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Kære ROG´er 
 
Vi håber, at du nyder en dejlig sommerferie med dine kære. Her får du sæsonens 
første infomail.  
 
Sæson 
Sæsonen 2022/2023 i ROG, kører fra august/september 2022 til og med april/juni 
2023. Du kan altid se perioden for dit/dine hold på ROG´s hjemmeside.  
 
Ansættelseskontrakt og børneattest 
Du vil inden længe modtage en ansættelseskontrakt, som du bedes læse, udfylde og 
underskrive. Mailen sendes fra “Adobe Sign” og vil have titlen “ROG 
Administrationen”. Hvis du er 15 år eller derover, vil der blive indhentet en 
børneattest på dig, som du skal godkende i din e-boks. 
 
BEMÆRK: Fra 1. august vil du ikke længere modtage din lønseddel i e-boks, i stedet 
vil den være at finde på mit.dk 
Selvom du har gjort så du kan se post fra det offentlige i e-boks, vil du ikke kunne se 
din lønseddel her. Din lønseddel kommer fra en privat virksomhed, og derfor vil den 
ikke være at finde under ’post fra det offentlige’ i e-boks, men på mit.dk i stedet. 
Denne ændring skyldes, at Dataløn har indgået en samarbejdsaftale med mit.dk, da 
e-boks opkræver gebyr pr. 1. august. 
Mit.dk findes også som en app. 
 
Over 15 år: 
Er du over 15år, kan du logge ind på mit.dk med dit personlige NemID eller MitID 
Du har siden 21. marts haft automatisk adgang til mit.dk. Hvis det er første gang du 
logger ind, skal du oprette dig med nogle informationer om dig selv. 
 
 
15 år eller yngre: 
Denne løsning ligger ikke klar endnu, så der kommer et skriv senere vedr. dem. Indtil 
videre bliver de fremsendt i e-boks som normalt. 
 
 
Vi kan desværre ikke være behjælpelige med oprettelse af mit.dk, men skulle der 
opstå problemer, henviser vi til denne side: https://mit.dk/brug-for-hjaelp eller 
kontakter deres kundeservice på  
mail: kundeservice@mit.dk eller telefon 7080 2580 (man-fre 8-20, weekend 10-16). 
 
 
Instruktørhåndbog 
Du skal læse ROG´s instruktørhåndbog grundigt igennem inden sæsonstart. Her får 
du svar på alt du skal vide om regler, retningslinjer, medlemssystemet, m.m. 
Instruktørhåndbogen er vedhæftet.  
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Klubmodul App 
I ROG bruger vi Klubmoduls App til kommunikation og information. Via appen kan du 
kommunikere med medlemmerne samt se, om der er afbud fra medlemmerne. Du 
skal derfor huske at downloade Klubmoduls App, hvis du ikke allerede har den. Gør 
det allerede nu, så du er klar til sæsonstart. Læs mere om appen her: 
https://klubmodul.dk/app  
 
I skal afkrydse jeres medlemmer i Klubmodul appen til hver træning. På den måde 
kan vi opdage medlemmer som evt. ikke har tilmeldt sig holdet eller medlemmer som 
har mange afbud.  
 
Facebook 
Alle trænere og hjælpetrænere skal være medlem af Facebookgruppen “ROG 
instruktører”. Ansøg om medlemskab her: 
https://www.facebook.com/groups/1320097474678842. Gruppen bruges til 
information, vidensdeling og meget andet - du har selv et ansvar for løbende at holde 
dig ajour.  
 
ROG har også en officiel Facebook side: ”Rødovre og Omegns Gymnastikforening / 
ROG”. Du kan “Synes godt om” siden her: 
https://www.facebook.com/RodovreOgOmegnGymnastikRog. 
 
Hjemmeside-tjek 
Alle hold er blevet oprettet på ROG´s hjemmeside: www.rog.dk. Find dit/dine hold for 
gennemsyn. Tjek om holdbeskrivelsen, træningsdage, lokation og trænerpåsætning er 
registreret korrekt. Ved fejl og mangler bedes du sende en mail til rog@rog.dk.  
 
Vigtige datoer 

• 21. august: Opstartsmøde kl. 10-17.30 (obligatorisk deltagelse)  
• 11. december: Julefest for hele foreningen kl. 11-14 (valgfri deltagelse). 

juleafslutning og julegave kl. 14-16 (obligatorisk deltagelse) 
• 12. marts: Forårsopvisning hele dagen (obligatorisk deltagelse) 

 
Nøgle/nøglebrik 
Mange af jer har allerede de nøgler I skal bruge. Vi skal dog have et klart overblik 
over alle nøgler. I bedes derfor tage jeres nøgle med d. 21. august til opstartsmødet.  
 
Bemærk: I må ikke bytte eller videregive jeres nøgle til andre uden aftale med 
administrationen. 
 
Er I et nyt trænerteam, skal I indbyrdes finde ud af om én af jer har en nøgle. Er der 
ingen af jer der har en nøgle, så skal I skrive til rog@rog.dk. Det vil som 
udgangspunkt være én træner pr. trænerteam, der modtager en nøgle. Det er også 
den person, som har ansvaret for den og vil blive opkrævet erstatning, hvis nøglen 
bliver væk.  
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Træningsdragt og T-shirt 
 
Alle nye trænere og hjælpetrænere kan få betalt en forenings træningsdragt af ROG. 
Dette skal ske efter aftale med administrationen. Skriv til rog@rog.dk. Alle 
foreningens trænere, hjælpetrænere og mini-hjælpere får en forenings t-shirt af ROG. 
I den kommende sæson, vil I skulle bestille t-shirten på en online shop. Det samme 
vil medlemmerne skulle. I får mere information om dette i september. 
 
Kurser 
Kursusønsker skal sendes til administrationen i god tid, da alle ønsker skal forelægges 
bestyrelsen. Bestyrelsen holder møde én gang om måneden. Send kursusønsker til 
rog@rog.dk.  
 
Hvis du har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at sende os en mail. 
 
Vi glæder os til at se dig d. 21. august til opstartsmødet.  
 
Med venlig hilsen 
 
ROG 
Mille og Louise 
Administrationen 
Mail: rog@rog.dk  
 

 


