
 

DANMARKS ROCENTER – SKOVALLEEN 40 – 2880 BAGSVÆRD 

DANMARKS ROCENTER 

inviterer til 

TRÆNERSEMINAR 
Søndag 19. januar 2020 kl. 09:00 – 16:30 

Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø 

Hvad er indholdet? 

Ernæring 

Det øgede mediefokus på ernæring og spiseforstyrrelser i talentudviklingen og elitesporten har givet 
anledning til at kigge indad i rosporten. Er vi godt nok klædt på til at takle udfordringerne og hvad er den 

korrekte måde at handle på som træner og leder? Ernæringsfysiolog fra Team Danmark Majke Jørgensen vil 
gøre os klogere på, hvordan vi skal agere indenfor området, så vi formår at understøtte roeren på bedste vis.  

 

Trænerarbejdet indenfor den realistiske forståelse af niveau 

Hvorfor er realisme nødvendigt, hvilke redskaber kan man bruge, hvilke målsætninger kan man anvende og 
hvordan udfordrer man roeren på den bedste måde? Det er alle spørgsmål som trænere skal være 

opmærksom på i det daglige arbejde. Greg Diment, sportspsykologisk konsulent i Team Danmark, vil 
forholde sig til emnet fra et psykologisk perspektiv, mens Mads Haubro og Nils Henrik Stene vil belyse det 

objektive præstationsbaserede perspektiv. 
 

Fuldtidstræner i roning 

Holstebro Roklub har haft stor succes med at ansætte en fuldtidstræner som deler som tid mellem 
skoleroning og træning af klubben og kraftcenterets unge kaproer. Søren Madsen fra Holstebro Roklub vil 

give et indblik i hverdagen som fuldtidsansat træner i en roklub. Hvilke udfordringer møder han, er det nemt 
at være ansat i en klub drevet af frivillige og hvordan har hans ansættelse og virke hjulpet med at løfte 

niveauet i klubben? 

 

Hvad siger panelet? 

DRC trænerpanelet forholder sig til faglige emner og udfordringer for trænere i roning. Deltagerne melder 
emner og temaer ind, som de ønsker, DRC panelet skal forholde sig til. Emnerne prioriteres og organiseres 
af den sportslige ledelse forud for seminaret. Meld emner til trænerpanelet på mail til fin@roning.dk senest 

tirsdag 14. januar. 

Hvem bidrager? 

Majke Jørgensen, Ernæringsfysiolog, Team Danmark 
Greg Diment – Sportspsykologisk konsulent, Team Danmark 

Nils Henrik Stene – Ungdomslandstræner 
Mads Haubro – Landstræner, DRC 

Søren Madsen, træner i Holstebro Roklub/Kraftcenter Holstebro 

Hvordan tilmelder jeg? 

Max. 40 pladser. Kraftcentertrænere er prioriterede. Tilmeldingsfrist er 14/1.Tilmelding foregår elektronisk på 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwjJu30VWwuT9HTuwM2GWrVEVvrjIJqgbry5Jq5JKf-

NmPoA/viewform?usp=sf_link 

Hvad koster det og hvad får jeg? 

Deltagelse i seminaret er betalt af DRC, som også er vært for forplejning.  
Transport for egen regning. 
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