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Nærværende introduktion er en gennemgang af Dansprint Ergometeret, rettet mod
begyndere. Følgende bliver beskrevet:
• Indstilling af ergometeret,
• komfort,
• grundlæggende brug af computeren,
• grundlæggende teknik og tips til hvordan man bruger ergometeret til at forbedre sin
teknik og form.
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Hurtig i gang.
For dig der vil i gang med det samme.
Start og indstilling.
1. Sæt belastningsindstillingen til højre på hjulet til 1
2. Indstil fodsparket, så det passer til din benlængde.
a) Vinkel i knæhaser = 120 grader.
b) Vinkel ved fod = 45 grader pegende mod fodstøtten.
c) Tænd for computeren.
Link til Engelsksproget instruktionsvideo: http://www.ringstedroklub.dk/?p=2307
Opvarmning
1. Ro uden at indstille computeren.
2. Ro i 5 minutter.
3. Ro med 60 – 70 rotag i minuttet.
4. Tjek efter på din rostil (sammenlign til videoen).
5. Ved 4 minutter prøv at ro kraftigt igennem. Hvis snoren slasker henne foran, så
stram de to elastikker der hænger ned lige bag sædet
Knæ:

Fod:

Ryg:

Skærm:

De røde/blå prikker indikere at der kan vælges forskellige visninger. Her min fortrukne.
Nederst i skærmen vises hastighed eller præteret effekt over tid.

Indstilling af ergometeret
Opstramning af snore
Lige bag sædet hænger der to stropper ned,
som kan strammes op ved at flytte på et par
plastik-fæstnere. Disse bruges til at give snoren
den rigtige stramning i forhold til siddestillingen.
Udgangspunktet er, at snoren ikke skal ”slaske”
når man tager rotagene, det er lettest at se, når
man ror hårdt igennem. Det er særligt hvis man
har lange eller korte arme det kan være aktuelt,
men (i alt fald for os ikke-eliteroere) vil det mest
sandsynlige være at snoren som udgangspunkt
er helt fin for de fleste – den har en elasticitet i
sig der gør at den selv tilpasser sig en god del.
Dvs. det mest sandsynlige er, at du ikke behøver at ændre på denne.
Indstil fodsparket
Ligesom i kajakken skal fodsparket indstilles så
du har knæene bøjet på samme måde som du
ville have det i kajakken. Bare løft i spændebøjlen
bag på fodsparket, og træk opad i forenden af pladen.
Bemærk, at der på højre side af ergomteret er en skala,
så du een gang for alle kan finde ”din” position,
og let finde tilbage igen.

Indstil belastning.
Du kan slutteligt stille på hvor hårdt det er at ro. Det svarer til at du får en større pagaj.
Det foregår simpelt oppe ved ”hjulet” på maskinen, hvor du simpelthen trækker en pal
mellem værdierne 1-10, hvor 10 er det hårdeste.
Det er bedre at for kondien at ro med høj kadence.
Høj belastning giver lav kadence – og sikker skulder og rygskader.
Jeg bruger selv indstilling 1-3.

Sæt strøm til maskinens computer.
Tilslut strømforsyningen til en stikkontakt og tænd for kontakten, og computeren er klar.
Der er ikke separat tænd og sluk knap på computeren.
Du kan sætte dig direkte ned og ro, uden at gøre andet. Standardinstillingen er lige til
bruge.
Slid.
En sidste ting du gerne lige må holde øje med er, om snoren er ved at blive slidt. Hvis
snoren sprænges midt i et tag kan du let ”ryge i vandet”, hvilket kan være noget af en
overraskelse, og ikke nødvendigvis behageligt.
Der hvor snoren normalt slides først, er der hvor snoren fæstnes til ”pagajen”.

