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Routvalget (NSR sin sportslig ledelse)

• Sverke (viserosjef) 

• Cecilie (booking reise ansvarlig) 

• Tor-Geir (master ansvarlig)

• Erik (rosjef) 

• Men det er oppgaver til flere….. For eks…
• Rekruteringsansvarlig

• Båttransportansvarlig

• ……



NSR

• En klubb med lange tradisjoner (Etablert i 1897)

• I dag ca. 500 medlemmer

• Trening foregår tre steder: 
• Bygdøy 

• Årungen 

• Solodden



2016 sesongen

• Stor aktivitet i alle aldersklasser, spesielt gledelig med til tider stor 
aktivitet i de yngste årsklassene

• Mange gode resultater
• 72 seiere (viser stor bredde både bland de yngre og eldre)
• Klart beste klubb i NM med 8 NM titler 
• Veldig mange NSR roere fikk representere Norge i løpet av sesongen

• 8 juniorer i Nordisk
• 1 i junior EM
• 1 i junior VM
• 4 i U23 VM
• 4 i Baltic Cup 

• I tillegg hadde vi en senior 8+ i finalen i Henley royal regatta



Hva er roing? 

• Komplett idrett, man bruker ca. 85 % av alle kroppens 
muskler

• Krever både utholdenhet og styrke

• Det er en lagidrett som unntaksvis praktiseres individuelt 

• Det er en teknisk krevende idrett

• I sum krever det mye trening for å bli god 

• Liten idrett i Norge, men en idrett som praktiseres i veldig 
mange land (52 nasjoner representert i årets U23 VM)



Informasjon og kommunikasjon 
med utøvere og foreldre
• Mail (minst mulig) 

• Klubben nettsider www.roklubben.no (gode nettsider med mye info om 
tidligere og fremtidige aktiviteter) 

• Facebook norske studenters roklubb (der legges det ut en del bilder med 
mer)

• Facebook grupper for de forskjellige treningsgruppene. Her legges det ut 
treningsprogram og annen info om og fra øktene. Viktig at foreldre ber om 
bli lagt til gruppene og følger med: 
• Junior B og C NSR https://www.facebook.com/groups/497577613704014/
• Junior A og B NSR https://www.facebook.com/groups/195592827224713/
• Oslo Juniorrokrets (for lørdagstreningene på vannet) 

https://www.facebook.com/groups/540015779478467/

http://www.roklubben.no/
https://www.facebook.com/groups/497577613704014/
https://www.facebook.com/groups/195592827224713/
https://www.facebook.com/groups/540015779478467/


NSR sitt trener team 

• Roger Wiggen:
• Hovedtrener med overordnet 

ansvar for treningsprogram samt 
oppfølging av U23 og senior, samt 
delvis junior A

• Roger har over 40 års erfaring som 
trener og har fulgt mange både 
engelske og norske båter til 
internasjonale mesterskap



NSR sitt trener team 

• Matti Saborowsky 
• Studerer ved Norges 

idrettshøgskolen. Kommer fra 
Hamburg, men har lært seg 
flytende norsk på rekordtid. Har 
vært på det tyske juniorlandslaget. 
Han vet med andre ord hva som 
kreves for å bli god. 

• Har et spesielt oppfølgingsansvar 
for Junior A, men leder også 
mange av treningene til Junior B 
og C  



NSR sitt trener team 

• Sara Juel
• Sara er et rent NSR produkt og vel 

den eneste av trenerne som satser 
aktivt. Sara er fersk norgesmester 
av året. Hun har også tatt ansvar 
for kommunikasjonen med roer og 
foreldre gjennom regatta 
sesongen. Sara stepper inn der det 
er behov.



NSR sitt trener team

• Jakob Øvensen Aanderaa
• Jakob er også et rent NSR produkt. 

Selv om Jakob ikke går av veien for 
å stille i klubbmesterskap eller 
andre mindre høytidelige 
regattaer har han lagt den aktive 
satsningen på hyllen og leder en 
del av junior C og B treningene. 



Kort om treningsfilosofi

• Vi følger utviklingstrappen til Norges Roforbund. Fra utvikling av 
basisferdigheter til gradvis spissing inn mot roing og ansvar for egen trening 

• Innebærer: 
• Junior C (til og med 2003 kullet): mest mulig leken trening. Vekt på koordinasjon og 

innlæring av rotaket. Det er hyggelig hvis noen oppnår gode resultater, men det er fra 
klubbens side ikke noe fokus på resultater eller resultat mål

• Junior B (født 2002 og 2001). Introduseres for planlagte treningsprogrammer og litt 
mer fokus på ro spesifikk trening. Fint å starte med treningsdagbok. Liten eller ingen 
fokus på resultater eller resultatmål

• Junior A (født 2000 og 1999).  Forventes at utøverne under veiledning tar stadig 
større ansvar for egen trening og begynner å jobbe mot konkrete målsetninger.



