
 

Fællesskab    -     Styrke    -      Udvikling  

Roning i skoletiden? 
Kære forældre 
 
I forbindelse med idrætsundervisningen, har jeres barn været i roklubben, for at stifte 
bekendtskab med rosporten. Introduktionen har været kortfattet og fokus har været på at alle fik 
prøvet både single og holdbåd. 
 
Nu er tiden inde til at finde frem til de elever der ønsker at fortsætte med roning frem til 
sommerferien.  
Af praktiske årsager er antallet begrænset til 20 elever på klassetrinnet, så hvis der er flere der 
ønsker at fortsætte, er det vigtigt for mig, at vi i fællesskab finder de 20 elever der ønsker roning 
mest. 
 
Hvad skal eleverne forvente? 
Efter efterårsferien bliver roningen i skoletiden mere seriøs! 
Jeg forventer at de elever der vælger at fortsætte med roning frem til sommerferien, viser 
interesse for undervisningen, og deltager aktivt i alle de ting som hører med (både og årer 
ind/ud af bådhallen, klargøring af materiel, samt generel hjælpsomhed overfor kammeraterne). 
 
Jeg prioriterer roning på vandet højt, og sammensætter holdene med forskelligt formål. Der vil 
være hold hvor alle er på samme niveau og hold hvor jeg prøver at løfte niveauet hos en enkelt, 
ved at lave et ulige hold. I den forbindelse er det klart at jeg ikke kan acceptere hvis en elev 
nedlægger veto mod at ro med en anden.  
Når vi kommer lidt længere hen på efteråret bliver træningen ofte indendørs, grundet vejret. 
Nogle elever har svært ved at motivere sig til at ro i maskinen og er mere optaget af 
vægttræningsudstyret. Det er vigtigt at gøre sig klar at der bliver mere tid i romaskinerne end 
ved vægttræningen. 
 
Den 27. Januar er der et stort indendørsstævne i Gladsaxe, som træningen vil blive rettet mod. 
Distancen som der konkurreres på er 3min. 
Deltagelse i dette stævne er obligatorisk. Pris 400kr. 
 
Jeg håber at ovenstående er information nok, når jeres barn skal vælge om han/hun ønsker at 
fortsætte, ellers kan jeg kontaktes på nedenstående telefonnummer. 
 
Med venlig hilsen 
Søren Madsen, mobil: 6160 9000  