Komfort tips
Ikke alle vil måske føle de ting jeg nævner her, det er bare ting jeg selv har oplevet, og
som andre måske kan have gavn af:
Fodsparket. Når du sidder med fødderne på fodsparket med strømper eller bare tæer, så
kan det godt komme til at føles lidt hårdt for foden – både hvor hælen hviler på
tværstangen, og hvor fodballen rører kanten af fodhvileren. Det er en lidt skarp metalkant.
Det er bedst IKKE AT BRUGE SKO, da der selv ved indendørssko meget let trækkes
sand og grus med op, som ryger ned i den rille som fodsparket kører i.
Forslag. Enten brug en tyk sok, eller fold f.ex. et lille håndklæde et par gange, og sæt det
ind under fodstrappen, og lad den gå ned på tværstangen, så både fodsål og hæl hviler på
håndklædet. Alternativt brug en meget let sko (men HUSK at fjerne ALT støv og sand så
det ikke havner i den rille som fodsparket løber i, og får den til at gå stramt)
Fatning på pagajen. Der kommer hurtigt tryk på når man ror ergometer, og du vil måske
opleve at du får vabler på indersiden af tommelfingeren (samme sted som du sikkert har
hård hud om sommeren). Det er bare lidt mere intenst på ergometeret, fordi man tit
presser sig selv lidt mere, og måske også fordi hånden ikke køles af havvand, som den
normalt vil blive det på vandet.
Forslag: Hvis du bruger ergometeret jævnligt går det normalt ret hurtigt over, når huden
hærdes. Ellers prøv evt. at sætte et bredt stykke tape eller lignende på ved
tommelfingeren – een der har en glat overflade.
Kanten på sædet. Afhængigt af faconen på din bag, kan du måske opleve at du bliver lidt
generet af at bagkanten af sædet – som er en ret markant kant – gnubber mod huden, og
det kan godt slide på huden efter et stykke tid. Prøv evt. At rykke fodsparket en smule frem
og se om det hjælper. Alternativt prøv med en tynd pude, eller evt. udklippet
soveposeunderlag eller lignende.
Eller ro i cykelbukser
Musik. Hvis du hører til dem der motiveres ekstra af god musik, kan det være en ide at
lave din egen kajak-CD med den musik der trigger dig – der er jo et fint anlæg i lokalet til
at afspille det på.

Indstilling af computeren.
Tryk på det røde hus midt på skærmen

Vælg i blandt de blå menuer

Indstilling af din vægt:
Vælg ”ATHLETES WEIGHT”
tryk på + og – for at justere.
Vælg OK for at afslutte.

Indstilling af interval.
Vælg ”INTERVAL”
Den linje du trykker på viser + og for justering.
Indstil distance.
Pacer er tiden den røde kajak bruger
på distancen. Indstil Pacer til at du lige kan
ro fra den.
REST TIME er hvile tid ( for Paceren)
Tip: divider ”TIME/1000 M” op i 60,
og du får Km/t

Indstilling af modstand.
Vælg ”RESISTANCE TEST”
Accelerer til 600 rpm, og stop.

Coefficient svarer nu til den belastning
du har stillet på hjulet.
Hver gang du ændre på hjulet skal
du kører en gang Resistance test.

Graf.
Kan aflæses i menuen GRAPH

For hvert interval du kører bliver registreret.
Ved at læse midt på skærmen kan du se
hvilket interval du er i gang med.
Du kan ændre på intervallerne, herved
kan du praktisere varieret intervaltræning.

Menuen ”SESSIONS STATUS”
viser i tabelform dine intervaller.
Tæl sammen og før i rokort.
Hvis du har et SD-kort kan du sætte
det i computeren.
Computeren vil så indlæse dine
intervaldata på kortet.
Kortet kan tages med hjem til din egen
computer og bearbejdes der.
Link:
http://www.dansprint.com/OM-DANSPRINT-ERGOMETER/PC-SOFTWARE.html

Tekniktilpasning og trimning
Teknikmæssigt skal du som udgangspunkt foretage dig præcist det samme som du skal
når du er i kajakken og hvis du bare gør det korrekt er du godt kørende, men der er
alligevel et par ting du skal være opmærksom på:
Du mangler referencepunkter !
Du har for eksempel ingen vandlinie at trimme højden efter, og dit træk udad (wingpagaj)
føres ikke længere af formen på pagajen, så alt i alt kommer man let som begynder til at
have en sådan lidt ”slaskende” eller upræcis rostil. Man er ganske enkelt nødt til at følge
lidt strammere op på om man nu også ror korrekt. Her følger nogle simple råd man kan
bruge at styre efter:
”Tænk at du sidder i en båd.”
Det lyder så skræmmende banalt, men selv om ergometeret er designet til at minde rigtig
meget om en ”rigtig” kajak, er det som begynder alligevel en lidt mærkelig fornemmelse,
man lige skal vænne sig til. Det er derfor en god ting – i hvert fald i starten – inde i sit
hovede at se en ”rigtig” kajak for sig, hvor man sætter pagajen ”rigtigt” i vandet, og fører
den tilbage som man skal.
Kontroller at du hele tiden sætter pagajen i godt fremme og stejlt
Hængende trykhånd.
Et typisk problem når man ikke har vandlinien som reference er, at man starter i fin høj stil
og trykhånden går fint fremad i øjenhøjde, men som minutterne går og man bliver træt, så
begynder trykhånden at falde nedad. Enten falder den i hele taget, eller også starter man
måske højt nok, men hånden dykker hurtigt nedad i taget fremad.
Kontroller dette ved hele tiden at have din trykhånd ca. ud for øjenhøjde
(eller hvor højt du nu plejer at have den).
Manglende ”udadbevægelse”.
Når man ikke ror med wingpagaj, som naturligt trækker pagajen udad, er kan man være
tilbøjelig til at trække pagajen mere ”lige” tilbage. Det er en rigtig skidt vane at få opbygget
– uanset om man ror wingpagaj eller ej.
Kontroller dette ved at checke at du ikke bøjer trækalbuen.
For langt tilbagetag.
Et problem der også ofte ses på vandet, men netop i ergometeret får en advarsel hvis man
har et meget langt tilbagetag, nemlig i form af at der kommer en høj klikkende lyd når man
ror. Det kommer fra en lille metaldims der sidder på træksnoren fremme ved ”hjulet”, og
hvis man trækker pagajen for langt tilbage, så bliver den trukket ud af den rille den løber i,
og giver et højt klik når den rammer kanten på vej tilbage i rillen.