Vinteraktiviteter (frem til påske) 

- Oversikt gruppevis trening: 

• Junior C : Mandag 16.30 (treningsrommet), torsdag 16.30 (ute), 
Lørdagsroing på vannet med kretsen (forutsetter at man har rodd en 
sesong allerede) 

• Junior B : Sirkeltrening 18.00 (ferdig oppvarmet treningsrommet), 
onsdag 17.00 (treningsrommet), fredag 17.00 (treningsrommet), de 
som vil kan løpe bakkeløp tirsdag kl. 17.30 (oppmøte 
olympiatoppen/sognsvann), Lørdagsroing på vannet med kretsen 

• Junior A : Sirkeltrening 18.00 (ferdig oppvarmet), Tirsdag bakkeløp 
17.30 fra Sognsvann, torsdag 17.00, fredag fra 17.30 
(treningsrommet), lørdagsroing på vannet med kretsen + 
egenaktivitet



Vinteraktiviteter (frem til påske) 

- Lørdagstreninger med kretsen: 

• Felles lørdagstrening med roere fra 3 andre klubber (Bærum, 
Ormsund og Christiania)

• Roing på vannet så lenge forholdene tillater det. Serveres et varmt 
måltid i etterkant av treningene (foreldredrevet) 

• Det varierer fra gang til gang hvilken klubb som har ansvaret og 
dermed også oppmøtested (oversikt på neste side)

• Oppfordrer så mange som mulig til å delta på disse treningene (også 
junior C kan delta forutsatt at de har minst en sesongs erfaring med 
roing på vannet)

• Når det ikke er forhold til å ro blir det langrennstrening 





Vinteraktiviteter (frem til påske) 

- Bakkeløp fra Sognsvann med kraftsenteret: 

• Anbefales for alle Junior A og eldre, men satsende junior B er 
velkommen

• Ansvarlig kraftsenter trener Per Helge Brun Svendsen

• Tirsdager 17.30 fra Olympiatoppen (kan bruke garderober der)

• Må ha med hodelykt



Vinteraktiviteter (frem til påske) 

- duathlon: 

• 26 november fra NSR

• Romaskin + løping

• De andre roklubbene i kretsen er invitert



Vinteraktiviteter (frem til påske) 

3 Testuker: 

• Uke 44, 2 og 11 er testuker

• Vi ønsker i utgangspunkt at alle skal teste og at vi har en kultur der 
det er en naturlig ting å gjøre

• Testene er ikke farlige 

• Trenerne har fokus på mestring, ikke resultater

• Fokus på den enkeltes utøver relative forbedring fra test til test 

• Tester er en fin anledning for utøverne å lære å ta seg ut fysisk 



Vinteraktiviteter (frem til påske) 

- Åpen romjulsamling for juniorer: 

• Først og fremst for junior A og litt ambisiøse Junior B

• Bergen 27-29 desember i regi av Norges Roforbund

• Det er et krav om at deltarne har sendt inn sine testresultater

• Det er satt et tak på 50 deltakere

• Program ikke 100 % spikret, men en blanding av trening foredrag 
m.m.

• Deltaker avgift ca. 1000 kr. (inkl. mat og eksterne 
trenere/foredragsholdere) + reise og hotell (pris for dobbelt rom ca. 
990 per natt, trippel rom ca. 1200)

• Det forutsettes at vi har med en trener eller en foreldre



Vinteraktiviteter (frem til påske) 

- Skisamling på Sjusjøen 20-26.02.16: 

• Se egen invitasjon

•Anbefales på det sterkeste
• Påmelding på e-post til meg så fort som mulig: 

rosjefen@roklubben.no

mailto:rosjefen@roklubben.no


Vinteraktiviteter (frem til påske) 

- NM i romaskin 4. februar 2016: 

• Sett av datoen

• Sted: Rykkinhallen i Bærum

• NSR dekker startkontigent

• Dette er eneste rokonkurransen i løpet av vinteren og den er 
«obligatorisk» 

• Deltakelse både individuelt og stafett 



Vinteraktiviteter (frem til påske) 

- Påskeleir: 

• Denne treningsleiren er i utgangspunktet for 2 års junior B og eldre 
(krav om å komme jevnlig på trening, bidra positivt inn i gruppen, ha 
gjennomført testukene og deltatt på NM i romaskin)

• Sted: Soustons (ligger 150 km sør for Bordeaux) 

• 4,5 km lang naturlig innsjø med 2000 meter banestrekk 

• foreløpig dato 8 – 17 april

• Også for de som ikke har så mye erfaring med roing på vannet er 
dette en måte å få en flying start på roingen.  

• Kostnadsanslag: 5000 kr. + flyreise



Vinteraktiviteter (frem til påske) 

- Klubbkvelder: 

• Er ment å være en blanding av faglig påfyll og sosial aktivitet

• Håper å få arrangert 2-3 «klubbkvelder» i løpet av vinteren

• Første tema blir intro til treningsfysiologi 

•Den tradisjonelle julegrøten 13. desember?? 



Hva forventer vi av roerne? 

• Møter presist på trening 

• Bidrar positivt inn i treningsgruppen 

• Deltar på testukene

• Prioriterer å delta på NM i romaskin 

• Forstår at de deltar i en lagidrett (å ikke møte opp på regatta når man er 
påmeldt er utilgivelig) 

• Etter hvert som de blir eldre forventer vi også
• At de tar et ansvar for egen trening og restitusjon

• At de tar et ansvar for rigging og innstilling av båter 



Hva forventer vi av foreldrene

• At alle stiller som frivillige når NSR arrangerer nasjonal regatta på Årungen (blir 
enten 29-30 april eller 6-7 mai) – Det er en inntektskilde for klubben

• ved behov assisterer på junior c treninger nå i vinter

• bidrar med enkel varm mat de gangene NSR har ansvar for kretstrening

• når vannsesongen starter, hjelper med å kjøre sikkerhetsbåt på noen treninger 
etter behov osv.. 

• tar ansvar som lagleder på noen regattaer

• tar ansvar for å få barn på regatta (når et barn er påmeldt i en lagbåt og ikke 
møter opp ødelegger det for de barna som har møtt opp) 

• Hjelper til med båtrigging m.m. (spesielt tidlig lørdags morgen på regattaer er det 
et stort behov) – til våren satser vi på å få arrangert en kurs i basic båtrigging for 
foreldre

• Og så er det plass til flere i routvalget


