
Hvem
Er du

Mand

Kvinde

Mellem 15-55 år

Har prøvet at ro i ergometer i en roklub

Kan lide at motionere

Så er det lige præcis dig vi har brug for.
Vil du være testperson og hjælpe Dansk Forening for Rosport?

Hvad

Hvornår
Hvis du vil være testperson

skal vi mødes i:

Hvad skal jeg medbringe
Du skal blot møde op omklædt og med de remedier du plejer at bruge til ergometerroning.

Hvordan
Før
Vi starter med et kort interview, hvor jeg vil spørge til dine forventninger til eRoning og du skal lige fortælle hvor 
ofte du ror i ergometer, hvor længe, hvad dit program indeholder og hvorfor du ror ergometer.

Under
Dernæst vælger du selv et af de tre videotræningsprogrammer vi har produceret. Det korteste tager ca. 15 min. 
Det længste tager ca. 37 min. Mens du gennemfører videotræningsprogrammet vil du blive videofilmet.

Efter
Bagefter skal du igennem et ca. 10 min lagt interview, som også bliver optaget på video.

Videomaterialet af dig er først og fremmest til intern brug, så vi under testen kan koncentrere os om at spørge 
dig om din mening frem for at bruge tid på at skrive ned. Hvis du giver samtykke til det, vil vi efterfølgende klippe 
statements ud og bruge til markedsføring. Det kan du til enhver tid frabede dig.

Vi er i gang med at udvikle en virtuel træner, som kan bruges enten til holdtræning eller individuel træning i 
roklubben. Vi kalder det eRoning og det er forbundets første skridt ind i en digital træningsform. Vi har brug for 
din ærlige mening, for at høre om vi er på rette vej. Kort sagt – din opgave er at tage bladet fra munden og sige 
tingene lige ud. Du skal være med i testen af holdroning sammen med flere andre af dine klubkammerater.

Hvad skal jeg bruge af tid
Fra du kommer til du går skal du forvente der går ca. 2-2½ time. Hvorfor skal jeg

sige JA

Som tak for din indsats får
du en lille erkendtlighed.Kontaktinfo: Anna Karina Gravad, akg@roning.dk, 21268982

e Roning

Næstved ROklub
tirsdag den 22.09.2020
kl. 18:00-20:00