Kontroller at du ikke har for langt tilbagtag, ved at

Kontrollere at du løfter pagajen op når hånden er ud for hoften!
Kontrollere at der ikke er klikkelyde ved hvert tag.
(NB: du kan godt stadig have for langt tilbagetag selv om du ikke får klikkelyden).
Snoren rammer ind i computeren.
Den mekaniske udførsel af computeren, er med til at sikre at du fører pagajen rigtigt i løbet
af taget. Dvs. hvis snorene rammer mod computeren når du tager dit rotag, er der noget
du skal tænke på at ændre (med mindre du er ret lille).
De mest sandsynlige fejl er enten, at du har et for langt tilbagetag i ”vandet”, eller at du
sænker trykhånden for meget.
En afvikling af taget omkring hoften og wingpagaj-udadbevægelsen, kombineret med et
relativt stejl isæt skulle gerne få has på denne uvane. Snoren må gerne gå ret tæt på, men
bør ikke ramme computeren.
Kontroller disse ting:
1) At din trykhånd SLUTTER i øjenhøjde.
2) At dit pagajtag afsluttes ud for hoften.
3) At du laver et stejlt pagajisæt

Bliv bedre til teknikken !
Hvis du har læst det foranstående, og er kommet igang med regelmæssig træning, så får
du opbygget en bedre muskelmasse der kan vedligeholde eller forbedre din kraft i
kajakken – men der er mere endnu! Ergometeret er også en unik lejlighed til at forbedre
sin teknik.
Når du sidder i ergometeret, så har du jo hele tiden en meget kontant feedback på
hastighed. Dvs. hvis du ændrer noget i din stil, så kan du ret hurtigt se, om ændringen har
nogen effekt. Det er endda endnu bedre end at sidde i kajakken med en GPS, fordi i
ergometeret er der ingen skiftende bølger, ingen mod- eller medvind og ingen strøm – det
er den ”rene vare”.
Eksperimentér med computeren
Oplagte ting at eksperimentere med, er ting som for eksempel disse:
1) Hvor langt fremme du sætter pagajen i. (Du kan garanteret få den længere frem)
2) Hvor du tager pagajen ud af vandet. (Ud for hoften, please!)
3) Brug af benene. (Check at du rent faktisk bruger benbevægelser til at lægge ekstra
kraft i taget)
4) Rotation. (Brug rotationen til at få et pagajisæt så langt fremme som muligt, og til at
bruge ryg- og skulder muskler)
5) Højre-venste trækkraft. Check at der ikke er for ulige fordeling mellem højre og
venstre.
6) Du kan sikkert tænke på flere...
Start med din ”almindelige” rostil i computerens grundindstilling, og tag så punkterne eet
ad gangen og check om du gør det korrekt.
Personligt kunne jeg se, at jeg ikke fik sat pagajen i langt nok fremme, men en
kombination af rotation og fokus på isæt af pagajen gør at jeg let kan øge hastigheden
med omkring 0.3-0.5 km/h, og jeg er sikker på at der er mere at hente endnu!

Check dig selv med spejl, eller brug videokamera.
En anden særlig mulighed når du ror i ergometer er, at kunne se sig selv når man ror. Det
kræver naturligvis et eller flere spejle, (som jeg håber det vil lykkes at få fremskaffet og sat
op). Tænk f.ex. på når man ser andre ro, hvor let det er at have meninger om hvad de gør
rigtigt eller forkeret – nu kan du endelig se dig selv, og prøve at rette op derefter! Jeg har
ikke prøvet det selv endnu, men jeg glæder mig til at få det prøvet!

Hvis du vil videre !
Hvis man savner inspiration til hvordan man lige skal lave det roprogram der netop
inspirerer DIG, så prøv at tage et kik på Anders Krintels hjemmeside, hvor der er en
sværm af forskellige roprogrammer – der med garanti også nogen der passer lige til dig !
http://www.ropro.dk/
For hver uge vil jeg forsøge at lægge nogle roprogrammer til jer i klublokalet
mvh
Per Hansen
Eksempel på et halvtimes program:

Roprogram
Interval #

1
Distance
1
2
3
4

Time/1000 m Rest time
1000
8
500
7
500
7
500
6

i alt tid
0,5
0,5
0,5
0,5

Distance: Km/t
8,5
7,5
7,5
8,6
7,5
8,6
6,5
10,0

