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Hvad er eRoning?
Lynintro til sæson 3

7 forskellige instruktører

ABONNEMENTS BASERET LØSNING

VIRTUEL TRÆNINGSPLATFORM

eRoning = Underholdende træning med fokus på roteknik

SIMPEL TEKNISK LØSNING

Træningsvideoer mellem 30-58 min 

Klub = 149,- pr mdr for alle klubbens medlemmer
Privat = 49,- pr mdr. 

Landsholdsroere, motionister og masters roere

Kræver kun en telefon og et trådløst headset.
Maskinen skal ikke kobles op på noget.  



Mød instruktørholdet
7 forskellige eRonings instruktører

eRoning = Underholdende træning med fokus på roteknik

https://www.eroning.dk/instruktorer


eRoning i Nyborg Roklub



Nyborg Roklub har venteliste til eRoningshold
Hvordan?

Samarbejde med Ældre Sagen er en succes

Klubbens formand 

Brian Sørensen har ordet. 



Reiner Modest har startet eRoning i Lyngby Roklub
Hvordan?

”Det bedste du har gjort som formand”



Hvad siger Eskild Ebbesen om eRoning?
Hvordan?

”Det bedste du har gjort som formand”



196 betalende private kunder, som kan tælle med I medlemsindberetningen til DIF.  

Roklubber booker et prøveevent og får rådgivning om udstyr og ansøgning til foreningspuljen

70 roklubber bruger eRoning til at aktivere klubbens medlemmer = 47% af alle roklubber i DFfR

Database med +100 videoer. Mere end 13.000 visninger

+50 roklubber har fået penge fra Foreningspuljen. 30.000,- pr klub = 2,5 million. 

eRoning blev søsat d. 1. februar 2021 

Fakta om eRoning
Antal abonnenter og afspilninger

eRoning har fået en bevilling på 719.000,- fra DIFs Initiativpulje til udvikling af ny hjemmeside, 
abonnementshåndtering og markedsføring. Arbejdet er udført. 



Hvor vil vi hen med eRoning?
Fremtiden

En del af DIF-strategien

• HB bakker op omkring eRoning

• Sikrer en økonomi så vi kan fortsætte niveauet 
af optagelser. 

• Brugerinddragelse forud for optagelserne til 
den kommende sæson. 

• Samarbejde med Dansk Firma Idræt =
Arbejdspladsernes Motionsdag

• Ungdomsspor i eRoning

• Militære Idræts Foreninger



Book et gratis klubbesøg
Dine muligheder

Sådan kommer du videre

• Kontakt Anna Karina Gravad, akg@roning.dk

• Find en dato der passer roklubbens 

medlemmer/instruktører

• Fyld jeres ergometre op med nysgerrige 

• Få vejledning til udstyr

• Få adgang til skabelon til Foreningspuljen

mailto:akg@roning.dk
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