
Roning for folk i alle aldre 

Kom og ro med os i Næstved Roklub 

 

Rokursus 2019 

Opstart i ergometer (kun i klubbens træ-

ningssal) 

Tirsdag d. 7. maj kl. 18.30-20.00(modul 1) 

Torsdag d. 9. maj kl. 18.30-20.00(modul 1) 

Introduktion til klubben, gennemgang af 

rotaget, lær at ro i takt samt forberedelse 

til roning på vandet. Praktisk påklædning 

samt sko. 

Pris: kr. 900,00 incl. medlemskab  resten af 
året. 

Tilmelding: Instruktionsformand Mette 
Knudsen: metknu@gmail.com 

Medlem af Dansk Forening for Rosport 

Det er sjovt at ro! 

• Det er sjovt at ro med andre og det gør det 

nemmere at komme ud af døren. 

• Du er tæt på naturen og roning er for alle 

aldre. 

• Du kan ro de fleste hverdagsaftener, men 

du kan også komme på skønne dagsture i 

weekenden eller med andre der har fri  om 

dagen. 

• Der er formiddagsroning hver tirsdag og 

fredag kl. 9.00. 

• Spændende langture i Danmark og  udlan-

det. 

• Om vinteren  kan du træne i roergometer, 

løbetræne og benytte roklubbens motions-

rum, samt træne dine svømmefærdig-

heder i Herlufsholm Svømmehal. 

• Kom forbi eller kontakt os. Så hjælper vi dig 

med at tage næste skridt ud i båden. 

 

5  gode grunde til at ro 

• Roning styrker hele kroppen 

• Roning giver ingen skæve vrid i 

knæ og hofter  

• Roning  styrker ryg- og mave-

muskler 

• Roning giver frisk luft og unikke 

naturoplevelser 

• Roning er ikke for individualister, 

men en holdsport. 

Forudsætninger for at ro 

At ro kræver ikke andet, end at du skal 

være i en sådan form, at du selv kan 

komme ned i båden og op igen. Du skal 

også kunne svømme 300 m. 

Læs mere på www.naestvedroklub.dk 

 Eller mød os på Facebook.  

Se beskrivelse af modulerne på hjem-

mesiden 

Og se aktuelle bille-

der på instagram 

 
 Instruktion på vandet. 

Lørdag d. 11. maj kl. 10.00-15.00 (modul 2) 

Mandag d. 13. maj kl. 18.30-20.30 (modul 3) 

Onsdag d. 15. maj kl. 18.30-20.30 (modul 4) 

Tirsdag d. 21. maj kl. 18.30-20.30 (modul 5) 

Torsdag d. 23. maj kl. 18.30-20.30 (modul 6) 

Mandag d. 27. maj kl. 18.30-20.30 (modul 7) 

Onsdag d. 29. maj kl. 18.30-20.30  (modul 8) 
Afslutningstur. Efter afslutningsturen er der 
uddeling af diplomer samt velkomst af besty-
relsen. 

 



Lidt historie om klubben 

Næstved Roklub blev stiftet den 9. juli 1903 

og er dermed den næstældste forening i 

Næstved.  Klubbens første formand var 

byens borgmester, og i starten var det kun 

en sport for herrer, og en sport for det fine-

re borgerskab. Men allerede i 1915 kom 

kvinderne med. De måtte dog kun ro om 

formiddagen, og der var strenge krav til 

påklædningen.  

Da den nye havn og Ny Maglemølle blev 

indviet i 1938 flyttede Roklubben fra sin 

daværende adresse, der hvor der er siloer i 

dag, til vores nuværende adresse på Kanal-

vej. Vi fik opført et stort klubhus, som stod 

klar til indvielse i  1939.  Og det er det klub-

hus vi stadig har den dag i dag.  

Roning er i dag en sport for alle—mænd og 

kvinder ung som gammel. Og  roning  er en 

sport med rigtig mange muligheder  for god 

motion og naturoplevelser ud over det 

sædvanlige.  

Er du til fart og konkurrence? 

I Næstved Roklub har vi stolte traditioner 

indenfor kaproning. Vi har flere Dan-

marksmesterskaber, og i de seneste 10 år 

har Morten Jørgensen opnået olympisk 

guld, sølv og bronze  i letvægtsfirer. De er 

også blevet Verdensmestre flere gange.  

Vi deltager næsten ved alle danske re-

gattaer og tager også til regatta i Nord-

tyskland og Sverige. Der er konkurrence i 

flere forskellige bådtyper.  

Kaproning kræver meget træning. Man 

skal regne med at træne mindst 3 gange 

om ugen, og hvis man vil spise kirsebær 

med de store skal man træne 5-6 gange 

om ugen.  

Kaproning for unge og ældre 

Man kan både ro kaproning som helt ung  

(10 år) og mastersroning, hvor de ældste 

er over 70 år. Der er derfor rig mulighed 

for at dyrke sit konkurrencegen indenfor 

roning.  

Roning er for alle  - også dig 

Er dit mål med roning at få motion og 

dyrke en idræt, hvor du får frisk luft og 

naturoplevelser har vi et unikt tilbud til 

dig. Roning forbindes typisk med kon-

kurrenceroning, men størstedelen af 

danske roere er motionister og deltager 

aldrig i kaproning.  

En typisk rotur for en motionist er en 

aftentur på 1—1½ time, ca. 8—12 km i 

en båd med andre motionister. Der bli-

ver i båden talt om stort og småt. Der 

bliver kigget på naturen, og alle får moti-

on. Efter roturen er der mange der tager 

en kop kaffe eller øl hjemme i klubben.  

Motionisterne i Næstved Roklub ror i 

alle bådtyper. Mest i inriggere og gigbå-

de. Der er en hel del som også ror i scul-

ler og outrigger. Rosæsonen strækker 

sig fra starten april til ultimo oktober. 

Aktivitet året rundt 

I Næstved Roklub har vi aktiviteter året 

rundt. Fra april til  slutningen af oktober 

foregår det meste aktivitet på vandet. Du 

kan ro næsten hver dag, og der er er flere 

ture i løbet af året i eget farvand, men også  

andre steder i landet.  

Vi har en stor gruppe af ældre roere, som er 

meget aktive, og som ror hver tirsdag og 

fredag kl. 9.00 både sommer og vinter.  

Ungdomsroning 

Vi har nogle dygtige trænere og ledere, der 

sørger for ungdomstræningen. Ungdomsro-

ning er andet end kaproning. Der er et godt 

sammenhold i ungdomsafdelingen, som det 

er værd at blive en del af.  

Aktiv vinter 

I vinterens løb holder vi formen ved lige 

med spinning i romaskiner og træning i vo-

res træningslokale.  

Om vinteren har vi også mulighed for at 

holde svømmefærdighederne ved lige.  


