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Vejledning i at booke både i Roseddel 
På grund af de restriktioner der fortsat er gældende for roning, indfører Næstved Roklub nu bådbooking 

hjemme fra stuen via Roseddel, som alle kander fra klubben. Det gør for at undgå, at der er mere end 10 i 

klubben og på bådpladsen samtidig. 

Sådan gør du hjemmefra 
Når du har aftalt med dit ro-hold, at I skal ud og ro går du ind og skriver båden ud i Ro-seddel. Brug enten 

linket på www.naestvedroklub.dk eller gå ind ved at skrive denne http://nr.roseddel.dk  

Log dig ind som du plejer ved at trykke ”Min profil”. Skriv dit medlemsnummer i både ”Medlemsnummer og 

”adgangskode”. 

 

2 opret en ny ro seddel 
Du skal nu oprette en ny roseddel på samme måde som du plejer at gøre i klubben. Eneste forskel er, at du 

nu skal vælge hvilken dag og hvilken tid du vil gå ud.  

http://www.naestvedroklub.dk/
http://nr.roseddel.dk/
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Vælg dato   og flyt skyderen for timer og minutter til det tidspunkt du vil gå ud   

Tryk herefter på luk. Roseddel laver automatisk en forventet hjemkomst 2 timer efter udgangstidspunkt. 

Tjek om systemet gør det Hvis du regner med at turen bliver længere end 2 timer skal du ændre 

hjemkomsttidspunktet på samme måde som vist ovenfor under ”Slut”.  

3 Vælg turens destination og båd 
Når du har skrevet hvornår I skal ud og forventer at komme hjem, skal du registrere hvilken båd og vælge 

de personer du skal ro med.  

Sker der ændringer fra du booker båden til I skal ud, kan du ændre det hele ved at trykke i blyanten og så 

får du lov til at lave en helt ny roseddel.  

Hvis du ikke skal bruge båden alligevel skal du gå ind og slette bookingen ved at trykke på krydset 
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Hvis du skal ændre i mandskab eller båd, når i står i klubben tryk her. 

Hvis turen blive aflyst, skal du trykke her. 

4 Før du booker – tjek kalenderen 
Hvis du kan se, der er andre der har booket på nogenlunde samme tidspunkt, hvor du vil ud og ro, skal du 

kigge i kalenderen for den uge du vil ud og ro. Du kan booke en båd før den sidste gang er skrevet ud, men 

sørg for at være hjemme inden den skal ud igen. Du kan ikke booke senere end den seneste udgangstid. 
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Man kan ikke booke en båd før den er komme ind igen 
Vi har fundet ud af, at det ikke er muligt at booke en båd senere end den sidse dag og klokkeslæt hvor den 

er skrevet ud. Jeg vil prøve at give et eksempel på hvad jeg mener: 

Kalenderen viser, at Jubi 100 er reserveret fra kl. 18.00 – 20.00 mandag aften. Det er derfor ikke muligt at 

booke Jubi 100 til en tur senere på ugen, fordi den tekniske set ikke er kommet ind endnu. Det vil først 

være muligt at booke Jubi 100 når den er kommet ind mandag aften, hvis man vil ro i den senere på ugen.  

Man kan til gengæld booke en båd indtil den er gået på vandet for ”sidste gang”. Derfor kan man se, at 

Frigg er booket til roning onsdag, torsdag og fredag. Det kan lade sig gøre fordi den første booking blev 

registreret fredag. Derfor er det muligt at booke båden lige indtil fredag kl. 9.30. Men det er ikke muligt at 

booke båden igen før den er skrevet ind på fredag.  

Jeg håber denne forklaring giver svar på de undrende spørgsmål jeg har fået, og at vi med den viden kan 

blive mere dus med bookingsystemet.  

Med håbet om rigtig meget aktivitet på vandet den kommende tid.  

Morten Thorving 

Motions- og Turudvalget 


