
Kære roer (eller forælder til roer) 

Vær med til at gøre dansk roning til en endnu bedre idræt for unge menneskeer!  

  

Udfyld venligst spørgeskemaet på dette link: 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=L9D3GRETJ5C2 

 

Spørgeskemaet handler om forhold der er vigtige for at unge trives i deres idræt. Det er tiltænkt unge 

mellem 15 og 35år. Det tager ca. 10 minutter. 

Hvis du vælger at deltage, deltager du i en lodtrækning om muligheden for at vinde enten 1 Citius Remex 

sæde eller at vinde Bodylab produkter 

 Er du forælder til en ung roer under 18 beder vi om din hjælp med at videregive linket til den unge.  

Om undersøgelsen i øvrigt 

Undersøgelsen udspringer fra forskningsprojektet “Staying Active Together in Sports (SATS)” - (Det gode 

idrætsmiljøet for unge) 

At dyrke idræt i en forening er positivt for mange aspekter af unge menneskers liv. Desværre viser 

statistikerne at unge ofte falder fra. Denne undersøgelse har til formål at skabe indblik i rosportens styrker 

og svagheder i forhold til det givne tema; trivsel, motivation og fortsættelse i ro-sporten. Helt konkret vil vi 

gerne undersøge om der er en sammenhæng imellem det daglige træningsmiljø og om man fortsætter til 

roning. Vi vil har valgt at fokusere på alle unge i alderen 15-35 år, for at få så stort et datagrundlag som 

muligt. Derudover vil vi også se på om der er sammenhæng mellem hvordan træner og atleter oplever 

deres miljø 

Undersøgelsen gennemføres af specialestuderende på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns 

Universitet. Hverken dine forældre, trænere, klub eller forbund, kan se, hvad du har svaret. Undersøgelsens 

målgruppe er roere i alderen 15-35 år. Dataindsamlingen overholder alle krav stillet af datatilsynet samt 

KUs GDPR afdeling. Data bliver anonymisereret og vil derefter alene benyttes til arbejde med klubtiltag, 

forskningsmæssige og statistiske formål.   

Har du spørgsmål eller tekniske problemer, er du velkommen til at kontakte os på mail 

 På forhånd tak for din hjælp – og med venlig hilsen 

Emma Sophie Hammer - esgh@nexs.ku.dk 

Andreas Sloth - gfr421@alumni.ku.dk 
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