Opvarmning 10:00 Lav/Mellem 22-24 

1 x 15 min 15:00 Mellem 24 
1 x 5 min 5:00   

1 x 15 min 15:00 Mellem 24 
Cool down 10:00 Lav 20 

Total tid: 55 min; Workout: 30 min; Intensitet: Mellem 

 

3 x 5 minutters intervaltræning 
 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 

Opvarmning 15:00 Lev/Mellem 20-22 

1 x 5 min 5:00 Høj 26 

1 x 5 min Pause 5:00   

1 x 5 min 5:00 Høj 26 
1 x 5 min Pause 5:00   

1 x 5 min 5:00 Høj 26 

Cool down 10:00 Lav 20 

Total tid: 50 min; Workout: 15 min; Intensitet: Høj 

 

5 x 2 minutters træningsintervaller med høj intensitet 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 
Opvarmning 15:00 Lav 20 

1 x 2 min 2:00 Mellem/Hård 24-26 

1 x 2 min Pause 2:00   
1 x 2 min 2:00 Mellem/Hård 24-26 

1 x 2 min Pause 2:00   
1 x 2 min 2:00 Mellem/Hård 24-26 

1 x 2 min Pause 2:00   

1 x 2 min 2:00 Mellem/Hård 24-26 
1 x 2 min Pause 2:00   

1 x 2 min 2:00 Mellem/Hård 24-26 

Cool down 10:00 Lav 20 

Total tid: 43 min; Workout: 10 min; Intensitet: Mellem/Høj 
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15 min Power træning 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 

Opvarmning 15:00 Mellem 22-24 

1 x 15 min 15:00 Mellem-Meget 
Hård 

24-28 

Cool down 10:00 Lav 20 
Total tid: 45 min; Workout: 15 min; Intensitet: Mellem 

 

3 x 5 minutters intervaltræning 
 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 
Opvarmning 15:00 Lev/Mellem 20-22 

1 x 5 min 5:00 Høj 26 

1 x 5 min Pause 5:00   

1 x 5 min 5:00 Høj 26 

1 x 5 min Pause 5:00   
1 x 5 min 5:00 Høj 26 

Cool down 10:00 Lav 20 

Total tid: 50 min; Workout: 15 min; Intensitet: Høj 

 

40 minutters udholdenhedstræning 

Detaljer Tid (min) Intensitet Stroke rate (SPM) 

Opvarmning 5:00 Lav 20 
1 x 40 min 40:00 Lav-Meget Hård 20-28 

Cool down 5:00 Lav 20 

Total tid: 50 min; Workout: 40 min; Intensitet: Lav-Meget Hård 
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